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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT
D'ULLDECONA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
SENYORS ASSISTENTS :
Sra. Núria Ventura i Brusca
Sra. Caterina Brusca Campos
Sra. Monica Fabra Miralles
Sr. Toni Pascual Doménech
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Elisabet Itarte Belles
Sra. Fanny Castell Castell
Sr. Raül Najas Martí
Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Isabel Maria Salas González

SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
FEM POBLE!
FEM POBLE!
FEM POBLE!
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Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia quinze de juny de dos mil dinou.
Essent les dotze hores es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria,
de conformitat amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG), en concordança amb l'article 37.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF), els Regidors i Regidores que el passat dia vint-i-sis de maig van ser proclamats
electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions
Locals, convocades per Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, els quals es relacionen en l'encapçalament
i que constitueixen la totalitat dels Regidors i Regidores electes d'aquesta Corporació, amb la finalitat
de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, la
Secretària General de la Corporació, que dono fe de l'acte.
Desenvolupament de la sessió:
En primer lloc pren la paraula la Secretària per informar els presents que l’objecte d’aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament, d’acord amb el procediment establert per la legislació
electoral, que implica la realització de les operacions següents:
1.

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes de major i
menor edat presents a l’acte.
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2.

Comprovació de credencials dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat.

3.

Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista
d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.

4.

Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l'Ajuntament d'Ulldecona.

Seguidament, per la senyora Secretària es procedeix a anomenar en veu alta als Regidors electes de
major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa d'edat, la qual, de conformitat amb l'article
195.2 de la LOREG, en la seva redacció actual, i amb l'article 37.2 del ROF, estarà constituïda pel
Regidor electe de major edat, senyor Demetrio Querol Pasalamar, que actuarà com a President, pel
Regidor electe de menys edat, senyor Raül Najas Martí, i per la Secretària de la Corporació, restant
així constituïda la Mesa d'edat.
Per ordre del senyor President de la Mesa d'edat, després de declarar-se oberta la sessió, es
procedeix per la senyora Secretària a la lectura del nom i cognom de tots i cadascú dels Regidors i
Regidores electes que assisteixen a la sessió, a efectes de comprovar la seva credencial, d'acord
amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de Tortosa.
Seguidament, la Secretària comprova el nombre d'assistents, anunciant tot seguit l'existència del
quòrum necessari per a la celebració de la sessió, és a dir, la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
Un cop acreditada per tots els Regidors i Regidores electes la seva personalitat, i comprovat que tots i
totes han formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), pel senyor President de la Mesa d'edat se
sol·licita que si existeix algun Regidor o Regidora afectat per alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la LOREG i altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.
Pel fet de no declarar-se res sobre aquesta qüestió per part dels Regidors i Regidores, s'entén que no
es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat previstes en els articles 202 i 203, de la Llei
5/1986, de 19 de juny, en la seva redacció actual, i l'altra legislació aplicable.
Seguidament el senyor President de la Mesa d'edat sol·licita que tots els Regidors i Regidores es
posin dempeus i que la Secretària procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta pel Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament d'Ulldecona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació es procedeix per la senyora Secretària a nomenar cada un dels Regidors i Regidores,
els quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, d'acord amb l'ordre i forma que s'exposa tot seguit:
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Sra. NÚRIA BALAGUE i RAGA
Sra. CATERINA BRUSCA CAMPOS
Sra. FANNY CASTELL CASTELL
Sra. MONICA FABRA MIRALLES
Sra. MARIA JOSEFA GAVALDÀ ADELL
Sra. ELISABET ITARTE BELLES
Sr. RAÜL NAJAS MARTÍ
Sr. ALBERT PALACIOS BERNAD
Sr. ALFRED PAREDES i POY
Sr. JUAN ANTONIO PASCUAL DOMÉNECH
Sr. DEMETRIO QUEROL PASALAMAR
Sra. ISABEL SALAS GONZÁLEZ
Sra. NURIA Ventura i Brusca
Tots ells ho juren o ho prometen, amb la peculiaritat que els/les regidors/es següents afegeixen
l'expressió “per imperatiu legal”: Sra. Núria Balagué, Sra. Fanny Castell, Sra. Maria Josefa Gavaldà
Adell, Sr. Raül Najas i Sr. Alfred Paredes.
Un cop els candidats electes han pres possessió del seu càrrec de regidor/a segons els termes
establerts a l'art. 108.8 de la LOREG i al Reial decret 707/1979, la Sra. Núria Balagué, Sra. Fanny
Castell, Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell, Sr. Raül Najas i Sr. Alfred Paredes han fet les següents
declaracions:
- Sra. Balagué:
Vull afegir a la meva manifestació addicional d’aquesta promesa per imperatiu legal de la
Constitució, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i la meva solidaritat i suport
als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís, amb la
igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
- Sra. Castell:
Ho prometo per imperatiu legal i per convicció a la República Catalana.
- Sra. Gavaldà:
Ho prometo per imperatiu legal i per convicció a la República Catalana.
- Sr. Najas:
Ho prometo per imperatiu legal i per convicció a la República Catalana.
- Sr. Paredes:
Vull afegir unes paraules, 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.
Seguidament el senyor President de la Mesa d'edat declara constituïda la Corporació, assenyalant
que tot seguit es procedirà a l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa de l'Ajuntament d'Ulldecona entre els
membres de la Corporació que encapçalin llurs corresponents llistes i presentin la seva candidatura.
Amb aquesta finalitat dóna la paraula a la senyora Secretària, qui explica que d’acord amb el que es
preveu a l’article 196 de la LOREG, l’elecció es realitzarà mitjançant el procediment de votació
nominal, de manera que anirà cridant d'un en un als Regidors i Regidores per tal que manifestin a qui
va dirigit el seu vot d'entre els candidats proclamats , assenyalant que els membres de la Mesa d'Edat
emetran el seu vot els darrers, primer el de menor edat i després el de major edat, essent escollit
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Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que obtingui el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades
eleccions, i podent ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves
corresponents llistes.
Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a candidates a
Alcaldessa les Regidores que encapçalen llurs corresponents llistes que tot seguit s'indiquen:
-SRA. NÚRIA Ventura i Brusca (SOCIALISTES D'ULLDECONA – CANDIDATURA DE PROGRÈS)
-SRA. FANNY CASTELL CASTELL (FEM POBLE! ULLDECONA)
Seguidament es procedeix a realitzar la votació, de manera que els Regidors i Regidores electes
cridats individualment per part de la Secretària, per ordre alfabètic, van anomenant el nom i cognoms
de la candidata a qui va dirigit el seu vot d'entre les que han estat proclamades, en el sentit que a
continuació s'exposa:
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Caterina Brusca Campos
Sra. Fanny Castell Castell
Sra. Mónica Fabra Miralles
Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell
Sra. Elisabet Itarte Belles
Sr. Raül Najas Martí
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sr. Juan Antonio Pascual Doménech
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Isabel Maria Salas González
Sra. Núria Ventura i Brusca

