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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE  L’EXCM. 
AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió : 5/ 2017 
Data:  12-06-2017 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 14:00  hores 
Lloc:  ajuntament de Camarles Sala d’actes 
ASSISTENTS            
 
President :       En  Ramón Brull Melich                                               
 
Regidors:               
                           Na  Sandra Zaragoza Vallés  
                           Na Maria Lluïsa Esmel Cardona 
                           En Elies Bonet Cervera 
                           En Jordi Bonet Curto 
                           Na Bàrbara Curto Camisón 
                           En Josep Antoni Navarro Serra 
                           En Llorenç Also Gas 
                           Na Laura Bonet Iborra  
                           En Estanislau Martinez Puig 
                           Na Montserrat Bonet Caudet                
                                                                             
Secretaria :     Na Teresa Roca Castell  
  
01.- Aprovació acta anterior de data 1 de juny de 2017. 
 
Seguidament per secretaria es dona compte de  l’acta de data 1de juny de 2017 que es aprovada 
per unanimitat . 
 
02.- Aprovació moció presentada pel grup d’ERC per al desmantellament de les instal·lacions 
del projecte Castor. 
 
Atesa la moció presentada pel grup d’ERC , que a continuació s’adjunta , el Ple municipal per 
unanimitat dels grups municipals PSC-PDeCAT i ERC acorda procedir a la seva aprovació. 
 
 
MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE 
CASTOR 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres 
grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per 
aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però 
físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.  
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, 
així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat l’oposició al projecte. Han 
estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han 
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presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, 
l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.  
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què es 
detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les 
instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 
MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema transparent 
d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser 
com només s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la 
vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons 
un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri 
d'Indústria, l’empresa ACS podria haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a 
la construcció del Castor.  
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que 
s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i Energia 
ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava en 
fase de proves i que, per tant, no estava operativa. 
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del mateix 
any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás la 
hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el 
termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta 
quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el 
rebut del gas.  
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit amb 
anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de 
terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del 
Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la 
proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com 
l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien 
apuntat i demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat. 
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de 
desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual 
de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els consumidors.  
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i 
terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels 
que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor, el Grup 
municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Camarles proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas 
submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les 
instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds 
afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels 
espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels 
terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris. 
Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de les 
accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els 
ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. 
Tercer.  Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de 
les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una 



 
 

3/6 

 

auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta 
actualment la zona que va patir els sismes. 
Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació 
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè 
fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els 
costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. 
Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió 
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que 
van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre 
les accions legals pertinents que se’n derivin. 
Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, 
a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió 
Europea. 
 
 
03.- Presa de raó de la renúncia del Sr. Ramón Brull Melich al càrrec d’Alcalde. 
 
 A la vista de l’escrit de renúncia al càrrec d’Alcalde del Sr. Ramón Brull Melich que a  
continuació es transcriu: 
 “ 
En Ramón Brull Melich, amb DNI 40909444 B, comunica els següents fets, en virtut dels articles 196 i 
198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 40 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, 
 
EXPOSO 
 
Que amb data 24 de maig de 2015 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig formar part de 
la llista del Grup Polític PSC-CP. 
 
Que vaig prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 13 de juny de 2015, després de complir amb les 
obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i vaig 
prendre possessió del càrrec d'Alcalde  el dia 13 de juny de 2015, després d'haver estat presentada la 
candidatura  com a cap de partit i havent estat triat en votació secreta realitzada pels Regidors i Regidores  
de l'Ajuntament de Camarles.  
 
Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al càrrec 
d’Alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això  a la meva condició de 
regidor. 
  
Per tot  això, 
 
SOL·LICITO  
 
Que es prengui coneixement de la meva renúncia al càrrec d'Alcalde , que ostento en aquests moments en 
aquest Ajuntament de Camarles, pel Ple de la Corporació. 
 
Camarles 2 de juny de 2017 
 
Ramón Brull Melich 
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El ple municipal  per unanimitat adoptà l’acord  de prendre coneixement de la renúncia  del Sr. 
Ramón Brull Melich al  càrrec d'ALCALDE d'aquest Ajuntament. 
 
Seguidament el Sr. Ramón Brull  va dirigir-se al consistori  amb les següents paraules 
d’acomiadament: 
 
“Com deia  Churchil  en la seua dimissió  com a primer ministre, soc com un aeroplà en el seu crepúscul, 
al mínim de la seva gasolina, contemplant un lloc tranquil on poder aterrar. 
 
Voldria  donar les gracies a la meva família,  per donar-me tot el seu suport, paciència i comprensió en  
aquestos 2 anys, res   hagués  segut igual sense la seva ajuda. 
Als veïns i veïnes per la  confiança que han dipositat en la meva persona 
Gracies a tots los col·laboradors que he tingut i tinc. 
Gracies als companys i companyes de govern per  ajudar-me en tot moment, portant les vostres regidories 
amb una dedicació i entrega admirables, moltes vegades una feina no reconeguda i poc valorada, estic 
content d´ haver comptat amb vosaltres, us repeteixo les gracies. 
 
Gracies als regidors  de la oposició, se que des de la vostra perspectiva també treballeu pel be del nostre 
municipi i de la seva gent. 
 
