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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2016  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sra. Núria Balagué Raga CiU
Sra. Josefina Salvatella Martínez CiU
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo CiU
Sra. Estefania Bordes Sansano CiU
Sra. Isabel Maria Salas González PP
Sr. Juanjo Sans Forcadell PP
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra +U-AM
Sr. Raül Najas Martí CUP Ulldecona - PA

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia set de març de dos mil setze.

Essent les vint-i-una 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 ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2015.

3. Aprovació de l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions.

4. Acceptació dels llegats a favor de l'Ajuntament d'Ulldecona que figuren en el testament del
senyor Vicente Romeu Castell.
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5. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Molló de la Llacuna.

6. Derogació provisional de les bases reguladores dels ajuts de l'Ajuntament d'Ulldecona destinats a
l'adquisició de béns immobles per part de joves, de les bases reguladores de les subvencions per
al foment agrari i de les bases reguladores de subvencions municipals per al foment econòmic i
industrial d'Ulldecona.

7. Aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona.

8. Aprovació  de  l’addenda  econòmica  per  a  l’any  2015  al  conveni  marc  entre  el  Consell
Comarcal  del  Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres
programes relatius al benestar social.

9. Adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’Energia i el Clima.

10.Aprovació de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l’Ajuntament d’Ulldecona.

11.Declaració dels sectors,  funcions i  categories professionals que es consideren prioritaris o
afecten el funcionament dels serveis públics essencials, de conformitat amb la Llei 48/2015,
de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016.

12.Modificació  de  la  plantilla  i  relació  dels  llocs  de  treball.  Modificació  de  la  plaça  F-02,
Interventor.

13.Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.
Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.

14.Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.
Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona.

15.Ratificació  del  decret  de l'alcaldia  de data  29 de gener de 2016,  relatiu  a l'aprovació  del
conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  els  Ajuntaments  de  la
comarca del Montsià per l'execució del projecte Montsià Actiu 2016.

16.Ratificació  del  decret  de l'alcaldia  de data  29 de gener de 2016,  relatiu  a l'aprovació  del
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona per
a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa treball i formació
per a persones aturades no perceptores.

SECCIÓ DE CONTROL  

17.Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajut RD Llei 4/2012.

18.Donar compte de l’informe de subministrament d’informació 4art. Trimestre 2015.

19.Donar compte de la liquidació del pressupost consolidat de l’exercici de 2015.

20.Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2016-2019. 

21.Donar compte de les places socials per als menors en situació social.

22.Donar compte del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de  Catalunya,  l’oficina  de  suport  a  la  iniciativa  cultural  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  a
l’adequació de l’accés a l’abric VIII de les pintures rupestres.

23.Moció en suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i
per la creació d'un front institucional per la defensa del territori. Moció presentada pels grups
municipals Socialistes Ulldecona-CP, Convergència i Unió, Més Ulldecona-AM i la Candidatura
d'Unitat Popular Ulldecona-PA.

24.Moció  per  la  instal·lació  de  cartelleres  als  nuclis  urbans d'Ulldecona,  el  barri  Castell,  els
Valentins, Sant Joan del Pas, les Ventalles i la Miliana. Moció presentada pel Grup municipal
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de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).

25.Moció d'adhesió a la campanya no puc esperar! Moció presentada pel Grup municipal de Més
Ulldecona-AM.

26.Manifest  8  de  març  de  2016  –  Dia  Internacional  de  les  Dones.  Declaració  institucional
presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

27.Donar compte dels decrets d'alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local.

28.Precs i preguntes.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:

Abans de començar i tal com han comentat a la comissió informativa, per acord de tots els regidors i
regidores, l'Alcaldessa en nom de tot el Consistori, expressa les condolències del Ple de l'Ajuntament
d'Ulldecona per la mort ahir del jove Isaac Queralt Montserrat, que a més de ser veí del poble va
realitzar també l'any 2011 unes pràctiques laborals a l'Ajuntament d'Ulldecona. L'Alcaldessa expressa
que volen d'aquesta manera fer arribar a la família i als amics, l'afecte de tot el consistori i el més
sincer condol en aquests moments tan durs i difícils per a la seva família.

L'Alcaldessa expressa també l'agraïment al pintor Sr. Marcial Catamarin, per la donació d'un quadre a
l'Ajuntament d'Ulldecona.