vota a Fanny Castell Castell
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Fanny Castell Castell
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Fanny Castell Castell
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Fanny Castell Castell
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Fanny Castell Castell
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Núria Ventura i Brusca
vota a Núria Ventura i Brusca

Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar el recompte dels vots emesos, el resultat del
qual, anunciat per la Secretària, és el següent:
•

Vots a favor de la Sra. Núria Ventura i Brusca, candidata presentada pel Partit Socialistes
d'Ulldecona – Candidatura de Progrés:
8 Vots

•

Vots a favor de la Sra. Fanny Castell Castell, candidats presentada per Fem poble! Ulldecona:
5 Vots

•

Abstencions: 0

Realitzat l'escrutini, donat que la candidata del Partit Socialistes d'Ulldecona – Candidatura de
Progrés ha tret majoria absoluta en la votació, és proclamada Alcaldessa per part de la Mesa, la
senyora Núria Ventura i Brusca, preguntant-li el president de la Mesa si accepta el càrrec d'Alcaldessa
de l'Ajuntament d'Ulldecona.
A continuació, i prèvia acceptació del càrrec d'Alcaldessa per part de la senyora Núria Ventura
Brusca, el senyor president de la Mesa sol·licita que per la senyora Secretària es procedeixi a la
lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és el
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següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d'Alcaldessa de l'Ajuntament d'Ulldecona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació l'Alcaldessa electa, senyora Núria Ventura i Brusca, emet la seva promesa de respecte
a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Després d'això, el president de la Mesa d'edat convida a la senyora Alcaldessa a ocupar la
Presidència, lliurant-li el bastó de comandament de la Ciutat, moment a partir del qual queda dissolta
la Mesa d'edat, tot incorporant-se els Regidors de major i menor edat en el seu respectiu escó.
A continuació, i d'acord amb el protocol establert per a la sessió, l'Alcaldessa procedeix a imposar les
insígnies als Regidors i Regidores que formen part del Consistori per primera vegada, i que són els
següents:
•
•
•
•
•
•

