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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 25 DE MAIG DE 2018
SENYORS ASSISTENTS :
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Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Caterina Brusca Campos
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Elvira Labernia Callarisa
Sr. Albert Palacios Bernad
Sra. Núria Balagué Raga
Sra. Josefina Salvatella Martínez
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo
Sra. Estefania Bordes Sansano
Sra. Isabel Maria Salas González
Sr. Juanjo Sans Forcadell
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra
Sr. Raül Najas Martí
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Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia vint-i-cinc de maig de dos mil divuit.
Essent les nou hores es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que s'expressen a
l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca, assistida per la
secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió extraordinària corresponent
al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

Únic. Qüestió de confiança que es presenta vinculada a l’aprovació del Pressupost General 2018 de
l’Ajuntament d’Ulldecona.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
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ÚNIC. QÜESTIÓ DE CONFIANÇA QUE ES PRESENTA
GENERAL 2018 DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.

VINCULADA A L’APROVACIÓ DEL

PRESSUPOST

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Qüestió de confiança que es presenta vinculada a l’aprovació del Pressupost
General 2018 de l’Ajuntament d’Ulldecona
L’alcaldessa de l'Ajuntament d’Ulldecona, proposa la següent qüestió de confiança vinculada a
l'aprovació del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS DE FET
En el ple extraordinari de data 21 de maig de 2018, va ser debatut l'assumpte relatiu a l’aprovació del
pressupost anual de la corporació per l’exercici 2018 sense obtenir la majoria necessària per a la seva
aprovació.
Atès que aquesta proposta d’aprovació del pressupost no va obtenir el nombre necessari de vots
favorables, es torna a sotmetre a la seva consideració, vinculant al mateix una qüestió de confiança,
motivada en la falta de suport polític necessari per poder aprovar inicialment l’expedient del
pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2018.
Vist el que disposa l’article 197 bis de la LOREG el qual es transcriu a continuació:
1. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o
modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
a)
b)
c)
d)

Los presupuestos anuales.
El reglamento orgánico.
Las ordenanzas fiscales.
La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento
general de ámbito municipal.

2. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los
asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente punto
del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el quórum de
votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema
nominal de llamamiento público.
3. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo
correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría
necesaria para su aprobación.
4. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos
favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en
funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elección del
nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas
del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de
confianza, rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo 196, con las siguientes
especialidades:
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a) En los municipios de más de 250 habitantes, el Alcalde cesante quedará excluido de la
cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma,
tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación
automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún
candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales.
b) En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde cesante no podrá
ser candidato a la Alcaldía ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que
obtenga el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales. Si ningún
candidato obtuviese esa mayoría, será proclamado Alcalde el concejal que hubiere
obtenido más votos populares en las elecciones de concejales, excluido el Alcalde
cesante.
5. La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión de
confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso
se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que
se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con
candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera.
A estos efectos, no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo anterior.
6. Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado
desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá
plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación.
7. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de
censura hasta la votación de esta última.
8. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese
vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde
que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a partir de la
fecha de votación del mismo.
Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario
al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a
votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste
será considerado nulo.
Per tot l'exposat, i de conformitat amb el disposat en l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, la que subscriu presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ:
ÚNICA. Aprovar la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost anual de la corporació
i plantilla de personal per l’exercici 2018 amb els efectes del que disposa l'article 197 bis) de la Llei
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Els pressupostos seran aprovats en cas que
aquesta qüestió sigui aprovada o en cas que no sigui presentada una moció de censura en el termini
d’un mes, o si aquesta no prosperés.”
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DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Si em permeteu, començaré llegint el dictamen elaborat per la secretària.