I també en nom de tot l'Ajuntament, l'Alcaldessa felicita, per diferents èxits aconseguits en diferents
categories professionals, a Marc Balagué Fabra que s'ha situat entre els 10 millors pastissers del
món, a Aleix Garcia pel seu debut en el primer equip del Manchester City i, per tant, sumant-se a Oriol
Romeu  com  a  jugador  de  la  lliga  anglesa;  Meritxell  Benito  per  les  espectaculars  marques
aconseguides en el món de l'atletisme, concretament en el salt de perxa; a Àdam Raga que continua
aconseguint pòdiums en el món del trial; i finalment també als alumnes de l'Institut Manuel Sales i
Ferré, Enric Simó Queralt, Laia Nos Fabregat, Viorel Ciuraru, Maria Elena Budan i a la professora
Laura Sancho, pel guardó rebut en els premis de recerca jove organitzats per l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a reconeixement a la seva feina en elaborar una
aplicació  per  a  telèfons  mòbils  per  a  donar  publicitat  i  fer  promoció  de  l'institut,  per  tant,  el
reconeixement a tots ells per la tasca feta, no només al llarg d'aquestes setmanes sinó també al llarg
de les seves respectives carreres tant esportives com professionals o en aquest cas als estudiants de
l'Institut Manuel Sales i Ferré.

SECCIÓ INICIAL  

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 21 de desembre de 2015, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2015.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici 2015

Antecedents

1. En data 22 de febrer de 2016 l'Alcaldessa va aprovar la liquidació de l'exercici 2015.

2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 845.310,06 euros
b) Estabilitat: 1.489.072,35 euros
c) Rati de deute viu: 70,04%
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0 euros

3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en
data 19/01/16 té un valor de 63,30

4.  Els  compromisos  de  despesa  adquirits  davant  tercers  que  es  desprenen  de  la  liquidació  de
l'exercici 2015 són de 0 euros.
 
5. La previsió del capítol 9 d'ingressos del pressupost de l'exercici 2015 és de 0 euros.

Fonaments de dret

1. L'article 32.1 de la Llei  orgànica d'Estabilitat  pressupostària i  sostenibilitat  financera (LOEPSF)
disposa  que  si  la  liquidació  presenta  superàvit,  aquest  s'ha  de  destinar  a  reduir  el  nivell
d'endeutament net.

2.  La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el  límit
d'endeutament  en  matèria  d'autorització  d'operacions  d'endeutament,  que  presentin  superàvit  en
termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de
les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la
normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2015
podran destinar,  en primer lloc el  superàvit  a absorbir,  si  s'escau, despeses pendents d'aplicar al
pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la
previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2015, si encara queda import a distribuir aquest es
destinarà a reduir endeutament net. 

3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament disponible.

4. L'apartat 12 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d'estabilitat
pressupostària i  sostenibilitat  financera de 6 de febrer de 2015 de la Direcció general  de Política
financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment
dels  compromisos  de  despesa  assumits  per  l'existència  de  romanents  de  crèdits  incorporables.
També disposa que els recursos addicionals disponibles s'han de destinar al compliment el termini de
pagament a proveïdors.
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Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar la següent distribució del superàvit:

2015

Deute viu 4.092.287,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals 845.310,06

Capacitat/necessitat de finançament 1.489.072,35

Import afectat préstecs plans ajust 0,00

Cal distribuir superàvit? SI

Import afectat a distribuir 845.310,06

Compte 413 0,00

Romanents incorporables (fase AD) 801.342,05

Mínim de tresoreria 159.145,83

Import a distribuir 0,00

% deute viu 70,04%

Compliment darrer PMP publicat NO

Previsió CF 31/12/2015 0,00

2016

Import màxim a invertir 0,00

Import possible a amortitzar 0,00

Previsió préstec n+1 0,00

Import mínim a amortitzar 0,00

Import de disponibilitat lliure -115.177,82

 
Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 0,00 euros. ” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

3.  APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS,  DRETS I  
OBLIGACIONS.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions

1. Antecedents:
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1.1. S’ha confeccionat l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament.
 
1.2.  Els  Serveis  Tècnics  Municipals  han confrontat  l’inventari  amb les dades existents  als  arxius
municipals i han emès els informes corresponents, els quals consten a l’expedient.

2. Fonaments de dret:

2.1. L'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals han de portar un inventari de llurs
béns, drets i valor mobiliaris.

2.2. La competència per aprovar l’inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per majoria simple,
segons l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en
relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  l'inventari  general  consolidat  dels béns,  drets i  obligacions d'aquesta Corporació,  en la
forma i els termes que figuren en l'annex que s'acompanya.

II. Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents.

III.  Actualitzar  els  valors  de  l’immobilitzat  i  altres  béns,  drets  i  obligacions  que  consten  a  la
comptabilitat municipal d’acord amb l’inventari municipal consolidat.

