
COMUNICAT DE LA REGIDORA  DE 

CAMARLES MONTSERRAT BONET 

CAUDET 

 Jo Montserrat Bonet Caudet regidora de l’Ajuntament de Camarles, 

davant els fets que estan succeint, vull fer un breu comunicat per defensar-me 

de les falses acusacions, que ha fet en contra meva el Sr. Josep Antoni 

Navarro Serra. Em van venir a buscar perquè anés a les llistes amb ERC de 

Camarles i Lligallos, la meva condició, va ser que sempre treballaria per al 

benestar del poble de Camarles i Lligallos, no cap altra raó. Penso que puc 

posar el meu granet d’arena per al bé d’aquest, el meu poble. Vam entrar a 

governar després de fer un pacte amb la Veu del Poble, perquè només havíem 

aconseguit cinc regidors. En el pacte estava escrit que els dos primers anys 

governaria ERC Camarles i Lligallos i el tercer any entraria a governar la Veu 

del Poble. 

El Sr. Josep Antoni Navarro Serra el 27 de juny de 2019, com a alcalde 

de l’Ajuntament de Camarles i Lligallos em va delegar les següents 

competències: Regidora de Comunicació, Transparència, Promoció econòmica 

i Participació ciutadana, així com em va nomenar 2a tinent d’alcalde.  El 15 de 

novembre, del mateix any, vaig presentar la instància per la qual renunciava a 

la pertinença del grup polític ERC de Camarles i Lligallos, deixant les meves 

regidories i el meu càrrec com a 2a tinent d’alcalde, agafant la condició de 

regidora no adscrita, fet que es va produir a conseqüència d’unes acusacions, 

que havia realitzat el Sr. Josep Antoni Navarro Serra a les seves xarxes 

socials, les quals, eren totalment falses i que, per orgull, no es va disculpar 

públicament per les mateixes xarxes com li vaig demanar. No vaig entrar a 

formar part de cap altra formació política. Per tant, el meu vot als plens era baix 

el meu criteri del qual considero correcte per al poble. Per aquest motiu no em 

poden acusar de regidora trànsfuga, ja que per definició, trànsfuga és aquell 

que havent-se apartat del grup polític en el qual s'havia presentat o havent 

estat expulsat d’aquest, pacta amb altres forces polítiques per canviar o 

mantenir la majoria governant o per donar la majoria a un grup que no la té o 

bé dificultant o fent impossible que aquesta majoria governi l’entitat, cosa que 

no he fet, ja que el Sr. Ramon Brull ja està governant a causa al pacte. 

En data 4 de febrer del 2021 vaig tornar a entrar a formar part de l’equip 

de govern a instàncies del Sr. Josep Antoni Navarro Serra, portant la regidoria 

de Comunicació que em van cedir des del grup d’Esquerra i la regidoria del 

Cementiri que em van cedir des de la Veu del Poble, continuant així, essent 

una regidora no vinculada a cap formació política, També constatar que no 

estic rebent cap classe de compensació econòmica a part de les que hi ha 



rebia estant a l’oposició que són les d’assistència a les comissions informatives 

i als plens. Vull destacar que en el moment en que vaig tornar a entrar a formar 

part de l’equip de govern estava el Sr. Josep Antoni Navarro Serra com a 
alcalde. 

Amb aquest comunicat vull deixar clar que quan el sr. Ramon Brull, va 

prendre la seva decisió de cessar les competències als regidors d’Esquerra jo 

no em vaig veure afectada, ja que com he dit anteriorment no pertanyo a cap 

dels dos partits, sinó que estic governant amb ells. 