Perquè optem per aquesta decisió? Pensem que davant del bloqueig que ens provoca i tenint en
compte que no hi ha cap argument de pes relacionat amb els números que justifiqui el vot en
contra, només teníem dues opcions:
- Pròrroga pressupostària: Continuar governant amb els números de l’any passat sense poder
augmentar el nivell de les inversions d’acord amb la recaptació possible. I això, provocaria que el
possible augment de recaptació que puguem aconseguir, que l’any passat va ser de més d’1 milió
d’euros, i que és possible que enguany sigui semblant, haurà de destinar-se necessàriament a
reduir dèficit en virtut de la llei d'estabilitat pressupostària. Creiem que, amortitzat ja els darrers
mesos un préstec de més de 700.000 euros i havent rebaixat els interessos a pagar a bancs i
caixes que aquest any està previst en 75.000 euros, amb un superàvit l’any 2017 d’1.570.813,61
euros i complint tots els paràmetres que marca la legislació en quant a estabilitat econòmica i
financera, pagant a proveïdors en un termini de 60 dies, i sobretot havent-hi necessitats urgents a
respondre, sobretot pel que fa a inversió, manteniment i millora de la via pública i mobiliari urbà, no
podem renunciar a destinar aquests diners, aquesta quantitat en benefici del poble. Per totes
aquestes qüestions vàrem rebutjar aquesta opció de pròrroga pressupostària i vàrem optar per
plantejar una qüestió de confiança.
Pensem que Ulldecona no es pot aturar i la nostra voluntat, malgrat les dificultats existents, és
assolir tots aquells reptes que són necessaris per al bon desenvolupament del nostre poble.
I per això, avui hem convocat aquest ple.
- Qüestió de confiança vinculada a l’aprovació dels pressupostos: que ja hem explicat abans en
què consisteix i que creiem que és la millor de les opcions, tot i la premura amb la que hem hagut
de treballar atès que, segons la legislació vigent, no és possible presentar-la durant el darrer any
de mandat i aquest comença a comptar a partir de demà. D’aquí la urgència en la convocatòria del
ple, i en el fet també de què dimarts ja vau haver de rebre aquesta convocatòria.
Se’ns fa difícil entendre, no tant el posicionament, tenint en compte que com he dit estem entrant
en la recta final de les properes eleccions municipals, però sí que se’ns fa difícil entendre el sentit
del vot, per diverses raons. Entre altres coses s’esgrimia dilluns al ple que presentàvem uns
números “continuistes” als de l’any passat, doncs, precisament en aquella ocasió el vot va ser
d’abstenció. I ara, els números que presentem, com també va ser reconegut per diverses de les
intervencions, dilluns a la nit, són millors, per tant, entendríem més adequat anar en aquesta
situació als números que presentem.
Totes les mesures de calat portades al plenari al llarg de tot el mandat, i sobretot aquests últims
mesos, molt especialment aquests últims mesos, més d’un 90% dels punts tractats, han estat
aprovats per unanimitat dels 13 regidors d’aquest ajuntament. Però ara, quan arriba l’hora de
posar-li el finançament per dur a terme aquestes accions, es paralitza. Ens costa entendre-ho.
No demanem el suport incondicional a la resta de grups, demanem, això sí, un esforç de
responsabilitat i que ens deixen governar i fer la feina a la que ens vam comprometre. De no ser
així, com la pròpia qüestió de confiança ho planteja, els instem a què presenten l’alternativa de
govern que consideren més oportuna en benefici del poble, a presentar una moció de censura
sense demorar més temps perquè pensem que no ens podem aturar.
El pressupost del 2018 és realista, rigorós i seriós. Evidentment no dóna resposta a tots els
problemes ni actua sobre totes les mancances que avui té Ulldecona, per això necessitaríem uns
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quants milions més, necessitaríem més suport econòmic també d’altres administracions, un millor
finançament dels ens locals que assumim despesa i responsabilitats que en molts de casos no ens
pertoquen. Però tot i que no dóna resposta a tot sí que ens ajuda a continuar avançant i millorant
en quatre eixos bàsics d’actuació:
• Afavorir la reactivació econòmica, potenciant el suport al teixit empresarial, comercial i
apostant per la innovació;
• Aprofundir en les polítiques d'ocupació, cohesió social i suport a les famílies;
• Millorar l'espai públic intensificant les tasques de manteniment a la via pública, amb
inversió continuada en carrers, voreres, supressió de barreres arquitectòniques, renovació
de la xarxa d'enllumenat per fomentar l'estalvi energètic, atenció i cura del patrimoni, entre
altres;
• Continuar implementant mesures en l’àmbit de participació i transparència.
Aquests objectius polítics tenen la seva plasmació en accions concretes, com deia abans, moltes
aprovades per tots els regidors d’aquest consistori i tenen efecte positiu sobre diversos dels eixos
fonamentals de l'acció de govern.
El total de pressupost ja el teniu, tant en el capítol d’ingressos com de despeses, quines són les
principals novetats que incorporem, pensem que, com deia abans, Ulldecona no es pot aturar, i la
nostra voluntat és continuar treballant, ara dia a dia també, per millorar, per avançar, per donar
resposta a tot allò que sigui necessari per al nostre poble, i per aquest motiu plantegem aquesta
qüestió de confiança al ple i demanem la confiança a la resta de grups municipals per a continuar
treballant en aquest sentit.