IV. Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord a les administracions de l'Estat i de
la Generalitat.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

4. ACCEPTACIÓ DELS LLEGATS A FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA QUE FIGUREN EN EL  
TESTAMENT DEL SENYOR VICENTE ROMEU CASTELL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Acceptació  dels  llegats  a  favor  de  l’Ajuntament  d'Ulldecona  que figuren  en el
testament del senyor Vicente Romeu Castell

1. El Sr. Vicente Romeu Castell, que morí el dia 21 de novembre de 2015, va atorgar el seu darrer
testament en data 13 de novembre de 2015, davant el notari de Tortosa Sr. Juan Francisco Bauxauli
Alonso. En l’esmentat testament el difunt institueix:

- Un llegat a favor de l'Ajuntament d'Ulldecona «dels dibuixos i apunts varis existents»
- Un llegat a la «Sala de Cultura» (s'entén Casa de Cultura) de la població d'Ulldecona, d'«un
quadre a l'oli amb una porta oberta».
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Donat  que la  Casa de Cultura és un edifici  propietat  de l'Ajuntament i  per  tant  no és una
persona jurídica que pugui acceptar  el  llegat,  ho ha de fer l'Ajuntament d'Ulldecona com a
propietari de l'immoble. 

2. Aquests llegats no estan sotmesos a cap condició, càrrega o gravamen onerós, per la qual cosa la
competència per acceptar-los correspon a l'Alcaldia, d'acord amb el que preveu l'article 31.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. No obstant això
l'Alcaldessa considera oportú que la seva acceptació sigui acordada pel Ple de l'Ajuntament per tal que
en tots els membres del consistori en siguin coneixedors i pugui constar l'agraïment del Consistori al Sr.
Romeu per aquest llegat.

L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Acceptar els llegats a favor de l’Ajuntament d'Ulldecona que figuren en el testament del senyor Sr.
Vicente Romeu Castell instituïts pel testament atorgat en data 13 de novembre de 2015, davant el
notari de Tortosa Sr. Juan Francisco Bauxauli Alonso.

II. Procedir a inscriure els béns descrits a l'Inventari municipal.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Agrair als seus familiars, en aquest cas al seu germà, la presència avui al ple d'Ulldecona.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

5. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DEL MOLLÓ DE LA LLACUNA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Molló de la Llacuna.

1. El  Molló de la Llacuna està situat al mig de l'anomenada Foia d'Ulldecona i es troba dintre d'una
finca rústica del terme municipal d'Ulldecona, al polígon 55, parcel·la 215. La finca és propietat de la
Sra.  Piedad  Vericat  Mora,  amb NIF  40073684-W, i  està  inscrita  al  registre  de  la  propietat  nº  2
d’Amposta,  al  llibre  3.356,  foli  142,  finca  número  22525/A.  La  referència  cadastral  és
43158A055002150000X. Està situat a 2,5 kilòmetres de la població d'Ulldecona, uns 50 metres al
nord-est de la carretera T-331. Les coordenades GPS són: UTM 31N/ETR S89  E(X): 286283,0m N(Y)
4499901,0m.

Consta d'un cos cilíndric de 210 cm d'altura amb 410 cm de perímetre a la base que s'estreteix
lleugerament fins als 340 cm a 140 cm d'altura. La part cònica superior de 70 cm acaba amb un
coronament en punta. El material emprat per a la seua construcció és morter de calç amb pedra de
marge irregular de diferents mides. L'arrebossat exterior està fet de morter blanc de calç. 

El  pas del  temps i  els treballs continuats amb maquinària  agrícola han malmès part  del  seu cos
cilíndric fins al punt que suposa un greu perill d'ensorrament.

2.  L'Ajuntament ha mostrat el seu interès en la catalogació, protecció i restauració del Molló de la
Llacuna pel seu valor històric i  social.  Després de reunions en persones d'Ulldecona expertes en
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aquest àmbit, el govern municipal va encarregar un informe al respecte al tècnic Sr. Agustí Veritat
González.

3. El tècnic municipal, Sr. Agustí Vericat González, en data 26 de febrer de 2016, ha redactat un informe
en el qual posa de relleu la conveniència de declarar el Molló de la Llacuna com a Bé Cultural d'Interès
Local (BCIL), per tal de poder donar-li aixopluc legal i la seva posterior posada en valor.

4. L'Ajuntament creu oportú procedir a la declaració d'aquest element com a bé cultural d'interès local per
tal de donar-li protecció legal i la seva posterior posada en valor.

L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar inicialment l’expedient de declaració de bé cultural d’interès local (BCIL)  del Molló de la
Llacuna,  en  els  termes  indicats  en  l’informe  del  tècnic  de  patrimoni  cultural  Sr.  Agustí  Vericat
González, de data 26 de febrer de 2016.

II. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, inserint-se el corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin
oportunes.  

III.  Notificar el present acord a la Sra. Piedad Vericat Mora, com a propietària de la finca on està
ubicat  l'element  a  protegir,  i  al  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  com a
persones interessades pel present acord.