Sra. Fanny Castell Castell
Sra. Monica Fabra Miralles
Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell
Sra. Elisabet Itarte Belles
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sr. Juan Antonio Pascual Doménech

Efectuada la imposició d'insígnies, l'Alcaldessa cedeix la paraula als portaveus de les diferents
candidatures municipals, per ordre creixent de vots, amb la finalitat de fer, si així ho desitgen, una
explicació del seu vot.
En primer lloc, pren la paraula la representant del grup Municipal del Partit Popular, Sra. Isabel Salas,
per manifestar el següent:
"Molt bon dia a tots, a tots els que estem aquí presents i a tots els que també estan a fora, avui és
un dia de democràcia, comença una etapa nova, però a la vegada s’acaba una altra. I vull agrair,
vull desitjar-li de cor a tots aquells regidors que han estat la legislatura passada, a Paco, que està
aquí en natros, bueno pràcticament estan tots, a Fani, a Albert, a Josefina, a Elvira, però molt
especialment, al meu company, al company que hem tingut durant aquests 4 anys, a Juanjo Sans,
el regidor del Partit Popular, vull donar-li les gràcies, la veritat és que ha estat un goig estar al seu
costat, m’ha ensenyat moltíssim i la seva responsabilitat, la seva forma de fer les coses, el seu
esperit, perquè no fa falta tenir segons quina edat per a tenir un esperit jove, perquè la veritat és
que el d’ell, si no el coneixeu, val la pena que el conegueu, és una persona en un esperit jove
d’una certa edat, però que val la pena. Moltíssimes gràcies de cor Juanjo, sé que com a regidor
ara no estaràs al meu costat, però sé que et tindré aquí, com tot el grup de les persones que han
vingut a la meva candidatura, que m’han ajudat, altres que no han vingut i que també m’han
ajudat, i al cap i a la fi comentar que jo sóc simplement una portaveu d’un grup de gent del nostre
poble. Perquè dic això? perquè tot exactament tot el que fem, ho parlem, ho dialoguem, ho
consensuem, i al cap i a la fi és el que transmetem com a portaveus, el fet d’avui votar a Núria
Ventura com a alcaldessa, ha sigut un consens de tota la gent que hi ha darrera meu del Partit
Popular, ja que ha tret majoria absoluta creiem que és el que tocava, és un vot de confiança, per a
ella. Però bé després ho parlaré.
I vull començar la nova etapa, ja en les persones que estaven en la passada i en la nova, com la
secretària de l’Ajuntament i tots els treballadors de l’Ajuntament, moltíssimes gràcies, són
persones professionals, que al cap i a la fi és el més important, que no miren color, perquè al cap i
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a la fi ells ens informen de les lleis, i com s’han de fer les coses per a nosaltres prendre les
decisions, i això puc dir que és en un 100% i què gràcies de veritat. I vull començar felicitant a la
nova etapa, als nous regidors, Alfred, felicitats!, Maria José, Fani, Elisabet, Toni, Mónica,
moltíssimes gràcies, us desitjo els millors encerts, us asseguro que val la pena passar per aquesta
casa, jo sempre dic que hauria de passar tot el poble per a tenir un altre punt de vista, i veure les
coses i aprendre coses, que al fi venim a la vida a això. Us desitjo molts d’encerts, especialment
als que formeu part de l’equip de govern. Núria Ventura moltes felicitats!
Us desitjo encerts perquè teniu a les vostres mans la responsabilitat de governar per al nostre
poble i els nostres barris. Nosaltres, el Partit Popular, creiem que som persones responsables, que
ens agrada fer les coses ben fetes i que continuarem en la mateixa línia. Tot allò que estigui bé,
ens tindreu al vostre costat, encara que no ens necessiteu, nosaltres estarem aquí. Però a la
vegada tot allò que creiem que no ho feu com heu de fer-ho, ho denunciarem i us demanarem per
a què siguin millor les coses.
Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor i visca Ulldecona."
