ACTA 5/15 DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT,CELEBRADA
EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.
A Camarles essent les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, es reuniren al Saló
de Sessions de la Casa Consistorial, els senyors NA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS,EN
ELIAS BONET I CERVERA, NA BÀRBARA CURTO I CAMISÓN tots ells del partit de
Convergència i Unió ( CIU) , EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, EN LLORENÇ ALSO I
GAS, NA JOANA FORTUÑO AGUILÓ, NA LAURA BONET I IBORRA, EN ESTANISLAO
MARTINEZ PUIG del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal ( ERCAM) , EN RAMÓN BRULL I MELICH, NA MARIA LLUÏSA ESMEL I CARDONA, EN
JORDI BONET I CURTO del partit Progrés Municipal per Camarles i Lligallos- Candidatura
de Progrés ( CP), els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de
Zona de Tortosa com a resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de
2015, assistint la Secretaria de la Corporació a l’objecte de celebrar sessió constitutiva de
l’Ajuntament ,atès el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 5/85 de
19 de juny i 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.
1.- Constitució de la Mesa d’Edat.
A l’hora indicada, i d’acord amb el que disposen els articles 37.2 del Reial Decret 2568/1986
de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i 195 de la Llei Orgànica 5/ 1985 de 19 de juny del règim electoral
general, es procedeix a formar la mesa d’edat constituïda per EN ESTANISLAO MARTINEZ
PUIG I NA BARBARA CURTO I CAMISON ,regidors de major i menor edat dels electes
presents, ocupant la Presidència el primer d’ells i com a vocal la segona, actuant de
Secretària de la Taula la que ho és de la Corporació Na Teresa Roca i Castell.
2.-Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
A continuació la Mesa comprova les credencials dels regidors i regidores electes d’acord amb
les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’ajuntament i amb aquest fi es
procedeix a cridar-los un a un.
3.-Promesa o Jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
Corporació.
A continuació per ordre de la Presidència es llegeixen les disposicions referents a l’acta de
constitució del nou Ajuntament, així com el resum general de les eleccions a regidors i la
relació dels que han estat proclamats electes per cadascuna de les llistes i han obtingut llocs i
que es com segueix:
PARTIT DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ( CIU)
Na SANDRA ZARAGOZA VALLÉS
EN ELIAS BONET I CERVERA
NA BÀRBARA CURTO I CAMISÓN
PARTIT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –ACORD MUNICIPAL (ERCAM)
EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA
EN LLORENÇ ALSO I GAS
NA JOANA FORTUÑO AGUILÓ
NA LAURA BONET I IBORRA
EN ESTANISLAO MARTINEZ PUIG

PROGRÈS MUNICIPAL PER CAMARLES I LLIGALLOS –CANDIDATURA DE
PROGRÉS( C.P.)
EN RAMÓN BRULL I MELICH
NA MARIA LLUISA ESMEL CARDONA
EN JORDI BONET I CURTO
Examinades per la Mesa d’edat les credencials presentades i comprovada la personalitat dels
assistents i tenint present que es troben presents onze regidors electes que representen la
Majoria Absoluta dels proclamats que corresponen a n’aquest Ajuntament, el President de la
Mesa declara constituïda la Corporació, i tot seguit els seus membres presten jurament o
promesa que estableix l’article 108.8 de la LOREG i el Reial Decret 707/1979 de primer d’abril
de la següent manera: “ Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
amb les obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Camarles, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomía de Catalunya” prestant
PROMESA:
EN RAMÓN BRULL I MELICH ( promesa)
NA MARIA LLUÏSA ESMEL I CARDONA ( promesa)
EN JORDI BONET I CURTO ( promesa)
EN ESTANISLAO MARTINEZ PUIG ( promesa)
JURAMENT:
NA SANDRA ZARAGOZA I VALLÉS ( jurament)
EN ELIAS BONET I CERVERA ( jurament)
NA BÀRBARA CURTO I CAMISÓN ( jurament)
PER IMPERATIU LEGAL:
EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA (promesa)
EN LLORENÇ ALSO I GAS ( promesa)
NA JOANA FORTUÑO AGUILÓ ( promesa)
NA LAURA BONET I IBORRA ( promesa)
Un cop fet el jurament o promesa de conformitat amb l’article 108.8 de la LOREG i al Reial
Decret 707/1979 de primer d’abril ,els candidats electes que han pres possessió del seu càrrec
de regidor Sr. JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, LLORENÇ ALSO I GAS, JOANA
FORTUÑO AGUILÓ , LAURA BONET I IBORRA, I ESTANISLAO MARTINEZ PUIG
manifesten que volen fer la següent declaració:
“ Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, el President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les
eleccions el 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I
SOBIRÀ”.
4.- Elecció de l’Alcalde.
Seguidament té lloc l’elecció de l’alcalde, una vegada llegits els preceptes legals que la
regulen.
A continuació es sotmeten a votació les candidatures presentades ERC-AM: JOSEP
ANTONI NAVARRO SERRA, i C.P: RAMÓN BRULL I MELICH , i els regidors, prèvia

