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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió 7/ 2019 
Data: 15-06-2019 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 14:00 hores 
Lloc:  Ajuntament de Camarles Sala d’actes 
 
ASSISTENTS  
Presidenta:        Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC)                                 
 
Regidors:            Sr. Ramón Brull Melich (LVP-FIC) 
                             Sra. Montserrat Bonet Caudet (ERC - AM) 

Sra. Patricia Andrés Valldepérez (LVP-FIC) 
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM) 
Sr. Estanislao Martínez Puig (ERC - AM) 
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM) 
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (LVP-FIC) 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS) 
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS) 
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS) 

                                                                             
Secretari:     Teresa Roca Castell  
 
SECRETARIA 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
FETS 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que SI s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral 
Central. 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 



 

Carrer Vint, 20 · 43894 CAMARLES · Tel. 977 470 007 · Fax 977 470 515 · ajuntament@camarles.cat · 

www.camarles.cat 

Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
i 37 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 (ROF), les Corporacions municipals es constitueixen en sessió 
pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós 
electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior a 
les eleccions. 
 
PART DISPOSITIVA 
Primer.- Constituir la Mesa d'edat que la formarà part el membre de més edat i el de menys edat presents a 
l’acte, presidint la Mesa el de major edat En ESTANISLAO MARTINEZ PUIG I NA BÀRBARA CURTO CAMISÓN 
 
2. PRESSA DE POSSESSIÓ DE PATRICIA ANDRÉS VALLDEPEREZ 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
FETS 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
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Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Patricia ANDRÉS VALLDEPEREZ (VP-FIC) per la presa de possessió del càrrec de 
regidora de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” PROMETO 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, 
a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
3. PRESSA DE POSSESSIÓ DE MONTSERRAT BONET CAUDET 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
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Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) per la presa de possessió del càrrec de 
regidora de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” Per IMPERATIU LEGAL PROMETO afegint fórmula de l'AMI "Per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 
continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada" 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
4. PRESSA DE POSSESSIÓ DE ELIES BONET CERVERA 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar al Sr. Elies BONET CERVERIA (JUNTS) per la presa de possessió del càrrec de regidor de la 
Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 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’Autonomia de 
Catalunya?” Per IMPERATIU LEGAL PROMETO 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
5. PRESSA DE POSSESSIÓ DE RAMÓN BRULL MELICH 
 
Aquest punt no requereix votació. 
  
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
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Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar al Sr. Ramón BRULL MELICH (VP-FIC) per la presa de possessió del càrrec de regidor de la 
Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 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’Autonomia de 
Catalunya?” PROMETO 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
6. PRESSA DE POSSESSIÓ DE BARBARA CURTO CAMISÓN 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
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el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Barbara CURTO CAMISÓN (JUNTS) per la presa de possessió del càrrec de regidora 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” JURO 
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Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
7. PRESSA DE POSSESSIÓ DE YOLANDA GUILLEM CLUA 
 
Aquest punt no requereix votació. 
  
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:  
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
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Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) per la presa de possessió del càrrec de regidora 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” PROMETO afegint fòrmula de l'AMI " Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada" 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
8. PRESSA DE POSSESSIÓ DE ESTANISLAO MARTINEZ PUIG 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
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Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar al Sr. Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) per la presa de possessió del càrrec de regidor 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707 
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” PROMETO 
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Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
9. PRESSA DE POSSESSIÓ DE MARTA MORA VERGES 
 
Aquest punt no requereix votació. 
  
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:  
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
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Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Marta MORA VERGES (ERC-AM) per la presa de possessió del càrrec de regidora de 
la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707 
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya? ”PER IMPERATIU  LEGAL PROMETO afegint fórmula de l'AMI " Per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 
continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada" 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, 
a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
10. PRESSA DE POSSESSIÓ DE JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
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Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar al Sr. Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) per la presa de possessió del càrrec de regidor 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” PROMETO afegint fórmula de l'AMI " Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada" 
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Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
11. PRESSA DE POSSESSIÓ DE MIGUEL JOSÉ OLID BERTOMEU 
 
Aquest punt no requereix votació. 
  
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:  
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
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Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar al Sr. Miguel José OLID BERTOMEU (VP-FIC) per la presa de possessió del càrrec de regidor 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” PROMETO 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
12. PRESSA DE POSSESSIÓ DE SANDRA ZARAGOZA VALLÉS 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
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Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Convidar a la Sra. Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) per la presa de possessió del càrrec de regidor 
de la Corporació. 
 
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” IMPERATIU LEGAL PROMETO 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
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13. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
Aquest punt no requereix votació. 
 