I com no, gracies a tots els funcionaris i laborals del ajuntament, tots heu fet que m’hagi sentit com a casa, 
gracies al vostre treball he pogut realitzar la meva feina  mes fàcil i transparent, la vostra ajuda ha estat 
fonamental per a que aquest ajuntament funcioni al cent per cent,  molt especialment gracies a TERESA I 
CRISTIAN, que  m’ heu ajudat molt, sempre mostrant-me el millor camí que triar, impedint que me 
equivoques, fent-me tocar de peus a terra,  en definitiva m’ heu aconsellat  per poder prendre decisions 
molt encertades i això es d´ agrair 
 
 
FRASES DISCURSOS 
 1/ Ara mateix, veig clarament com es transparenta el vostre semblant, la satisfacció, en que accediu a 
n’aquest senzill acte d´inauguració 
2/ La primera intenció es de parlar del meu poble, lo que significa per a mi, aquest poble com origen i destí 
d´un camí 
3/ Els demano majestats que en la mesura de lo possible féssiu realitat aquells desitjos que tot i cadascun 
dels veïns i venes tenim al nostre cor. 
4/ Recorda, que ser Alcalde es un servei no un ofici. 
5/ En mi tindre un Alcalde de portes obertes, participatiu, disposat a escoltar i a servir, en uns objectius 
clars i marcats. 
6/ Deia Unamuno , que tant sols les persones apassionades poden portar a cap obres fecundes i duradores. 
7/ Hem de ser capaços, de construir una societat marcada per la convivència. 
8/ Lo gran patrimoni que tenim les persones, allò que ningú  ens poden prendre, es la educació i la 
formació. 
9/ Per damunt de tot, la demanda d´una societat en continua evolució, a la que estem obligats a 
respondre, per què es a ella a la que ens devem. 
10/ Si tenim l´habilitat d’ utilitzar les nostres forces com un timó, tindrem un futur brillant, es temps 
d´actuar, es temps d´utilitzar el coneixement, es temps de treballar per la nostre gent, pel nostre present i 
pel nostre futur. 
11/ La creació d´aquesta associació, va ser sense cap mena de dubte una decisió encertada, que va 
repercutir positivament en benefici del poble i de la seva gent. 
12/ Aquesta festa com la dels últims anys, es una mostra de riquesa i diversitat del nostre poble, la diada 
nacional es una ocasió immillorable per  manifestar-nos tal com som. 
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13/ No crec en les persones o liders que volen acaparar-ho tot, jo crec en lo treball de conjunt i coordinat 
del grup. 
14/ Volem dir-vos que la qualitat humana que em trobat en tots vosaltres diu molt de la classe de persones 
que sou, sempre pendents dels nostres veïns i veïnes, preparats per saber distingir entre lo urgent i lo 
important, prenent decisions encertades. 
15/ Les llums enceses, los músics afinant  els instruments, los bous preparats, es lo moment en que el 
calendari esclata d’alegria, trenquem en lo dia a dia, los carrers, la gent, lo poble tot té un color especial, 
son dies de rauxa,  la rutina i els  problemes de costat, son dies de retrobar-nos amb els amics i amb els 
familiars. 
 
 
LA VERITAT 
El que conta la historia descriu la lluita entre  el Quijote i el Vizcaino,  que visitant una fira trobant  uns 
pergamins que parlen precisament del Quijote però esta escrit en àrab i busca un que li tradueixi trobant 
que la historia del valent don Quijote no s´ajusta a la veritat, la historia esta contada per un escrit àrab 
que li diuen CIDE HOMETE BENENGELI 
 
“Si a esta se le puede poner objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra cosa sino haber sido su autor 
arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos aunque por ser tan nuestros enemigos, 
antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado, y así me parece a mi, pues cuando 
pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las 
pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, 
verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, ni el rencor ni la aflicción, no les haga 
torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, deposito de las acciones, testigo 
de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En esta se hallara todo lo que se 
acertase a desear en la más apacible, y si algo bueno en ella faltare, para mi tengo que fue culpa del galgo 
del autor, antes que por falta del sujeto.” 
 
 
CLOENDA 
 
En la vida d´una persona hi han moments importants, situacions, dies inoblidables, que fan en definitiva 
que la nostra existència no sigui monòtona, sinó salpicada de circumstàncies, a través dels sentits i dels 
sentiments. 
Avui, per a mi es un d’aquestos moments inborrables en la historia de la meva vida, un moment que 
recordaré sempre. 
 
 
Aquí em sento com a casa, i si hem permeteu, molt orgullós de formar part, encara que sigui una part 
molt menuda de la historia d´aquesta institució. 
 
 
Camarles i lligallos sempre es mereixeran molt més, que el millor alcalde/ssa  sigui capaç de donar-los” 
 
 
 
Donada  la paraula als   altres  grups polítics municipals intervingué el regidor Sr.  Navarro 
((ERC), per a manifestar que”  la etapa que ara es tanca ha estat una etapa de col·laboració no 
agradable, on han  hagut insults i amenaces al  seu grup , per tant el record que guarda no es molt 
agradable, no obstant això li desitja sort en  aquesta nova etapa i salut”. 
 
 
Per últim intervingué la Sra. Zaragoza ( PDeCAT), per a manifestar el següent: 
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“ Fa dos anys vam prendre la decisió d’oblidar partits i treballar conjuntament pel poble,  forjant una 
col·laboració molt  forta de treball en bé del municipi,  amb moltes ganes i sobre tot amb molt  de diàleg. 
Només puc dir que ha estat un honor tenir un lider com vostè  Sr.Alcalde , i donar-li les gràcies per tot el 
que hem pogut aprendre al seu costat”. 
 
Per al·lusions contestà el Sr. Brull,  donant-li les gràcies per tota la col·laboració rebuda  tant d’ella com  
dels regidors del seu partit, persones  que han compartit aquest govern municipal en aquestos dos anys de 
mandat. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde, aixecà la sessió a les  catorze  hores.  
 
 
Vist i Plau                                                                           La Secretaria 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Ramón Brull Melich                                                          Teresa Roca Castell       
                                                                                             
                                                                           
                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