crida, dipositen el seu vot a l’urna, acabada la votació, la Mesa efectua l’escrutini que dóna el
resultat següent.
EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, Cap de llista per Esquerra Republicana- Acord
Municipal ( ERC-AM), CINC VOTS ( 5 VOTS)
EN RAMÓN BRULL I MELICH, Cap de llista per Progrés Municipal per Camarles i
Lligallos- Candidatura de Progrés ( CP), SIS VOTS ( 6 VOTS)
VOTS NULS, Cap
VOTS EN BLANC, Cap.
Vist el resultat de l’escrutini, el President de la Mesa proclama Alcalde electe d’aquest
Ajuntament a EN RAMÓN BRULL I MELICH, atès que ha obtingut la majoria absoluta
dels vots.
5.- Jurament o Promesa de l’Alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
Estant present l’Alcalde electe, i a petició de la Mesa, manifesta que accepta el càrrec per al
que ha estat elegit i pren possessió del mateix prestant jurament o promesa establert pel Reial
Decret 707/1979 en els següents termes :” PROMETO per la meva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles, amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
6.- Donar compte de l’arqueix extraordinari i de l’actiu i passiu patrimonial.
Per Secretaria es va donar lectura a l’arqueig extraordinari efectuat ,donant com a existències
a bancs i caixes a 13 de juny de 2015 les següents:
CAIXA CORPORACIÓ
LA CAIXA
LA CAIXA
CATALUNYA CAIXA

COMPTE 16388
COMPTE 58338
COMPTE 85547

70,50 Euros
16.949,46 Euros
3.310,94 Euros
67.647,81 Euros

BANC POPULAR
BANC POPULAR
ARROSSAIRES SECCIÓ CREDIT

COMPTE 173
COMPTE 467
COMPTE 60270

422.244,59 Euros
165,36 Euros
1.867,33 Euros

TOTAL EXISTÈNCIES

512.255,99 Euros

I al resum de l’actiu i passiu de l’inventari amb saldo de 33.884.300,34 Euros cadascú.
7 Acte de cloenda de la sessió.
Seguidament l’alcalde va donar les gràcies als companys de la candidatura de CIU i als
companys del PSC, per la confiança dipositada en ell.
Va dedicar un reconeixement als tres anteriors Alcaldes del municipi: Sr. Primitivo Forastero,
Sr. Carmelo Redó i Sr. Joan Curto, amb els tres he compartit grans moments i vivències i dels
tres he après. Del Sr. Primitivo la humilitat, la prudència i la constància i del Joan Curto la
paciència i la empenta, valors que els han fet uns bons Alcaldes.