FETS 
 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes: 
 
Patricia ANDRES VALLDEPEREZ (LVP-FIC) 
Montserrat BONET CAUDET (ERC-AM) 
Elies BONET CERVERA (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
Bàrbara CURTO CAMISON (JUNTS) 
Yolanda GUILLEM CLUA (ERC-AM) 
Estanislao MARTINEZ PUIG (ERC-AM) 
Marta MORA VERGES (ERC-AM) 
Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Miguel Jose OLID BERTOMEU (LVP-FIC) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
i 37 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 (ROF), les Corporacions municipals es constitueixen en sessió 
pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós 
electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior a 
les eleccions. 
 
D'acord amb l'art. 195.3 LOREG la mesa d'edat comprovarà les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes amb base a les certificacions que l'Ajuntament hagués rebut de la Junta electoral de 
Zona. 
 
Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels 
regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió 2 dies desprès, quedant constituïda la Corporació 
qualsevol que fos el nombre de regidors presents. 
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PART DISPOSITIVA 
 
Primer.- Comprovar les credencials dels regidors electes. 
 
Segon.- Constituir la Corporació atès que el nombre de presents es igual o superior a la majoria absoluta dels 
membres electes. 
 
14. DONAR COMPTE DE L'ACTA D'ARQUEIG 
 
D’acord amb l’art. 36 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, per part del Secretari Interventor es dona 
compte de l’Acta d’Arqueig de la comptabilitat. 
 
15. DONAR COMPTE DE LA COMPROVACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL 
 
L’art. 222.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l’art. 104 del Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals la comprovació de l’ inventari patrimonial s’ha d’efectuar sempre que es renova la 
corporació. a continuació s'informa del resum de l'inventari general. 
 

Valor Valor Amortitz. Vano No Amor. Amort. Acumula. Valor Net 

26.396.311,87 22.050.740,65 4.341.336,22 17.142.078,78 9.254.233,09 

 
16. ELECCIÓ ALCALDE I PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC 
 
EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, Cap de llista per Esquerra Republicana- Acord Municipal (ERC-AM): VUIT 
VOTS ( 8 VOTS) 
NA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS, Cap de llista per Junts per Camarles i Lligallos (JUNTS): TRES VOTS (3 VOTS) 
VOTS NULS: Cap. 
VOTS EN BLANC: Cap. 
 
Fets 
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial decret 209/2019, d’1 
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i 
el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment exprés del nombre 
d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots 
vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. 
Altrament consta a l’esmentada Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta 
Electoral Central. 
 
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin possessió del seu càrrec i 
procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5/85, de 19 de juny, del règim electoral General 
en el Ple de constitució D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes: 
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Josep Antoni NAVARRO SERRA (ERC-AM) 
Sandra ZARAGOZA VALLÉS (JUNTS) 
Ramon BRULL MELICH (LVP-FIC) 
 
Fonaments de dret 
 
Legislació aplicable: 
 
a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) 
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
  
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Proclamar els membres que presenten candidatura Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC-AM) JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, i Junts per Camarles i Lligallos (JUNTS): SANDRA 
ZARAGOZA VALLÉS , i els regidors, prèvia crida, dipositen el seu vot a l’urna. 
 
Segon.- Escollir a l’alcalde de l’Ajuntament de Camarles a EN JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA, atès que ha 
obtingut la majoria absoluta de vots 
 
Tercer .- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, 
regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de ALCALDE de 
l’Ajuntament de Camarles amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” PROMETO afegint la fórmula de l’AMI " Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada." 
 
Quart.- Donar possessió del càrrec de l’Alcaldia, per la qual cosa es procedirà a la dissolució de la mesa d’edat 
assumint la presidència de la sessió. 
 
Règim de recursos: 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
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INTERVENCIONS 
 
17. INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA SALUTACIÓ. 
Me toca presidir un nou Consistori. 
Lluny de fer-ho des de la joia , l’alegria o la satisfacció pròpies del moment, que les sento, com no pot ser d’altra 
manera, 
US HE D’EXPRESSAR UN ALTRE SENTIMENT QUE TAPA A TOTS LOS ALTRES: 
És LA RESPONSABILITAT . Us explicaré una anècdota..... 
Quant vaig comunicar a la Secretaria d’Organització d’Esquerra, l’acord en los meus companys de “la Veu”. 
Vaig tardar una mica. 
Primer ho vaig comunicar als meus “jefes” més propers... , a la meua gent de la Llista,.... 
 Als meus companys de la Secció Local...... 
Se diu Sus, rapitenca....., treballa a Barcelona, a la Seu del Partit...... 
A les 10 i 26 minuts li faig un WhatsApp. , i li dic: 
-Jo..... Sus. , segur que me tocarà ser alcalde. 
-Sus. Ahhh, em pensava que no m’ho diries!!! 
-Jo. Com has pogut pensar això??? 
-Sus.... Hehe, noooo!!! Encara que no us ho penseu, pregunto per tots casi cada dia i 
estic al cas de tot. 
-Sus. Enhorabona! 
-Sus. Dissabte et canviarà la vida. 
-Jo.....Estic. ”esparverat”!! 
-Sus No home, no!! T’ajudarem en tot lo que calgue i més. Només ho has de demanar 
quan ho necessites. 
-Jo Ho se, gràcies. N’estic segur: som una gran organització. Penso que si tots se’n han 
sortit, jo també ho faré. A més tinc un equip meravellós. 
-Sus. I tant, que te’n sortiràs. 
Si.... aquesta REPONSABILITAT ME CANVIARÀ LA VIDA. Segur que si perquè soc 
persona de COMPROMÍS. 
I COM QUE NO ESTIC TOT SOL, ME’N SORTIRÉ - COM ME VA DIR LA SUS- Som un equip de QUATRE regidores i 
QUATRE regidors. Per això, La capacitat de treball és immensa......... Les ganes de treballar son il·lusionant. Les 
expectatives i els objectius son concrets, .......i ne hi han de començats....., que tindran continuïtat .... no sols 
tenim un partit ENORME, detràs que mos recolzarà, si no que també som un ENORME EQUIP. 
 
L’ACORD 
Avui i aquí, es materialitza un acord de govern al que hem arribat los dos Grups Polítics “La Veu del Poble” i 
Esquerra Republicana de Catalunya, per a tenir l’estabilitat suficient i necessària per a governar lo municipi 
estos propers quatre anys. 
Les regidories han estat equitativament repartides entre els regidors i regidores...... 
L’alcaldia també se repartirà. tres anys Esquerra, i un any “la Veu”. 
I s’ha de destacar que, la majoria de decisions de govern,,,,, ES FARAN PER CONSENS. I NO PER VOTACIÓ 
Ara Voldria significar dos esdeveniments importants per a mi, 
Dos fets històrics són assoliments socials i polítics que ja tenim la SATISFACCIÓ de gaudir- ne al nostre municipi: 
El primer és lo fet que, s’acaba una legislatura on per primera vegada em tingut una DONA com alcaldessa. 
En podem estar satisfets. GRACIES SANDRA PER LA TEVA TASCA d’ESTOS ANYS...... 
El segon fet destacable, és què....... per primera vegada en l’historia de Camarles, en aquesta taula. HI HA 
MÉS DONES QUE HOMES!!! 
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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, I ELLES 
N’HAN DE FORMAR-NE PART. EN TOT!!! 
També sempre he cregut que a la nostra Terra, som una societat “MATRIARCAL” Ho he dit moltes vegades. . 
Però sempre s’havia acotat a la vida Familiar o privada. 
A partir d’ara... i com ja ha passat en la legislatura anterior, l’opinió de les dones es farà vital, útil, i duradora. 
Mai mes a la vida s’ha de relegar: 
MASSA HEM TARDAT a corregir-ho, però per fi ho tenim aquí , i espero que sigui per a 
sempre més. 
Per la meua part, faré tot lo possible per a que així sigui. 
 
