RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CAMARLES CELEBRAT EN DATA 13 DE JUNY DE 2017
En data 13 de juny de 2017 s’ha celebrat la sessió plenària núm. 6 a les 19:30
hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Camarles.
L’ordre del dia del ple ha estat la següent:
1r – Elecció Alcalde/ssa del Municipi de Camarles
Vist que amb data 2 de juny de 2017, L’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles, va
renunciar al seu càrrec i que la mateixa es va fer efectiva mitjançant escrit davant
el Ple de la Corporació de data 12 de juny de 2017 i es va adoptar Acord de
Coneixement.
Es va procedir a la votació del nou alcalde/ssa, una vegada presentades les
candidatures.
Candidatures:
En Josep Antoni Navarro Serra, Cap de llista pel partit d’ERC-AM.
Na Sandra Zaragoza Vallés, Cap de llista pel partit del PDeCAT
Es proclama nova alcaldessa de Camarles la Sra. Sandra Zaragoza Vallés amb
sis vots a favor dels/les Srs./es Ramón Brull Melich, Lluïsa Esmel Cardona, Jordi
Bonet Curto, Sandra Zaragoza Vallés, Elíes Bonet Cervera i Bàrbara Curto
Camisón, en haver obtingut la majoria absoluta.
L’Alcaldessa realitza el jurament i acte seguit realitza un discurs, en acabar dona
la paraula als altres partits polítics municipals, i intervingué el Sr. Brull per
desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa i per felicitar-la.
En el torn del grup d’ERC, intervingué el seu representant el Sr. Navarro, “Natros
no tenim gaires esperances en que millorin les relacions entre el seu govern i
natros com oposició, sols li demano per començar que sapigue separar la relació
política de la personal. L’únic que notarem és un canvi de cadires i les mateixes
polítiques.
Voldríem pel be del municipi que no fos sols així. Però aquestos breus dos anys
del seu govern ens han demostrat que lo que esta per venir no serà positiu. Al
nostre entendre...., clar. Li posarem uns pocs exemples. A mode de mostra:
- Vostè es va adherir i va recolzar al seu antecessor quant en una sessió
dramàtica d’insults i vexacions histèriques ens va deixar a l’altura del “betúm”.
Tot per un PREJUDICI INFUNDAT.
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- El seu grup mai s’ha interessat per esbrinar el nostre posicionament en vers
l’afer dels camins. Son 150.000 € . I ens sembla.... visto lo visto que poc s’ha
preocupat pels diners de la gent.
Li recordo que vostès van incitar a l’empresari implicat a que ens “fotigués als
jutjats” de manera vehement.
Cosa que hem esperat perquè així fos, i no ens hagués calgut anar a natros. I
potser si s’hagués fet realitat, s’hagués aclarit tot. Però lluny d’això han anat
pagant a CONTREGISA sense certificar res....... Però ja ho aclarirem, no en
tinguin cap dubte. I li recordo que en tot aquest afer varem asfaltar un camí del
terme municipal de l’Aldea pagant natros.
-Per dos cops varem intentar que s’aprovés una moció per demanar la millora
del “Salario Mínimo Interprofesional”. Ni cas. Tot divagacions i excuses a
quelcom que podia millorar la vida de la gent més pobra.
-També varen fer molt poc quan “l’alcalde sortint”, exhibint una sol·licitud
d’informació del nostre Grup va dir als treballadors d’aquest consistori que “PER
NO TOT HAN DE SER RETRETS..., també la volem FELICITAR.
Sabem que avui per a vostè senyora alcaldessa és un dia especial. I la felicitem,
perquè, com a tal serà la primera del nostre municipi.
Una dona. Ja sabeu que el meu Grup i jo en particular som fermaments defensor
de què la dona, ha d’estar més present en totes les facetes de la vida. En la
política també. Aniríem millor.
No se si la seva pròpia personalitat li permetrà fer-ho be. Tant de bo fos així pel
be del nostre municipi, però natros ens reservem el dret del dubte.
I en referència en això últim que acabo de dir, permeteu-me la llibertat d’amprar
la moda de les cites. Cites que de manera tant prolífica ens va dedicar ahir lo
nou flamant Regidor de Festes en el seu discurs de comiat com alcalde.
Jo citaré a un gran amic meu. I com que era MEU.... aquest amic,
que al Cel sigui, també aquesta cita me la faig MEUA.
Ell tenia una gracia innata per aquestes coses. Era PICANT, CONTUNDENT, i
en una NATURALITAT especial. Quelcom típic de la nostra Terra. Parlo de
PEPET LO FIANO.
I en situacions com aquesta sempre se’m quedava mirant als ulls i deia:
“FILL MEU...., AIXÒ NO HO ARREGLA NI LA PINISIL·LINA”.
Molta salut Sandra.”
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Per al·lusions contestà la Sra. Zaragoza dient-li “espero que de penicil·lina
no me en donin ja que sóc al·lèrgica, i referent a la resta ara no és moment
de parlar”.
També per al·lusions intervingué el Sr. Brull (PSC), dient el següent: “ A les
persones, per les seves paraules les coneixereu, ja heu vist el nivell de la
oposició a Camarles. Espero que algú prengui nota del que està passant.
Avui es el dia de Sandra i això no toca, es boxornòs, de molt mal gust fer-li
mal d’aquesta manera.
Les persones que es dediquen a la política saben que les coses no es fan
així, es en els plens o comissions on es discuteixen, avui en aquest ple de
nomenament de l’Alcaldessa del municipi no toca.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les catorze
hores.
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