IV.   En  cas  de  no  presentar-se  reclamacions  ni  observacions  al  respecte,  s’entendrà  aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a comunicar al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya la declaració de Bé Cultural d’Interès Local del Molló de la Llacuna,
així com tota incidència relativa al mateix, a efectes de la seva inscripció en el Catàleg de Patrimoni
Cultural Català.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

6.  DEROGACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS DE L'AJUNTAMENT  
D'ULLDECONA DESTINATS A L'ADQUISICIÓ DE BÉNS IMMOBLES PER PART DE JOVES,  DE LES  
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT AGRARI I DE LES BASES  
REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT ECONÒMIC I INDUSTRIAL  
D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Derogació  provisional  de  les  bases  reguladores  dels  ajuts  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona destinats a l'adquisició de béns immobles per part de joves, de les bases reguladores
de les subvencions per al foment agrari i de les bases reguladores de subvencions municipals per
al foment econòmic i industrial d'Ulldecona

Vist  que  aquest  Ajuntament  considera  oportuna  la  supressió  de  tres  de  les  línies  de  subvencions
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municipals, concretament dels ajuts destinats a l'adquisició de béns immobles per part de joves, de les
subvencions per al foment agrari i de les subvencions per al foment econòmic i industrial d'Ulldecona,
atès que la manca de sol·licituds en els últims anys demostra que han deixat de complir l'objectiu i la
finalitat que perseguien i per a la qual estaven destinades.

Atès que els articles 22 de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i 52.2 d) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya disposen que correspon al Ple d’aprovació de les ordenances municipals.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1.  Derogar  provisionalment  les  ordenances  municipals  de  les  bases  reguladores  dels  ajuts  de
l'Ajuntament d'Ulldecona destinats a l'adquisició de béns immobles per part  de joves,  de les bases
reguladores  de  les  subvencions  per  al  foment  agrari  i  de  les  bases  reguladores  de  subvencions
municipals per al foment econòmic i industrial d'Ulldecona.

2. Sotmetre l’expedient  a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.

3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

7.  APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS  
MUNICIPALS PER REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació inicial  de  les  bases reguladores  de les  subvencions municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 8 de febrer de
2016,  ha estat  formulat  el  projecte  de  les  bases  reguladores  de les subvencions municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona.
 
Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos de l'Ajuntament, es reconeixen per al foment d'actuacions de millora en determinats
habitatges del terme municipal d'Ulldecona, per a les llicències d'obres concedides entre l'1 de gener
de 2016 i el 30 de novembre de 2016.

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
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3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona.

II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.

III.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  el  Reglament  que  ara  s’aprova  inicialment  es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.

IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Tot i que és una bona notícia i és un bon acord, instem en què en posteriors pressupostos la
partida sigui més potent, perquè és un problema molt greu el de les cases que cauen, i l'hem de
solventar ja. Votem a favor.

- Sr. Lavega:
El nostre vot serà a favor, però tal com vaig dir quan es van redactar aquestes normes, crec que
no només ens hem de quedar aquí sinó que hem de pensar que és el que volem fer del nostre
casc antic, com volem que sigui, per tant vull encoratjar a aquest ajuntament a seguir treballant per
a poder tirar endavant una normativa per a poder recuperar el casc antic que també és patrimoni
del poble.

- Sra. Ventura:
Comparteixo perfectament les aportacions que s'han fet, i vull agrair públicament el treball de tots
els  regidors  i  regidores  en  la  comissió  que  ha  redactat  aquesta  nova  ordenança  municipal,
aquestes noves línies de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges en tot un seguit de punts
importants, que crec que és un inici, com bé s'ha posat de manifest, per a començar la recuperació
del nostre casc antic i, per tant, de la part més vella del nostre poble, que en realitat està avui en
un estat molt deficient. Sabem que aquesta no és l'única mesura que s'ha de prendre, no només,
ni des de l'àmbit privat ni des de l'àmbit públic per solitari no es pot fer res, i per tant s'hauran
d'anar prenent altres acords que vagin tots encaminats en la mateixa direcció.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
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consistorials presents.

8.  APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2015  AL CONVENI MARC ENTRE EL  
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  EN MATÈRIA DE SERVEIS  
SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l'addenda  econòmica  per  a  l’any 2015  al  conveni  marc  entre  el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social

El dia  25 de maig de 2012 es va  signar el  contracte  programa 2012-2015 per  a la  coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i el Consell Comarcal del Montsià, en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

Atès que, d'acord amb les clàusules segona i quarta de l'esmentat conveni marc s'han detallat les
aportacions econòmiques corresponents al període de 2015 per les prestacions de la xarxa de serveis
socials d'atenció pública.

Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

I.  Aprovar  l'addenda econòmica per  a  l'any 2015 al  conveni  marc entre  el  Consell  Comarcal  del
Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al
benestar social, en els termes que figuren en el conveni i els annexos al mateix.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

9. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PER L’ENERGIA I EL CLIMA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'Energia i el Clima

1. El pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l'energia és una iniciativa de la Comissió Europea (que va
començar l'any 2008) per promoure la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic
amb l'assumpció de compromisos concrets en matèria d'estalvi energètic i foment de les energies
renovables.
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Aquest programa de la Comissió Europea té la finalitat d'impulsar l'eficiència energètica i les energies
renovables als nostres municipis, per tal de mitigar el canvi climàtic, així com també preveure accions
per adaptar-nos-hi.

2. La Diputació de Tarragona, com a entitat coordinadora territorial del Pacte d'alcaldes i alcaldesses a
la demarcació de Tarragona, portarà a terme una assistència tècnica que consisteix a donar suport a
la tramitació d'adhesió al Pactes d'alcaldes i alcaldesses, l'elaboració de l'inventari d'emissions de
referència  (IRE)  i  la  redacció  del  Pla  d'Acció  per  l'Energia  Sostenible  i  el  Clima  (PAESC),  amb
l'objectiu de contribuir  en l'eficiència energètica i  a mitigar el canvi  climàtic i  adaptar-nos-hi d'una
manera planificada i efectiva des del món local.

L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

I. Manifestar l'interès de l'Ajuntament d'Ulldecona en l'adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses i restar
a l'espera de la comunicació de la programació de la Diputació de Tarragona.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Votarem a favor, però volem preguntar si el govern ha pensat com reduirà un 20% les emissions i
incrementarà un 20% les energies renovables.

- Sr. Lavega:
A favor, i comentar que no només sigui això un pla d'adhesió sinó que tingui els seus resultats. 

- Sra. Ventura:
Explicar que aquesta és la voluntat  de l'Ajuntament i,  per tant,  per això proposem l'adhesió a
aquest conveni que s'impulsa des de la Diputació de Tarragona. Ara el primer que farem a banda
de posar-nos en contacte de nou en ells, és tramitar la petició perquè es redacti el pla d'acció de
l'energia sostenible i el clima, a nivell municipal, que la Diputació de Tarragona posa els tècnics a
disposició  dels  ajuntaments i,  per  tant,  a partir  d'aquí  començar  a  treballar  en totes aquestes
mesures més concretes.
Hi  ha  feina  que  ja  està  feta  des  de  fa  molt  de  temps,  l'any  2007  vam ser  un  dels  primers
ajuntaments  que  vam signar  l'agenda 21  després  de  tot  un  procés  de  participació  ciutadana
important, i per tant hi ha tota una sèrie de mesures que s'hauran de replantejar i mirar si estan
complides o  no ho estan,  algunes valdran algunes no perquè segurament  ja  s'hauran quedat
caducades. 
L'any 2009 es va signar també el pacte d'alcaldes contra el canvi climàtic.
I l'any 2013 es va formar el comitè ambiental local, que preveu tota una sèrie d'actuacions en favor
de la mobilitat sostenible, i que també ens encaminen cap a l'assoliment de tots aquests objectius
que  marcarà  segurament  el  pacte  pel  clima  al  qual  avui  aconseguim  l'adhesió  per  part  de
l'Ajuntament d'Ulldecona.
Per tant, són dos preguntes que no et puc contestar avui Raül, perquè ens hem d'esperar que
estigui la redacció del pla feta i una vegada estigui feta sabrem quines  opcions  i  quines
accions més concretes haurem de fer.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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10.  APROVACIÓ DE L’ACORD/CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS  
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament d’Ulldecona

Atès que el conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball  del personal laboral  i  l’Acord
regulador de les condicions de treball del personal funcionari aprovats pel Ple de la corporació en data
03/03/2008 i publicats en el DOGC de 26/02/2009 i 03/03/2009, respectivament, van ser denunciats
pel Ple de la Corporació en data 7 de setembre de 2015 i  es va comunicar la seva denúncia al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en data 20/01/2016 es va constituir la Mesa General de Negociació  comuna per tal de
negociar i arribar a consensuar un nou Acord regulador de les  condicions de treball dels empleats
municipals.

Atès que, concloses les negociacions, en data 01/03/2016 els integrants de la  Mesa General de
Negociació comuna han consensuat el document final de l’Acord/Conveni regulador de les condicions
de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ulldecona.

Vist el que es disposa a la Llei 7/ 2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i d ’acord
amb el que disposa l’article 95 de la llei de bases de règim local, i l’article 35 de la Llei 9/1987, de 12
de  juny,  d’òrgans  de  representació,  determinació  de  les  condicions  de  treball  i  participació  del
personal al servei de les administracions públiques, els representants de les entitats locals i de les
organitzacions sindicals podran arribar a acords i pactes per a la determinació de les condicions de
treball. 

Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona, segons l’acord signat en data 01/03/2016 entre els representants de la corporació i els
representants del personal funcionari i  laboral,  en els termes que consta incorporat en l’expedient
administratiu.

2.  Remetre còpia de l’esmentat  conveni al  Departament de Treball,  Afers socials i  Famílies de la
Generalitat de Catalunya per tal que procedeixin al seu registre i publicació.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Referent  a  aquest  punt,  en  primer  lloc,  vull  deixar  molt  clar  que  estem a  favor,  perquè  està
consensuat  en  tots.  L'únic  que  mirant  els  convenis  hi  ha  un punt  que  crec  que  és  de difícil
compliment, tant de bo es pugui complir, em refereixo a la Policia Local, perquè és un tema que
coneixo personalment de molt a prop i hi ha un punt que diu que els policies han de demanar les
vacances de tot l'any com a màxim a finals de febrer, i crec que és difícil compliment aquest acord
del conveni. En el conveni que hi havia anteriorment no es complia gairebé res en relació a la
policia, s'ha millorat moltíssim, però he de remarcar aquest punt que crec que no es complirà i a la
vegada vull aprofitar també, ja què a partir del mes de gener el quadrant estarà anualment, per
demanar una còpia del quadrant i tant de bo no m'equivoqui i al febrer estigui, però veig de difícil
compliment que el mes de febrer tots els policies hagin demanat les vacances. 
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- Sra. Ventura:
En aquest conveni hi ha un annex que és el concret de la policia local, i és veritat que el tema de
les vacances diu exactament el mateix que en la resta de funcionaris i laborals de l'ajuntament,
esperem que ho poguem complir en anys successius, ja que jo crec que per a la bona planificació
tant dels torns com de l'any, tant a nivell de l'ajuntament com a nivell de la policia, ho hem de poder
aconseguir, sempre de mútu acord amb els treballadors, a qui també vull agrair el seu bon tarannà
a l'hora de negociar i dialogar el conveni i esperem que poguem complir-ho.
En tot cas respecte a la planificació de torns, tant aviat com la tinguem Isabel, te la farem arribar.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

11. DECLARACIÓ DELS SECTORS, FUNCIONS I CATEGORIES PROFESSIONALS QUE ES CONSIDEREN  
PRIORITARIS O AFECTEN EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS,  DE  
CONFORMITAT AMB LA LLEI 48/2015,  DE 29  D'OCTUBRE,  DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE  
L'ESTAT PER L'ANY 2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Declaració dels sectors,  funcions i  categories professionals que es consideren
prioritaris o afecten el funcionament dels serveis públics essencials, de conformitat amb la Llei
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016

Antecedents

1. Per providència de l’Alcaldia de data 16 de febrer de 2016 es va disposar que s'emetés informe en
relació  amb  el  procediment  a  seguir  i  la  legislació  aplicable  per  tal  de  poder  dur  a  terme
contractacions  futures  de  personal  laboral  temporal  o  nomenaments  de  funcionaris  interins,  amb
proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o
afecten el  funcionament  dels serveis  públics essencials,  que permetin  mantenir  la qualitat  en els
serveis que presta aquest ajuntament.

2. En data 16 de febrer de 2016 la secretària accidental municipal ha emès informe jurídic en relació a
la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme contractacions futures de
personal  laboral  temporal  o funcionari  interí  que permetin mantenir  la  qualitat  en els serveis  que
presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord.

Fonaments de dret

1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30 d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la
qual  estableix  una  sèrie  de  mesures  que  afecten  directament  a  la  contractació  de  personal  i  al
nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local.

2. L’art. 20. Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es procedirà a
la  contractació  de  personal  temporal,  ni  al  nomenament  de  personal  estatutari  temporal  o  de
funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringiran als sectors,  funcions i  categories professionals  que es considerin prioritaris  o que
afectin el funcionament dels serveis públics essencials.

En conseqüència,  l’Ajuntament d'Ulldecona només procedirà a la contractació de personal laboral
temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats urgents i inajornables
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que afectin  un  sector,  funció  i  categoria  professional  que  es  consideri  prioritària  o  que  afecti  el
funcionament dels serveis públics essencials.

3.  En  compliment  de  la  referida  normativa,  i  atenent  les  particularitats  d’aquest  Ajuntament,  es
considera que la Corporació només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal
o nomenament de personal funcionari interí en els casos següents, motivats degudament:

Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i categories professionals
següents, que es consideren prioritaris:

1. Secretaria, per tractar-se d'un servei necessari la funció de fe pública i l'assessorament legal
preceptiu.

2. Intervenció i Tresoreria, per tractar-se d'un servei necessari i preceptiu la funció de control i
fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  pressupostària  i  els  serveis  de
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

3. Serveis  d'atenció  al  ciutadà,  arxiu  i  registre  de  documentació,  per  tractar-se  de  serveis
necessaris per al bon funcionament de l'Ajuntament.