Seguidament, pren la paraula la representant del Grup Municipal de Junts per Ulldecona i Barris, Sra.
Núria Balagué, per manifestar el següent:
"Primerament vull expressar el sentit del vot, pel qual hem donat suport a la candidatura de Fem
Poble!. Avui el nostre grup donem suport a la candidatura de Fem Poble!, en aquest cas a Fanny
Castell, per coherència, per dignitat, per responsabilitat i perquè som gent de paraula. Vam dir
públicament que donaríem suport a la força independentista més votada. Per això ha estat aquest
vot avui.
Però també afegeixo que lamentem que, des del passat 26 de maig fins a avui, no hem tingut cap
conversa ni apropament amb Fem Poble!, per tractar almenys el tema d’avui, d’aquesta
investidura, però tot i això considerem que es mereixen el nostre suport i per això el tenen.
I ara, anem a la part que tocava. Molt bon dia a tothom, en primer lloc felicitar a la Sra. Alcaldessa i
desitjar-li el millor, sort i el màxim d’encerts. En segon lloc, felicitar als nous regidors i regidores
que avui s’incorporen a l’Ajuntament. Com ja he dit altres vegades, moltes vegades, sóc de les que
penso que tots els veïns i totes les veïnes d’Ulldecona haurien de passar per aquí, per tal
d’implicar-se en la gestió pública. És evident que els resultats electorals del nostre partit no eren
els que esperàvem, no van ser bons, i ens han situat una altra vegada a l’oposició, aquesta
vegada amb menys representació del què teníem, però bé, des de l’oposició, de la mateixa
manera que vam fer quan vam estar al govern, i com hem fet aquest darrer mandat des de
l’oposició, continuarem treballant amb responsabilitat, seny i constància, rigor i serietat, amb
il·lusió i dedicació, i farem una oposició constructiva al costat del poble, com hem estat sempre
defensant els interessos dels seus veïns i veïnes.
I des d’aquí també continuarem defensant la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra llengua i la
nostra llibertat. Perquè des del municipi, des del món local, creiem que no podem restar
impassibles a la situació de país que estem vivint i fer veure com que amb natros no va la cosa.
Som d’Ulldecona abans que res, però no renunciarem a la defensa de la llibertat col·lectiva del
poble de Catalunya, i a la llibertat dels presos polítics.
Visca Ulldecona i visca Catalunya."
A continuació, pren la paraula el representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal, Sr. Alfred Paredes, per manifestar el següent:
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"Bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra presència, fa goig veure aquest consistori amb
tanta gent.
Començaré felicitant a l’Alcaldessa i a tots els membres del nou consistori.
Abans de començar amb l’escrit, en tot cas comentaria el sentit del nostre vot. Nosaltres quan vam
iniciar la campanya electoral, vam fer un compromís en què votaríem la força política que fos
sobiranista, independentista, que tingués més representació, i en aquest cas ha estat Fem Poble!,
no hem estat nosaltres, i complim les paraules, i aquí ja la vam donar. Per tant, aquest és el sentit
del nostre vot. Aquí comença i aquí acaba, més enllà d’aquí no hi haurà res més.
Bé, una vegada felicitat al nou consistori i a tots els seus membres, el grup d’Esquerra
Republicana d’Ulldecona, entomem amb serietat i amb responsabilitat aquest nou període de la
vida política, que s’inicia al nostre poble. Som conscients que el nostre paper és el de fer oposició
al nou consistori, ja que aquesta ha estat la decisió de les urnes. Però no farem una oposició per
fer oposició, una oposició sistemàtica a tot allò que es proposi o es faci des de l’ajuntament, sigui
quin sigui el seu contingut, no, aquest no és el nostre tarannà, ni la nostra política, així que en
aquelles propostes que considerem que són un benefici per al poble, comptarà amb el nostre
