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RESUM DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DEL 15 DE JUNY DE 2019 

 
El Saló de Plens de l’Ajuntament de Camarles va acollir dissabte al matí l’acte de constitució del 
consistori per la legislatura 2019-2023. Josep Antoni Navarro Serra ha estat investit alcalde de 
Camarles per als dos primers anys i quart any, gràcies al suport del grup municipal La Veu del 
Poble – FIC.  
 
En el discurs d’investidura l’alcalde va destacar que la majoria de decisions de govern es 
realitzaran per consens i no per majoria de votacions i també ha subratllar dos punts importants, 
el primer: “S’ha acabat una legislatura on per primera vegada hem tingut una dona com 
alcaldessa. Gràcies Sandra per la teva tasca d’aquests dos anys”, i en segon lloc, “Per primera 
vegada en la història de Camarles, en aquesta taula de Ple, hi ha més dones que homes! Sempre 
he cregut que lo que està succeint ara al nostre municipi seria bo per a millorar la vida de tots els 
nostres conciutadans i conciutadanes. Les dones han de ser protagonistes de la vida social i 
política, elles mos donen la vida, elles n’han de formar-ne part... en tot!”. 
 
“A partir d’ara, i com ja ha passat en la legislatura anterior, l’opinió de les dones es farà vital, útil 
i duradora. Massa hem tardat en corregir-ho, però per fi ho tenim aquí, i espero que sigui per a 
sempre més. Per la meva part, faré tot lo possible per a que així sigui”. 
 
Després d’aquestes paraules, l’alcalde va explicar els principis de les dues forces per als propers 
quatre any: república, Justícia Social, Igualtat i Fraternitat. Josep Antoni va expressar “La 
República no ho és solament perquè no volem Rei, que també. La República vol dir -Lo govern del 
Poble- Sereu vosaltres qui governarà Camarles i Lligallos. I nosaltres serem la vostra eina, 
nosaltres serem els vostres servidors. La participació ciutadana serà un estil de govern que 
implantarem en estos quatre anys” 
 
Després del discurs de l’alcalde, intervingué la regidora Sandra Zaragoza “ En primer lloc 
permeteu que us donem les gràcies per les dos grans lliçons que ens heu donat: La primera és per 
La Veu del Poble, heu fet realitat aquella frase que diu -No te fies ni de tu sombra- i en segon lloc 
ERC ens heu ensenyat allò de gravar les converses al despatx de l’alcalde pot ser interessant. Dit 
això, aquí estem per al que necessiteu, perquè en definitiva és per això que el poble ens ha elegit”. 
 
En la legislatura 2019-2023 Camarles tindrà 11 regidors i regidores. El Ple municipal estarà format 
per: Josep Antoni Navarro Serra, Montserrat Bonet Caudet, Marta Mora Verges, Estanislao 
Martínez Puig i Yolanda Guillem Clua (Esquerra Republicana de Catalunya); Ramon Brull Melich, 
Patricia Andres Valldeperez i Miguel Olid Bertomeu (grup municipal La Veu del Poble – FIC), i 
Sandra Zaragoza Vallés, Elies Bonet Cervera i Bàrbara Curto Camisón (grup municipal Junts per 
Camarles i Lligallos). 
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