- Sr. Najas:
Adelantaré l’argumentari i el sentit del vot en aquest punt.
Des del grup municipal de la CUP Ulldecona i Barris pensem que ha sigut una falta de
responsabilitat acudir al ple de pressupostos, del passat dilluns, sense tenir treballats ni
assegurats els suports necessaris per a tirar endavant els números. És aquest govern qui treballa
en minoria, cal recordar-ho, i per tant, és el govern qui s’ha d’apropar a l’oposició per tal de
negociar i aconseguir els suports necessaris.
La CUP sempre hem tingut la porta oberta per a parlar, com bé sabeu, l’any passat el govern ens
va convocar per a recollir les nostres impressions sobre el pressupost 2017 i així ho vam fer,
redactant un document on fèiem constar les modificacions que nosaltres crèiem positives per als
números municipals, i tot i que no ens vàrem posar d’acord del tot, el nostre vot, com bé heu dit, va
ser d’abstenció.
El nostre vot negatiu als números aquest passat dilluns té a veure amb aquest canvi d’actitud, del
govern, que com deia, no ha buscat la negociació que necessita com havia fet els altres anys, però
també té a veure amb els números mateixos.
Com ja vaig dir al ple del dilluns, són uns pressupostos que no ens convencen, podem parlar dels
pressupostos participatius que com vàrem comentar l’any passat en aquesta reunió que em referia
abans, ens semblen insuficients, només són un 1,6% del total del pressupost municipal. A més del
procés de votació, que no ens sembla del tot ben plantejat, lligat amb això podem parlar de les
tasques de la regidoria de participació, que encara no sabem quines són.
L’augment dels 10.000 a 50.000 euros, al qual també em referia a l’anterior ple, en la partida de
multes, que no sabem a què es deu.
També creiem insuficient la part de millora de l’enllumenat que permeti estalvi energètic. Ens
sumem a la falta d’inversió al Castell i a l’Arxiu. No compartim les prioritats a les inversions que es
plantegen. Voldríem un canvi dels subministraments dels edificis municipals a empreses
d’economia social, també com vàrem comentar a la reunió de l’any passat, però com no ha tingut
lloc aquesta reunió, no ho hem pogut comentar, entre altres coses. També hem observat a la web
d’Ulldecona, que és on es feia pública la notícia del ple, i a l’Ebando, la notícia sobre la no
aprovació dels pressupostos és esbiaixada, al nostre entendre. El titular diu: «L’oposició bloqueja
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l’aprovació dels pressupostos 2018», podríem posar un altre titular: «L’equip de govern és incapaç
d’aprovar els pressupostos municipals 2018», que seria tan esbiaixat com el primer. Potser la web
institucional que ens ha de representar a tots hauria de comunicar un titular neutre com: «El Ple de
l’Ajuntament no aprova els pressupostos municipals 2018».
La distància entre els nostres despatxos és veritat que és la mateixa, però quan un govern està en
minoria la distància és relativa. És el seu govern qui pretén aprovar els pressupostos i per tant, és
el responsable d’aconseguir els acords necessaris per a fer-ho possible. No és de rebut traslladar
aquesta responsabilitat a l’oposició.
I sí un canvi amb els números i, sobretot, un canvi en aquesta actitud a la qual ens referim, hagués
pogut fer canviar el nostre sentit del vot, que avui per responsabilitat no pot ser altre que
l’expressat el dilluns.
- Sr. Lavega:
El nostre grup podem dir que l’any passat ja vàrem donar un vot de confiança, facilitant l’aprovació
dels pressupostos. En aquesta confiança, que anava lligada a unes peticions que el nostre grup va
fer perquè s’inclogueren als pressupostos, unes partides per a poder fer uns arranjaments i tal.
Durant tot l’any hem estat preguntant sobre el tema, com a mínim dos vegades al ple, i la resposta
que hem rebut en aquest cas és que s’estan esperant els pressupostos, s’està estudiant. No ha
passat més de ser una declaració de bones intencions que no hem vist materialitzades, per tant, la
nostra postura és la mateixa que el passat dilluns.