suport, tot allò que es pugui i es vulgui fer consensuat, ens trobarà en una actitud positiva i
constructiva, però també vull deixar clar el nostre compromís amb el poble, amb la transparència i
amb tots aquells principis republicans que hem defensat en el nostre programa. Els seguirem
defensant allí on sigui necessari, i en aquest cas des de l’oposició, perquè volem aixecar
Ulldecona i els barris, perquè volem una Ulldecona republicana no defallirem en la nostra lluita per
aconseguir-ho, estiguem allà on estiguem.
Moltes gràcies."
Finalment, pren la paraula la representant del Grup Municipal de Fem Poble! Ulldecona, Sra. Fanny
Castell, per manifestar el següent:
"Molt bon dia Sra. Alcaldessa i senyors i senyores regidores, amigues i amics, veïns i veïnes
d’Ulldecona i barris.
En primer lloc, felicitar a l’Alcaldessa i al nou equip de govern, i desitjar-los encerts per a la
legislatura que comencem.
També ens agradaria poder dir que encetem la legislatura amb 8 regidores, i 5 regidors, i que les
tenim avui assegudes aquí a l’Ajuntament, i que és un fet que ens ha d’animar a seguir lluitant per
la igualtat real de la dona en tots els àmbits.
També voldria agrair els vots rebuts per part dels companys, de Junts i Esquerra, i estem segurs
que com hem fet fins ara, pel progrés del nostre país ens continuarem trobant.
Com a grup nou a l’Ajuntament ens presentem, som l’esforç de molta gent, juntes hem estat
capaces d’abastir un projecte col·lectiu i il·lusionant, treballant des de la participació i la
transparència i apostant per un model de poble on l’educació, els drets socials i un
desenvolupament econòmic, sostenible i respectuós, amb el nostre patrimoni històric i natural, ens
permeti mirar el futur amb optimisme. Som un projecte que prescindeix de líders, d’aspiracions
personals i de sigles i que des del primer moment ha necessitat de la gent per anar prenent forma.
Així entenem ara i aquí la nova forma de fer política, amb el poble i fent poble arribar a un futur no
molt llunyà a fer el país que desitgem.
Estem profundament agraïts a les 661 persones que van confiar amb nosaltres, amb els seus vots,
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avui som la segona força a l’Ajuntament, amb 3 portaveus encarregats de portar el debat viu i
honest del carrer en tots els temes que afecten el dia a dia de totes, i poder-los tractar en forma de
propostes i de treball aquí a l’Ajuntament.
Avui ens cal felicitar a l‘actual equip de govern, pels bons resultats obtinguts i que els permeten
governar amb majoria absoluta i els desitgem que la sàpiguen administrar correctament i amb
respecte amb la resta, pesant que tenen legitimitat per governar en solitari pel seu nombre de
regidors, però pensant també que el nombre de vots és majoritari, tot i que, repartit en grups
diferents a l’oposició. El nostre compromís no canvia, seguirem treballant i aportant formes noves
d’actuar, no dubtarem en donar suport en les accions que creguem positives, i en farem crítica
constructiva en les que discrepem, presentant alternativa si la hi ha i sempre amb la finalitat de fer
el millor per a tothom. De la mateixa manera animem a la gent a seguir exercint els vostres drets
com a ciutadans, participeu i opineu de totes aquelles coses que us afecten.
Els que estem avui aquí asseguts tan sols som els vostres representants, amb l’obligació
d’escoltar i la voluntat de servir honestament en allò que se’ns demana.
M’agradaria acabar el nostre discurs amb el desig que aquesta legislatura ens porti un poble viu,
on la llibertat i la justícia ens porti cap a un país millor, on no imperi la raó de la força, sinó la força
de la raó.
Visca Catalunya lliure i visca Ulldecona."
Per acabar, pren la paraula l'Alcaldessa de l'Ajuntament d'Ulldecona. Sra. Núria Ventura, per
pronunciar el seu parlament, el qual es transcriu a continuació:
"Bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos.

