Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari de 15 de juny de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Ramon Brull Melich
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 15 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 13:45
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
Il·lm. Josep Antoni Navarro Serra (ERC - AM)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (R.N.A.)

ACORDS
Elecció de l'Alcalde i presa de possessió del càrrec.
1. ELECCIÓ DE L'ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC
En Ramón Brull Melich ,LA VEU DEL POBLE, 8 vots
Na Sandra Zaragoza Vallés, JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, 3 vots

Atès que amb data 8 de juny de 2021, L'ALCALDE d'aquesta Corporació, va renunciar al seu
càrrec i que la mateixa es va fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la Corporació de
data 11 de juny de 2021 i es va adoptar acord de coneixement.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny del Règim Electoral General, el Ple adoptà per majoria absoluta el següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Teresa ROCA CASTELL - DNI ** (SIG) el dia 06/07/2021 a les 11:49:03 i RAMON BRULL MELICH - DNI ** (SIG) el dia 06/07/2021 a les 11:53:41

PRIMER.- Procedir a la votació del nou ALCALDE/SSA, una vegada que han estat presentades
les candidatures. S'entendrà que encapçala la llista en què figurava l'ALCALDE/SSA el següent
de la mateixa, tret que renunciï a la candidatura, i les candidatures són les següents:
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En Ramón Brull Melich, Cap de llista pel partit LA VEU DEL POBLE-FEDERACIÓ
D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA
Na Sandra Zaragoza Vallés, Cap de llista pel partit JUNTS PER CAMARLES I
LLIGALLOS
Es procedeix a la votació de l'ALCALDE/SSA i rebudes les paperetes es procedeix a l'escrutini i
recompte de vots:
En Ramón Brull Melich LA VEU DEL POBLE, 8 vots
Na Sandra Zaragoza Vallés, JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, 3 vots
SEGON.- Proclamar ALCALDE del municipi de Camarles a EN RAMÓN BRULL MELICH, per
8 vots a favor, en haver obtingut la majoria absoluta. Per això es procedeix a realitzar el
jurament o promesa, amb la forma establerta en l'article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5
d'abril, regulador de la formula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques
" PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'ALCALDE de l'Ajuntament de Camarles, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya"
Amb aixó queda proclamat ALCALDE
del seu càrrec en aquest acte

En RAMÓN BRULL MELICH, qui pren possessió

Acte seguit el nou Alcalde, fa el seu discurs amb els següents termes:
" Tinc l’immens honor de dirigir aquestes paraules com a Alcalde de Camarles i Lligallos; us
vull dir que a hores d’ara no em canviaria per cap persona del món. En acabar aquest mandat,
farà 15 anys que hi soc en aquesta casa, sempre amb responsabilitats de govern. Aquí he
passat una bona part de la meva vida. Gairebé em sento com a casa. Sempre he intentat
treballar de manera honesta i penso que en molt de sentit comú; he realitzat molts de projectes
i d’altres que no veuran mai la llum, però sempre amb la intenció de millorar la vida dels nostres
veïns/nes.
Encara recordo la primera vegada que vaig ser regidor, la il·lusió i la responsabilitat de
correspondre a les expectatives dipositades en mi, no en vaig dormir. Una il·lusió de gairebé 15
anys, però tot té un principi i un final. Aprofito per a comunicar que en acabar aquest mandat, jo
també acabo. Serà el final d’una etapa molt bonica de la meva vida i de la qual em sento
orgullós. No tornaré a presentar-me a unes eleccions municipals. Sols em resta dir als meus
companys de la Veu del Poble, que podran comptar amb mi si els fa falta.
Hem tingut un any difícil, una pandèmia que encara estem patint, que ens ha trastocat les
nostres vides. Afortunadament poc a poc estem sortint d’aquest mal son. Una pandèmia que
ens ha fet fràgils i vulnerables, i que alguns dels nostres veïns han patit les conseqüències. A
tots ells i als seus familiars una forta abraçada.
Tinc la mirada posada en els problemes veïnals, que sempre són immediats, i això comporta de
solucions ràpides, on la planificació ha de ser fonamental. Estimats veïns, podeu estar segurs
que la meva implicació i la meva feina estaran destinats a millorar en la mesura de lo possible
la nostra vida. Faré el possible perquè torneu a tenir confiança en la política municipal.
Per acabar, uns agraïments:
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Primer, als meus companys de “La Veu del Poble”, i en especial pel vostre suport i confiança
en la meva persona. A les persones també que amb el seu vot han fet possible aquest dia. Als
regidors que han dipositat en mi la seva confiança i als que no, els agraeixo la feina del dia a
dia. Als treballadors de la casa: vosaltres sou la imatge del nostre estimat ajuntament, us
demano que continueu amb la correcció, actitud i atenció com fins ara.
I finalment, a la meva família, com deia al principi, aviat seran 15 anys d’activitat política; ells
saben de primera mà la meva implicació, compromís i dedicació."
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La regidora Sandra Zaragoza Vallés, al veure que no se donava paraula als representants del
grups municipals, com en anteriors ocasions s'havia fet, va intervenir per a desitgarli molta sort en aquesta nova etapa.

Secretari

Alcalde

Teresa Roca Castell

Ramon Brull Melich
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