PROJECTE 
Com he dit abans, ens hem AJUNTAT dos forces polítiques. Som dos equips amb idees molt similars, que 
coincidim en molts assumptes. HO DEMOSTRAREM ESTOS QUATRE ANYS. 
La Veu del Poble és una formació transversal, 
Amb idees diferents, en  ideologies diferents, però units en UN CLAR objectiu de “FER POBLE”. Això no 
representa cap problema, CAP! 
Mes aviat al contrari: És un PLUS d’enteniment i respecte mutu. 
ENS respectarem. Com no pot ser d’altra manera. Totes i tots ho tenim més que clar. 
No us explicaré ara que farem o pensem fer. Tot això ja ho hem explicat als actes i als programes que hem 
repartit en campanya. 
Sols us diré en quines eines treballarem per MILLORAR LA VIDA DE TOTS VATROS. 
Totes dues forces a Govern Municipal , tindrem un PILAR FUNDAMENTAL......, UNS PRINCIPIS QUE ADORNARAN 
TOTES LES NOSTRES DECISIONS: 
Son los principis REPUBLICANS.... .JUSTICIA SOCIAL....., IGUALTAT, FRATERNITAT. 
La República no ho és solsament perquè no volem Rei. , que també. 
Ja li ho va dir la ex consellera de cultura Laura Borràs l’altre dia a l’audiència al Borbó: ‘Los catalanes no 
tenemos Rei.’ 
Los  catalans teníem “Princep” , que NO vol dir “fill del Rei”. Lo nostre Princep, se deia 
així, perquè era l’home PRINCIPAL del Consell que governava al Poble. Lo Consell del Lo Consell de Cent. 
Per això Catalunya és un PRINCIPAT. 
La República vol dir ‘LO GOVERN DEL POBLE’ . 
Sireu vatros qui governarà Camarles i Lligallos. I NATROS SIREM LA VOSTRA EINA NATROS, ESTE EQUIP DE VUIT 
PERSONES SIREM LOS VOSTRES SERVIDORS. 
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA SIRA UN ESTIL DE GOVERN QUE IMPLANTAREM EN ESTOS QUATRE ANYS. 
Soc un home de PARTIT. 
Un home d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Avui en dia Esquerra està representada a tot arreu. G O V E R N E M !! 
Aquí al territori, a partir d’avui, ESQUERRA governarem a la majoria d’ajuntaments Segurament governarem 
els quatre Consells Comarcals DE LES TT. EE. 
A la Diputació de Tarragona........... 
Estem al cap de les Conselleries en major pressupost de la Generalitat...... 
Tenim “grups polítics propis a Madrid i a Europa..... 
SOC d’un partit que te 87 anys d’història. I en 87 anys, no tenim cap cas de corrupció: I NO siré ni JO, ni cap dels 
MEUS , qui trenquem este mèrit. 
Estic a Esquerra per ideals i per convicció. Formo part d’ una ORGANITZACIO forta, capaç i propera. 
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I perquè us dic tot això?? 
Pos vos ho dic per la importància que te per assolir objectius i realitzar projectes URBANÍSTICS, SOCIALS, 
CULTURALS, SANITARIS, .... , que natros....., qualsevol de 
natros vuit regidors.......,sols despenjant un telèfon, tinguem a l’altra banda una persona dels teus, propera i 
coneguda. Que de manera eficaç, equitativa, justa i coherent, administri els recursos públics. 
Que baix un informe o un projecte ben executat, t’escolten i t’aconsellen,...... en criteris honrats i de prioritat 
per a la SOCIETAT A QUI REPRESENTEM. V a t r o s! 
Deixant de banda qualsevol criteri electoral....... Perquè a Esquerra creiem que s’han d’ amprar criteris de 
necessitat 
 
RECORDEM. 
L’ÈPOCA DE MAJOR PROGRES EN INFRAESTRUCTURES, EN AVENSOS SOCIALS I EDUCATIUS , ETC .... 
d’estes Terres va ser en l’època del “Tripartit” d’esquerres. Vam estar a punt de tindre la “Vegeria Propia”. 
Recordeu.... 
Autovia Aldea-Tortosa, Llars d’infants per tot arreu, Delegacions Territorials de tota classe de Serveis, 
repartiments equitatius de recursos econòmics de la Diputació, on s’administren mes de 200 milions d’euros,... 
Pont del Passador.... 
Tal com anem, venen bons temps..... 
He parlat abans de que m’encanta que les dones entren a formar part, en majoria, del govern d’este Consistori. 
I NO voldria ACABAR AQUEST ACTE, SENSE ressaltar un altre assoliment històric: Un fet de justícia històrica: 
M’agradaria consolidar LA REPUBLICA al nostre municipi...... de fet ja fa temps que guanyem totes les eleccions. 
De fet. , m’agradaria ser lo PRIMER ALCALDE REPUBLICÀ des de l’any 1939. 
I per finalitzar, voldria recordar als nostres Presos i preses polítics i exiliats. Us volem a casa!!! 
VISCA CAMARLES! VISCA LO LLIGALLO! VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 
 
18. INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA SANDRA ZARAGOZA VALLÉS  
Bon dia, 
En primer lloc permeteu que us donem les gràcies per les dos grans lliçons que ens heu donat … 
La primera 
Vosaltres “La Veu del Poble”” heu fet realitat aquella frase que diu “no te fies ni de tu sombra”- 
La segona 
Vostès ERC ens heu ensenyat allò de @gravar les converses al despatx de l’alcalde” por ser interessant. 
Però avui no toca això no toca, hi ha altres dies. 
 Avui toca felicitant-los i ficar-nos a la seva disposició i la disposició del poble. 
Dit això, aquí estem per al que necessiteu, perquè en definitiva es per això que el poble ens ha elegit. 
Us desitgem molts d’encerts, molta força i a seguir treballant. 
En la presa de possessió de l'Alcalde, punt 6, en el moment de la promesa o jurament, es va ometre la paraula 
per imperatiu legal. 
 
 
 
 
Secretària Interventora        Alcalde 
Teresa Roca Castell        Josep Antoni Navarro Serra 