Ja sé que diran que som uns irresponsables, però la responsabilitat, a més governant amb
minoria, comença en parlar i negociar. Li recordo les seves paraules, tal com ha dit el company de
la CUP, la distància dels despatxos és la mateixa, i aquests dos últims anys he recorregut aquesta
distància, del meu despatx al de vostè, però pel que es veu la distància a la viceversa és més
difícil, possiblement és que no es vol negociar o no es vol parlar amb el nostre grup, vostè sabrà el
perquè. També podran dir que ara ja ens estem apropant al final de la legislatura i que podrem fer
palesa el que és una campanya electoral de cara a marcar posicions, ben bé ja ho ha dit tot això,
però tampoc em podrà negar que vostès ja ho tenen tot ben medit per a poder tirar els
pressupostos endavant. I, seguim dient el mateix que vàrem dir el dilluns, que aquests
pressupostos per a nosaltres ens manca ambició, i per tant, ja avanço que el nostre vot serà en
negatiu.
- Sra. Salas:
El grup del Partit Popular durant aquesta legislatura sempre hem aprovat els pressupostos per què
hem negociat, a nosaltres ens dóna igual qui va al despatx de qui, hem anat a parlar amb
l’alcaldessa, l’alcaldessa ens ha escoltat, hem negociat i fins ara hem aprovat els pressupostos.
Des de fa més d’un mes hi ha unes banderes a la façana de l’Ajuntament, i nosaltres ens vàrem
posar en contacte amb l’alcaldessa, com moltíssimes vegades, perquè ens dóna igual el fet
d’haver d'anar a tocar al despatx de l’alcaldessa, l’important és fer la nostra feina, i li vam dir el que
hi havia, la legalitat i el que nosaltres pensem. Va arribar l’hora dels pressupostos d’enguany, ho
vam parlar, ens van donar respostes a tot el que hi havia, tot es pot millorar en aquesta vida, però,
en general, el pressupost el vàrem trobar prou bé però ho vam vincular a l’única força que tenim
de demanar-li a l’alcaldessa que fes complir la llei. I en aquest sentit, el que li demanem a
l’alcaldessa i a l’equip de govern, o li recordo, és que la responsabilitat de l’alcaldessa i de l’equip
de govern és vetllar per la neutralitat dels espais públics, inclús el regidor de la CUP acaba de dir,
sobre els titulars que hauria de ser neutre. Doncs el mateix, la llei li exigeix el mateix, neutralitat als
espais públics, quan se’ns posen en contacte per comentar-nos el tema de la moció de confiança
que s’està debatent ara, nosaltres també li vàrem proposar una altra cosa, però no hem vist cap
voluntat. I, torno a repetir, l’alcalde i l’equip de govern ha de vetllar per tots i ha de representar-nos
a tots els ciutadans d’Ulldecona i Barris, pensem el que penséssim, per tant, després diré el nostre
vot, però no ens agrada, i si es continua en aquesta línia doncs possiblement les coses a patir
d’ara començaran a ser més difícils.
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- Sra. Balagué:
La nit del passat dilluns i al ple extraordinari d’aquest ajuntament no es va aprovar el pressupost
corresponent a l’any 2018. El dimecres dia 23, per diversos mitjans, l’equip de govern va
comunicar a la ciutadania que l’oposició bloqueja l’aprovació dels pressupostos 2018, així tal com
sona, i explicant les partides que en aquesta situació no es podran executar. Així no s’informa,
creiem que com a mínim, s’havien d’incloure les declaracions i manifestacions dels grups de
l’oposició i la ciutadania havia de saber perquè l’oposició no donava suport al pressupost.
Després la Sra. Alcaldessa demana a l’oposició responsabilitat. Considerem que la responsabilitat
que un pressupost prospere o no és de l’equip de govern, potser no se n’havien adonat fins en
aquest moment que vostès governen en minoria. Fins ara han tingut molta sort, i l’oposició ha estat
a l'altura de les circumstàncies i sempre que ha cregut convenient ha donat suport a quasi totes les
iniciatives de l’equip de govern.
Un govern en minoria no pot pretendre aprovar un pressupost sense un mínim acord als
despatxos, per tant, el resultat del dilluns era prou previsible. Però havia de dur-lo a aprovació per
poder seguir amb tot el procés que avui encetem, perquè així en breu tindrà aprovat el pressupost
del 2018.