Hem constituït avui l’Ajuntament sorgit de les urnes el passat 26 de maig. En primer lloc,
m’agradaria felicitar a tots els regidors i regidores elegits, que avui han pres possessió del càrrec i
que durant els propers 4 anys conformaran el consistori d’Ulldecona, tant als que us incorporeu de
nou, com als que repetiu del darrer mandat. La política municipal és la més propera i, per tant, la
més exigent, però alhora també la més gratificant i la més útil per canviar l’entorn on vivim. És un
camí constant d'aprenentatge al servei dels nostres veïns i veïnes i us encoratjo a aprofitar
aquesta oportunitat que ells mateixos ens han donat amb la seva confiança a les urnes. A la
vegada que ens desitjo a tots i totes, sort i encerts en aquesta etapa que avui obrim.
I, precisament als nostres veïns i veïnes, responsables que avui natros 13 siguem aquí vull dirigirme ara per donar-los les gràcies.
Gràcies a les 3.030 persones que van dipositar el seu vot ara fa tres setmanes, el 72’71% del cens
electoral, una participació quasi 7 punts superior a la del 2015, una dada ja de per si molt positiva.
A tots, moltes gràcies. Heu escoltat i heu escollit. La vostra decisió és inapel·lable i avui acaba
aquest procés electoral amb la constitució del nou Ajuntament.
I moltes gràcies sobretot a les 1.329 persones que van fer-nos confiança a Socialistes Ulldecona,
candidatura que vaig tenir l’honor d’encapçalar de nou, i que va aconseguir 1.329 vots, que es
tradueixen en 7 regidors.
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1.329 persones per tant, que van avalar la nostra feina, van recolzar el nostre programa, van
dipositar la seua confiança en la nostra candidatura i ens van encarregar clarament la
governabilitat del nostre poble durant quatre anys més. Gràcies, no us decebrem.
Convertirem els vostres vots en la força necessària per a tirar endavant els projectes integrals de
millora que el nostre poble necessita i continuarem, amb tots vatros, pas a pas, avançant amb
fermesa.
Algú podria llegir el resultat com un xec en blanc. Una majoria absoluta que ens podria permetre
fer-ho tot a la nostra manera. Res més lluny de la realitat. Si ja de per si és una gran
responsabilitat assumir tasques de govern, més encara ho és amb aquest resultat, que ens exigeix
major esforç si és possible, al servei de tot el poble, tot, sense distinció d’edat, orígens, ideologia,
nucli de residència o qualsevol altra qüestió.
Veïns i veïnes d’Ulldecona, dels Valentins, del barri Castell, de Sant Joan del pas, de les Ventalles i
de la Miliana, avui em sento privilegiada de poder tornar a ser alcaldessa del nostre poble, amb
este ampli suport ciutadà revalidat, amb les energies renovades i també amb l’experiència
acumulada, il·lusionada i preparada per a treballar novament quatre anys més al vostre servei.
En el mandat que acabem hem prioritzat uns valors vertebradors de la nostra acció de govern:
participació, diàleg, defugir els enfrontaments i explicar clarament la nostra feina, perquè la
informació i la pedagogia també formen part de la responsabilitat política. Tots estos valors
continuaran sent les bases sobre les quals exercirem les noves responsabilitats que assumim
La nostra proposta programàtica se centra en diversos eixos, tots entrellaçats, cap més important
que l’altre i que s’han de treballar de manera transversal.
Tenim molt clares les prioritats: crear i fomentar espas i projectes que impulsen l’activitat
econòmica i ens ajuden a combatre l’atur, els perills d’exclusió social i a lluitar per una ocupació de
qualitat.
Per a fer-ho, cal obrir una mica la mirada i donar un suport decidit a les iniciatives empresarials
que ajuden a crear riquesa i a redistribuir-la, donar suport a aquelles empreses motor que són
líders en diversos sectors, i en tenim unes quantes; i cal també continuar dinamitzant el teixit
comercial, tasca gens fàcil, un verdader repte que hem d’afrontar.
Així, pensem que cal continuar implementant mesures de suport, com subvencions per a la
modernització i millora dels establiments, ajudes per als autònoms, cursos de formació per als
professionals o campanyes per conscienciar de la necessitat de comprar al poble. Avui competim
amb el món sencer amb l’augment imparable de les compres per internet i per això ens hem
d’exigir més.
Però quan parlem de l’àmbit econòmic no ens podem centrar només amb la indústria o el comerç.