4. Policia Local, per tractar-se d'un servei prioritari i essencial per garantir la seguretat en llocs
públics, l'ordenació del tràfic en les vies urbanes i la resta de funcions que corresponen a la
seva competència d'acord amb la seva normativa reguladora.

5. Arquitecte municipal,  per la seva importància i  necessitat en la tramitació dels expedients
relacionats amb l'urbanisme i el medi ambient.

6. Ocupació  i  desenvolupament  local,  per  tractar-se  d'un  servei  necessari  per  dinamitzar  i
executar programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi, a la recerca d'un
creixement econòmic sostenible i generador d'ocupació.

7. Informàtica, per garantir l'efectiva aplicació de la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis  públics,  la  Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades,  així  com per  donar  solució  als
problemes  diaris  relacionats  amb  els  mitjans  informàtics,  electrònics  i  telemàtics  de  què
disposa l'Ajuntament.

8. Joventut, per garantir el funcionament del punt d'informació juvenil i el casal de joventut.
9. Biblioteca Municipal, per tractar-se d'un servei mínim obligatori en els municipis de més de

5.000 habitants.
10. Registre Civil, per tractar-se d'un registre públic que ha d'existir en tots els municipis i que ha

de romandre actiu i obert al públic, i amb continu funcionament per tal de garantir els drets
que totes les persones tenen davant del Registre Civil.

11. Brigada municipal, per tractar-se d'un servei bàsic per al  manteniment general del municipi,
manteniments i intervencions en edificis municipals i espais públics, així com la preparació de
tota la logística per a actes i festes.

12. Neteja d'edificis municipals, per tractar-se d'un servei  necessari  per mantenir  els edificis i
instal·lacions municipals en condicions de salubritat i ornat.

13. Esport, per al bon funcionament de les instal·lacions esportives d'ús públic.
14. Educació, per tractar-se d'un servei prioritari per a l'Ajuntament, per la necessitat que l'Escola

municipal  disposi  d'un  conserge  encarregat  de  la  custòdia,  manteniment,  conservació  i
seguretat d'aquesta propietat municipal.

15. Activitats culturals, lúdiques i tradicionals de caràcter puntual.
16. Plans d'ocupació.

Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents

ACORDS

Declarar  que  L’Ajuntament  d'Ulldecona  només  procedirà  a  la  contractació  de  personal  laboral
temporal o nomenament de personal funcionari interí, per a cobrir necessitats urgents i inajornables
referides als sectors, funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
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1. Secretaria, per tractar-se d'un servei necessari la funció de fe pública i l'assessorament legal
preceptiu.

2. Intervenció i Tresoreria, per tractar-se d'un servei necessari i preceptiu la funció de control i
fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica-financera  i  pressupostària  i  els  serveis  de
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

3. Serveis  d'atenció  al  ciutadà,  arxiu  i  registre  de  documentació,  per  tractar-se  de  serveis
necessaris per al bon funcionament de l'Ajuntament.

4. Policia Local, per tractar-se d'un servei prioritari i essencial per garantir la seguretat en llocs
públics, l'ordenació del tràfic en les vies urbanes i la resta de funcions que corresponen a la
seva competència d'acord amb la seva normativa reguladora.

5. Arquitecte municipal,  per la seva importància i  necessitat en la tramitació dels expedients
relacionats amb l'urbanisme i el medi ambient.

6. Ocupació  i  desenvolupament  local,  per  tractar-se  d'un  servei  necessari  per  dinamitzar  i
executar programes que afavoreixin la promoció econòmica del municipi, a la recerca d'un
creixement econòmic sostenible i generador d'ocupació.

7. Informàtica, per garantir l'efectiva aplicació de la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis  públics,  la  Llei  Orgànica  de  Protecció  de  Dades,  així  com per  donar  solució  als
problemes  diaris  relacionats  amb  els  mitjans  informàtics,  electrònics  i  telemàtics  de  què
disposa l'Ajuntament.

8. Joventut, per garantir el funcionament del punt d'informació juvenil i el casal de joventut.
9. Biblioteca Municipal, per tractar-se d'un servei mínim obligatori en els municipis de més de

5.000 habitants.
10. Registre Civil, per tractar-se d'un registre públic que ha d'existir en tots els municipis i que ha

de romandre actiu i obert al públic, i amb continu funcionament per tal de garantir els drets
que totes les persones tenen davant del Registre Civil.

11. Brigada municipal, per tractar-se d'un servei bàsic per al  manteniment general del municipi,
manteniments i intervencions en edificis municipals i espais públics, així com la preparació de
tota la logística per a actes i festes.