Ens sobten les declaracions fetes a Radio Televisió Ulldecona, on diuen que vostès tenen una
planificació de 4 anys, de la qual cosa ens n’alegrem, però no obstant aquesta planificació no
l’hem vist ni l’hem palpat. També diuen que fruit del seu esforç i insistència han aconseguit
recuperar part del deute de la Generalitat de Catalunya, però vostès han tingut molta sort, la
Generalitat ha pagat i segueix pagant a la gran majoria d’ajuntaments del nostre país. Si a la sort
se’n diu saber fer, vostès mateixos. Ara també ens diu que es faran inversions a la biblioteca, quan
es van deixar passar oportunitats per poder fer-ne una de nova, els recordo que l’última actuació
important a cost zero al municipi i a la biblioteca, l’ascensor, la sortida d’emergència, les
plataformes per evitar les escales interiors per a la gent en mobilitat reduïda, no és obra de vostès,
però aprofito per dir-los que Ulldecona es mereix una biblioteca nova adaptada a les necessitats
actuals.
Bé, com ja li vam dir el dilluns el pressupost està molt ben fet i millor elaborat, aquest pressupost
és més o menys el pressupost que vostès durant quatre anys van votar en contra, la passada
legislatura els pressupostos havien de ser de contenció més que obligada per la situació de
l’Ajuntament d’aquell moment i que no té res a veure amb la situació actual.
Vostès ens deien que els nostres pressupostos no eren ni ambiciosos ni imaginatius, però
considerem que l’ambició i la imaginació en la situació actual és possible i necessària, i
malauradament aquest pressupost no reflexa aquestes premisses, per tant, no podem donar-li
suport. Si tant d’interès tenien en aprovar el pressupost, potser hagués estat bé una trucada per
poder-ne parlar però, del dilluns a avui divendres, això no s’ha dut a terme.
En resum ens dona de parer que qui fa campanya electoral és l’actual equip de govern atès que
sap perfectament que, tot i que avui no s'aprove de nou el pressupost, en breu el tindran.
La qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost que avui debatem és el mitjà legal
que vostè té per tenir aprovat el pressupost sense el vot favorable de l’oposició. Per això avui
estem aquí, i afegeixo, si avui el pressupost no prospera, en un mes l’oposició hauria de plantejar
una moció de censura que si prosperés suposaria un canvi de govern, però com tots sabem això
actualment a Ulldecona és inviable. Vostès saben que no pot haver-hi moció de censura i per això
vostès han començat tot aquest procés perquè saben el veredicte final.
I afegeixo, si fos possible una moció de censura, possiblement dilluns 21 no s’hagués portat a
aprovació el pressupost de 2018 i haguessin seguit treballant amb el pressupost prorrogat que
estan executant fins al dia d’avui, 25 de maig de 2018. Per tant, no cal alarmar a la població, en
breu l’ajuntament d’Ulldecona tindrà pressupost aprovat.
- Sra. Ventura:
Dos qüestions de contestació, sobre algunes de les qüestions que s’han anat plantejant.
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Pensàvem i continuem pensant que, un govern en minoria, i ho vam dir a principi de mandat i ho
repetim ara, era una oportunitat per obrir la porta i parlar en tothom i trencar les barreres i els blocs
existents a Ulldecona al llarg dels últims anys, del 1979 fins al 2015, aproximadament.
Hem avançat, no ho negaré, i aquest s’ha convertit i ho he dit en diverses ocasions, suposo, per
les declaracions d’avui, però és així, els fets ho demostren. Ens hem convertit en un dels governs,
sinó el més obert i transparent que hem tingut a Ulldecona en mecanismes diversos de participació
i de transparència, tant a nivell general com també en relació als grups polítics; també internament,
amb la creació de la Junta de Portaveus, una eina molt útil però que, lamentablement, no està
donant el resultat esperat per part nostra. Tenim la sensació moltes vegades de què la informació i
el diàleg només flueix del govern cap a fora i no hi ha retorn, excepte en algunes ocasions. En
d'altres hi ha diàleg i, després, les intervencions al Ple són completament diferents del que es diu
en les reunions en privat, i això també dol, i això fa mal no al govern, sinó que al final fa mal al
poble d'Ulldecona.