Hem d’explorar també vies diverses davant la necessitat de treballar per l’economia circular, i
treballar també per la transformació digital perquè no volem que ningú es quede despenjat ni
apartat del progrès. Hem de potenciar l’economia social i cooperativa amb projectes que van més
enllà de l’àmbit municipal.
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Hem de donar suport al sector primari, a l’agricultura sobretot, al turisme, a la cultura, àmbit que
genera moviment econòmic en positiu i el nostre poble té un potencial excel·lent, igual que en el
sector dels serveis d’atenció a les persones.
I evidentment, hem de parlar d’educació i de formació, i aconseguir canvis en el model educatiu de
graus, formació professional i formació dual perquè s’adapten millor a la nostra realitat. Hem de
continuar impulsant polítiques actives d’ocupació i també de mobilitat i transport públic, per
concretar alguns aspectes on els reptes que tenim al davant necessiten de grans acords per
assolir-los.
Igual que és necessari impulsar totes aquelles mesures que actuant localment poden ajudar a
frenar el canvi climàtic, amb propostes per avançar en els Objectius de desenvolupament
sostenible que marca Europa per al 2030 com el canvi de combustible, la reducció del Consum
d’energia o l’impuls d’acords de custòdia del territori.
Prioritats totes aquestes, que hem d’abordar sense oblidar en cap moment que cal continuar
treballant per mantenir un espai urbà de qualitat i segur, on la convivència, el civisme i la seguretat,
una seguretat tant real com de percepció, siguen el comú denominador. És este un altre dels
nostres eixos de treball.
Perquè no hem d’oblidar que, en aquest món de globalització, l’espai compta, i molt, ja que és aquí
on es materialitza la política, que afecta i influeix de manera directa en la vida de les persones.
Aquella política en majúscules que transforma en nostre entorn més proper, la política municipal.
Per això hem de treballar per aconseguir espais de qualitat urbana, que canalitzin de manera
natural i agradable les relacions socials entre veïns i que faciliten la nostra vida al poble.
I hem d’actuar a tot el poble: a Ulldecona, als Valentins, al barri Castell, a Sant Joan del pas, a les
Ventalles i a la Miliana, però molt especialment, a nivell urbanístic, al nucli antic, amb problemes
estructurals molt greus que hem de saber afrontar i continuar en les diverses mesures engegades
per revertir la situació.
Inversió, en este camp, el de la millora de l’espai públic, que ha de créixer i és un dels
compromisos que adquiríem també a través del programa electoral i reiterem avui en aquest ple,
perquè pensem que serà útil tant per al nucli antic d’Ulldecona com també per a poder actuar
contra el despoblament que pateixen alguns dels nostres barris, amb una població envellida i amb
un continuo degoteig de cases que van tancant-se i abandonant-se.
Evidentment hi ha un altre gran eix d’atenció a les persones com a vertebrador de tota la nostra
obra de govern, en el seu sentit més ampli. Ho ha estat en el passat, ho és en el present i ho serà
en el futur. Estem aquí per millorar la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes. Des de
l’àmbit de la salut, des dels serveis socials, passant per la cura de les persones grans, a la joventut
i la infància, passant per la defensa de la igualtat, pel foment de la cultura i l’esport, des d’on hem
de continuar desenvolupant els programes culturals, de solidaritat, de lleure i associatius, i en tot el
que sigui possible ho farem juntament amb les entitats i associacions, a qui agraeixo la seua
col·laboració i bona predisposició sempre al llarg d’aquests últims quatre anys.
Resumint, volem un poble socialment avançat amb serveis de qualitat, amb identitat, que potencia
el seu patrimoni cultural i històric com un element d’integració. Un poble cohesionat i segur, perquè
la seguretat és un concepte que l’entenem de forma àmplia. Seguretat és també política social,
lluita contra l’exclusió social, integració, respecte, educació en valors, civisme, convivència.
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Volem ordenar i transformar de forma tranquil·la l’espai públic amb una gestió responsable del
territori, planificat i delimitat, amb criteris de sostenibilitat mediambiental, i que facilite l’accés a
l’habitatge o la preservació dels valors paisatgístics.
