
ACTA DEL PLE
 

Identificació de la sessió
Ple extraordinari urgent 27 de novembre de 2019Sessió: 

Ajuntament de CamarlesEns: 
PleÒrgan: 

ExtraordinàriaCaràcter: 
Josep Antoni Navarro SerraPresident/a: 

Teresa Roca CastellSecretari/ària: 
27 de novembre de 2019Dia: 

13:00Hora d'inici: 
13:14Hora de finalització: 

Saló de PlensLloc: 

Assistents:

Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)

Excusen la seva assistència:

Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)

ACORDS
Ratificació de la urgència
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
Aprovada per unanimitat



Urgència que va ser ratificada  pel Ple municipal  i es deixa constància de la excusa al Ple de la
Regidora Bàrbara Curto Camisón ( Junts ) per motius professionals.
 
Lectura i aprovació acta anterior de data 14 de novembre de 2019
2. PLE EXTRAORDINARI DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2019
Acta aprovada per unanimitat
 
Presa de raó de la condició de Regidora no adscrita a grup polític de Na Montserrat
Bonet Caudet
3. PRESA DE RAÓ DE LA CONDICIÓ DE REGIDORA NO ADSCRITA A GRUP POLÍTIC DE
NA MONTSERRAT BONET CAUDET
Aprovada per unanimitat
Atès l’escrit presentat amb data 15 de novembre de 2019 R.E 1975 que a continuació es
transcriu
“Na Montserrat Bonet Caudet amb DNI 40935217 R, regidora electa en virtut de l’acta de
proclamació de la Junta Electoral de Zona, de data 3 de juny en les darreres Eleccions locals
2019, pel partit Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
EXPOSA:
Primer.- Que es la seva voluntat  el grup polític que va presentarabandonar voluntàriament
candidatura en les darreres Eleccions Locals de 2019 (ERC-AM).
Segon.-Que es doni compte al proper Ple municipal de l’adquisició de la condició de regidora

al haver abandonat voluntàriament el meu grup de procedència.no adscrita a grup polític, 
“Articulo 73.3 de la LBRL “ A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las
Corporaciones Locales se constituiran en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las
obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo
político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su
grupo de procedència, que tendràn la consideración de miembros no adscritos”·
I SOL·LICITO:
Que al proper Ple municipal, es prengui raó de la meva condició com a regidora no

i així es deixi constància en els òrgans col·legiats de l’Ajuntament iadscrita a grup polític 
comissions informatives, i que per la secretaria de la Corporació es doni compte, al
representant legal de la formació política que va presentar la corresponent candidatura a
efectes de que notifiqui l’acreditació de les circumstàncies assenyalades en la part expositiva.
Camarles 15 de novembre de 2019”
El Ple Municipal acorda per unanimitat:
Primer.- Declarar que la regidora Na Montserrat Bonet Caudet passi a la situació de Regidora
no adscrita a grup polític.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al representant legal de la formació política que va
presentar la corresponent candidatura” Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

” en les darreres Eleccions Locals 2019.(ERC-AM) 
L'Alcalde li va donar paraula a la regidora sortint, per si volia afegir alguna cosa, a lo qual va
accedir la  Sra. Bonet Caudet intervenint per a  motivar l'abandonament del seu grup polític de
procedència, dient aquestes paraules:
"El fet pel que he de deixar l’equip de govern, ve donat perquè s’han produït uns fets durant
aquest mandat en els que no puc estar d’acord amb l’actuació del Sr. Alcalde, i tampoc de la
resta de regidors que en cap moment m’han recolzat.
L’últim fet que m’ha fet prendre aquesta decisió ha estat el comentari que va fer el Sr. Alcalde
al facebook .



Secretari

Teresa Roca Castell

De tots i totes els regidors/res de govern, aquí presents, és coneguda la decisió que vàrem
prendre amb la reunió interna en la que es va decidir per majoria, que no es publicaria a l’edició
de la revista BIM el recull de notícies del grup municipal de junts per Camarles i Lligallos, va
quedar clar amb la reunió del grup de l’equip de govern, reunions a les quals el Sr. Alcalde fins
ara no ha assistit.
El Sr. Alcalde va fer unes manifestacions al facebook en la que contesta “tenen tota la raó del
mon: s’han obviat les meves indicacions al respecte”.
He de dir que l’equip de govern per majoria va prendré la decisió de no publicar-les , penso que
el Sr. Alcalde no va actuar correctament al fer aquestes manifestacions a traves del facebook , i
deixar-me a mi tota la responsabilitat d’aquest assumpte que va ser pressa entre tots i totes.
Per tant, entenc que per aquest motiu, entre altres que han anat succeint al llarg d'aquests
mesos de govern i que penso que no són del tot correctes, he de deixar l’equip de govern i
passar al grup de no adscrits, per així poder continuar treballant pel poble des de l’oposició."
Intervinguè l'Alcalde per a dir " que es conscient des de la seva posició, que es té que publicar

."tot sempre que no es falte a la veritat
Intervingué la portaveu del grup municipal de JUNTS, Sra. Zaragoza, per a lamentar
l'abandonament  de la regidora del grup municipal de procedència i a la vegada formular-li la
pregunta següent:
La seva decisió bé només  donada pel tema de la no publicació de l'article al BIM?  Contestant
la Sra. Bonet Caudet que  la seva decisió  no ha vingut donada únicament per lo del BIM, que
hi han més coses afegides i un  malestar en la forma de treballar del seu grup de procedència
ERC.
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