Va felicitar a tots els regidors i regidores de la nova Corporació, independenment de la
formació política de la que en formen part. Va afegir que els veïns del municipi ens han
encomanat una tasca important , treballar pel nostre poble, pel seu present i futur.
Gràcies a tota la gent que el dia 24 de maig va exercir el seu dret al vot, i també gràcies a tots
els que avui sou aquí, per recolzar-nos en aquest dia tant important.
A partir d’avui treballarem per Camarles i els Lligallos per aconseguir un millor conviure
entre tots, això si , contant amb la participació de tots els col·lectius : culturals , educatius i
esportius del municipi.
Va remarcar les següents paraules “ En mi tindreu un Alcalde de portes obertes, participatiu,
disposat a escoltar , i amb uns objectius clars”
“ Com deia Sant Agustí : el dia que necessites una ma, recorda que jo en tinc dos”.
Amb aquestes paraules vull reafirmar el meu compromís amb el municipi , les portes de
l’ajuntament estaran obertes a tots, podeu comptar amb el vostre Alcalde i amb els regidors i
regidores que formarem part de l’equip de govern.
Amb ganes de treballar serà difícil superar-nos, perquè formem un equip de persones amb
experiència i amb il·lusió, que des de aquest moment posem al servei de la nostra terra i de la
seva gent.
Per a finalitzar va recalcar que avui seria un dia inoblidable en la seva vida, i un moment
que recordaria sempre, amb la cloenda de “Visca Camarles i Visca els Lligallos”
Intervingué la regidora Na Sandra Zaragoza i Vallés per a donar explicacions sobre el pacte
de Govern Municipal Subscrit entre PSC-CP i CIU, per al mandat 2015-2019.
En primer lloc va comentar que si bé la mateixa nit electoral el seu grup estava satisfet , per
haver obtingut un regidor més, estaven dispostos a escoltar a tots els grups municipals i les
seves propostes.
El dilluns desprès de les eleccions, va trucar al Sr. Navarro per a felicitar-lo pel resultat
obtingut. Al cap de dos dies el Sr. Navarro li va tornar la trucada fent-li oferta de govern,
amb tres regidories i un lloc a la Junta de Govern Local.
El grup de CIU, també parlà i escoltà les propostes oferides pel grup el PSC-CP, que van ser
compartir l’Alcaldia , dos anys cadascú i entrar a formar part de l’equip de govern amb
representació amplia a la Junta de Govern Local.
La Sra. Zaragoza, posà com a condició per acceptar la proposta el següent:
1.- Acceptar la soberania fiscal de Catalunya
2.-Portar la gestió econòmica el grup de CIU
3.- Realitzar una auditoria de gestió
Afegeix que les propostes de CIU, van ser les mateixes per a C.P com per a ERC, tant en lo
referent al repartiment dels anys d’alcaldia, pel nombre de vots obtinguts, tal com s’havia fet
en altres municipis veïns, com en lo referent al nombre de persones que formarien part de
l’equip de govern.
El grup de CIU es reuneix per a valorar, tant la proposta d’ERC
unanimitat pactar amb el grup PSC-CP, atès que aquest havia
imposades pel grup de Convergència i Unió i a més era la més
entrar en el govern municipal amb amplia representació , amb

com la de C.P, i acorda per
acceptat les tres condicions
interessant ja que els oferia
dret de vot i paraula, i la

possibilitat de treballar pel municipi, cosa que amb la oferta del grup d’ERC , amb una única
tinença d’alcaldia, hagués estat impossible .
Per últim, va donar les gràcies per tot, i va afegir que tant ella com el seu equip arriben a
l’equip de Govern amb moltes ganes i il·lusió de treballar pel municipi.
I no havent-hi més assumptes a tractar l’alcalde aixecà la sessió a les 12,30 hores.
Camarles, tretze de juny de dos mil quinze.
L’ALCALDE

Ramón Brull Melich

LA SECRETARIA

Teresa Roca Castell