Volem impulsar l’economia i el treball: amb polítiques de promoció econòmica que eviten la fuga
de talent i la marxa dels nostres jóvens a altres ciutats i països, polítiques que generen més llocs
de treball, i de més qualitat, que ajuden a potenciar els nostres valors industrials, tecnològics,
comercials i turístics.
Estem en un moment important. Tenim al davant un seguit de reptes que caldrà afrontar en
aquests propers anys. Vivim en una societat complexa que cada cop més planteja solucions noves
a nous i vells problemes.
I és per això que aquests propers anys ens cal un govern seriós, rigorós, responsable, respectuós,
compromés, proper, valent, treballador, honest, ambiciós, exigent ... un govern que respongui a les
necessitats reals del nostre poble i que done solució als problemes sense crear-ne de nous, un
govern obert i inclusiu, un govern dialogant I capacitat per arribar a acords, aliances i pactes amb
la ciutadania, amb altres grups i amb altres administracions, un govern que governe per a tots i
totes, amb determinació i ambició. I això és el que trobareu en aquest equip que tinc l’honor
d’encapçalar.
Com Alcaldessa d’Ulldecona us ofereixo assumir el liderat d’aquestes voluntats abans
esmentades: amb humilitat, respecte, compromís, responsabilitat i treball personal.
Em comprometo, com sempre he fet, a seguir buscant amplis consensos i per això que estenc la
mà a totes les entitats, associacions i particulars per fer-ho possible i, en les propers setmanes, a
més, convocaré a tots els grups polítics en representació municipal per tal de fer una primera
trobada i poder d’escoltar les seues propostes, explicar les nostres i acabar de fixar el full de ruta
dels propers quatre anys. Sempre estarem oberts a totes i cadascuna de les propostes que siguen
positives per al nostre poble, vinguen d’on vinguen.
Segur que en la nostra gestió diària cometrem errors, però no decebrem la vostra confiança. Crec
en el treball i l’esforç personal com una condició necessària i imprescindible per a retornar
dignament la confiança dipositada per tots vatros i no dubteu que aquesta serà una de les
principals característiques del nou govern. Us oferim diàleg, som persones properes i estarem allà
on passen les coses i on se’ns requereixi. Això vol dir escoltar, conéixer i també aprendre cada
dia.
A tots, us convido a somiar. Des d’un ajuntament cal governar el dia a dia però també posar les
bases del futur. És a dir, alçar el cap, mirar més enllà, i somiar. Somiar una Ulldecona més justa,
més amable, una Ulldecona millor. Sense somnis no avancem.
Hem de governar el present i imaginar el futur. I ho volem fer amb tots vatros, amics, amigues,
veïns i veïnes, per això us voldria demanar també que ens ajudeu. En aquest exercici tots hi tenim
un paper a jugar. Important. Necessari. Vital. Ens cal sumar dia a dia i lluitar per un demà millor.
Un demà que tenim a tocar i que, en breu, en menys de tres mesos, ens portarà un dels
esdeveniments més esperats per tots els veïns i veïnes d’Ulldecona, les Festes Quinquennals.
Unes festes que seran el millor aparador del nostre poble i que de nou ens faran lluir la nostra
millor cara. Unes festes que transmeten també els valors de la cooperació, col·laboració i treball
conjunt entre tots. Valors tots ells que hauríem de tenir present tots els dis de l’any. Quan sumem i
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ens creiem el potencial que té el nostre poble, Ulldecona, arriba lluny. Potencial que ens Dóna la
nostra història, les nostres tradicionals, però sobretot, que ens Dóna la nostra gent I el treball diari
per tirar endavant.
I, ja per acabar, obro un nou i breu capítol d'agraïments.
Gràcies als 6 regidors i regidores que m’acompanyaran al govern en aquest nou mandat, Cati,
Mónica, Toni, Albert, Deme, Eli.
Gràcies a tots els membres de la candidatura amb la que vam concórrer a les eleccions
municipals, gràcies a tot l’equip de Socialistes Ulldecona, sense vatros res de tot això seria
possible i us estic immensament agraïda, I gràcies finalment, a la meua família i amics per estar
sempre al meu costat.
Una abraçada a tots, gràcies i VISCA ULLDECONA!"

Efectuades les anteriors intervencions, la senyora Alcaldessa aixeca la sessió a les 13.00 hores, de la
qual s'estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico i en dono fe.
L'Alcaldessa,
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