Respecte al tema de les banderes, és cert que el PP ha estat clar i transparent des del primer
moment. L'Ajuntament d'Ulldecona, i ho vull dir públicament, compleix en la legalitat vigent cada
vegada que en la façana principal onegen les quatre banderes que han d'onejar ara, en el govern
anterior, en l'anterior i en l'anterior. Sempre! Sí que és cert que hi ha tres grups que al balcó del
seu despatx tenen la senyera amb el llaç groc com a símbol de reivindicació per la llibertat dels
presos. Nosaltres no ho faríem perquè pensem que, a més, presta confusió. És veritat, és la
façana principal de l'ajuntament, i pensem que no és el lloc per posar-hi símbols de manera
permanent, en aquest cas, al balcó que dóna a la façana principal, però no són els màstils oficials
de l'Ajuntament d'Ulldecona; són els despatxos de tres grups municipals que representen a tres
partits molt concrets i, per tant, entenem que pot crear confusió però, evidentment, l'Ajuntament
compleix i continuarà complint en la normativa vigent.
Governar tres anys i que hi hagin coses que surtin bé no es deuen totes a la sort, és a dir, entenc,
ho dic perquè ho has dit tres o quatre vegades «heu tingut molta sort»; hem treballat molt, hem
treballat moltes hores, no ho nego en cap cas. Et dic que hem treballat moltíssim, hem treballat
moltes hores, hem dedicat molt d'esforç no només les cinc persones que estem al govern, sinó
moltíssima gent que ens ha ajudat. Sabíem que governar en minoria no seria fàcil, però
esperàvem, de veritat, una major implicació i compromís en tot allò que afecta a Ulldecona,
independentment del posicionament ideològic de cadascú i de la situació general del país.
Lamentem que no hagi estat així.
No defallirem; continuarem treballant, continuarem intentant tirar els nostres compromisos
endavant, complint amb el compromís adquirit amb els veïns i veïnes d'Ulldecona i, per tant, tenim
la seguretat de què, sortint al carrer, passejant pels carrers, es pot comprovar quina és la millora
que ha sofert Ulldecona al llarg d'aquests últims tres anys. Com dèiem, no tenim la resposta a tot
ni la solució a tot. Evidentment que Ulldecona necessita una biblioteca millor, necessita una escola
de música molt més gran i en millors condicions que la que tenim actualment, hem de rehabilitar el
Castell, el teatre municipal també necessita inversions, i a molts més carrers; ara anem a dos o
tres carrers per any, i segurament hauríem d'anar molt més ràpid, però com heu compartit aquesta
opinió amb mi al llarg de molts mesos, la disponibilitat econòmica és la que és, per tant s'ha d'anar
pas a pas i avançant poc a poc. En tot cas, gràcies per tots els posicionaments, per les
aportacions fetes i ara dono la paraula a la secretària perquè la votació s'ha de fer de manera
nominal.
-Sra. Secretària:
Tal com estableix l’article 197 bis de la LOREG «La votación se efectuará, en todo caso, mediante
el sistema nominal de llamamiento público». La votació nominal s’exerceix mitjançant la crida
alfabètica de cadascun dels assistents al ple, que respondran amb veu alta amb un «Si», un «No»
o un «M’abstinc». Per tant, passo a la crida alfabètica:
NÚRIA
JOSÉ ALBERTO
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BALAGUE RAGA
BLASCO ALVAREDO

NO
NO
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ESTEFANIA
CATERINA
ELVIRA
FRANCESC ANTONI
RAÜL
ALBERT
DEMETRIO
ISABEL
JOSEFINA
JUANJO
NURIA

BORDES SANSANO
BRUSCA CAMPOS
LABERNIA CALLARISA
LAVEGA SERRA
NAJAS MARTÍ
PALACIOS BERNAD
QUEROL PASALAMAR
SALAS GONZÁLEZ
SALVATELLA MARTÍNEZ
SANS FORCADELL
VENTURA BRUSCA

NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI

Per tant, són 8 vots en contra i 5 a favor, es rebutja doncs la qüestió de confiança.
-Sra. Salas:
Jo havia demanat la paraula pel que has comentat de les banderes. La façana de l'ajuntament és
un lloc públic? Suposo que sí. L'alcaldessa no ha de vetllar perquè als llocs públics hi hagi
neutralitat? Sí. I és per això que demano a la secretària que ens faci arribar a totes les forces
polítiques un informe en el què digui la legalitat, no només dels màstils de l'Ajuntament sinó de tots
els llocs públics i de la façana de l'Ajuntament concretament. Gràcies.
-Sra. Ventura:
Moltes gràcies, gràcies a tots per l’assistència i molt bon dia.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les nou hores i trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la qual,
com a secretària dono fe.
La Presidenta,
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La secretària,
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