12. Neteja d'edificis municipals, per tractar-se d'un servei  necessari  per mantenir  els edificis i
instal·lacions municipals en condicions de salubritat i ornat.

13. Esport, per al bon funcionament de les instal·lacions esportives d'ús públic.
14. Educació, per tractar-se d'un servei prioritari per a l'Ajuntament, per la necessitat que l'Escola

municipal  disposi  d'un  conserge  encarregat  de  la  custòdia,  manteniment,  conservació  i
seguretat d'aquesta propietat municipal.

15. Activitats culturals, lúdiques i tradicionals de caràcter puntual.
16. Plans d'ocupació.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

12. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL. MODIFICACIÓ DE LA  
PLAÇA F-02, INTERVENTOR.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de la plantilla  i relació dels llocs de treball. Modificació de la plaça F-
02, Interventor

1. A la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament figura vacant la plaça d'intervenció, que actualment
es troba ocupada per un funcionari nomenat accidental, que es jubila aquest mes de març.
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2.  Són  funcions  públiques  necessàries  en  totes  les  Corporacions  locals,  la  responsabilitat
administrativa  de les quals està reservada als funcionaris  d’administració local  amb habilitació de
caràcter nacional, el control i la fiscalització interna de la gestió económico-financera i pressupostària,
i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

S’ha sol·licitat a la Direcció General d’Administració Local informe sobre l’existència d’algun funcionari
amb habilitació de caràcter nacional que pugui estar interessat en la provisió de l’esmentat lloc de
treball. La Direcció General d'Administració Local, ha emès informe en el qual fa constar que queda
acreditada la impossibilitat de provisió per un funcionari o funcionària de carrera amb habilitació de
caràcter nacional.

La cobertura d’aquest lloc de treball resulta necessària i urgent, i no ha estat possible proveir-la per
funcionari d’habilitació de caràcter nacional per cap dels procediments establerts en els articles 27,
28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya,
per la qual cosa s'ha Iniciat el procés de selecció per cobrir amb caràcter interí  el lloc de treball
d'intervenció de l'Ajuntament d'Ulldecona, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

3. Donat que a la plantilla de personal i a la relació dels llocs de treball la plaça d'interventor estava
configurada  sense  complement  específic,  es  considera  necessari  modificar  la  plaça  F-02  per  tal
d’adequar les retribucions a les tasques encomanades.

Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, i les
seves posteriors modificacions , segons el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

I. Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, en relació a la plaça F-
02, en els termes en què figura incorporada la proposta en l’expedient administratiu, per tal d’adequar
les retribucions de la plaça a les tasques encomanades.

II. Exposar al públic l’acord d’aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el
butlletí oficial de la província de Tarragona, i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.

III.  Considerar  que,  en cas  de  no presentar  al·legacions,  reclamacions o  suggeriments  durant  el
termini d’informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

13.  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D'ULLDECONA. MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 15. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable
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1. El Ple de l'Ajuntament, en data 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment una Modificació puntual
de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.  "Modificació  del  capítol  15.  Regulació  del  sòl  no
urbanitzable".

També es va sotmetre l’esmentada proposta de modificació a exposició pública per termini d'un mes,
mitjançant  anuncis  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Tarragona,  a  un dels  diaris  de major
divulgació  al  municipi  i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  d'Ulldecona,  i  es  va  comunicar  als
Ajuntaments  dels  municipis  limítrofs.  Durant  el  termini  d'audiència  pública  no  es  van  produir
al·legacions.

2.  Tanmateix l'Ajuntament considera oportú introduir en aquesta regulació de sòl no urbanitzable un
ajust dels paràmetres de parcel·la mínima edificable, i la introducció d'un apartat específic per a les
activitats agroindustrials i ramaderes, fixant una finca mínima per a aquestes activitats de 10.000 m2,
independentment de la clau (sigui Na o Nb).

3. Aquesta modificació del text de  les Normes Subsidiàries requereix una nova aprovació, atès que el
seu redactat final difereix de l'aprovat pel Ple en sessió de data 4 de maig. 

I vist que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial d'aquesta modificació és el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

I.  Aprovar  inicialment la proposta de Modificació puntual  de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
"Modificació  del  capítol  15.  Regulació  del  sòl  no  urbanitzable",  tal  com  s'exposa  a  la  Memòria
justificativa que acompanya la proposta de modificació.

II. Sotmetre l’esmentada proposta de modificació a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de major divulgació al
municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament d'Ulldecona. Durant aquest termini l'expedient romandrà a
disposició  de qualsevol  persona que vulgui  examinar-lo,  a fi  i  efecte  que es puguin  formular  les
reclamacions i al·legacions procedents.

III.  Simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  se sol·licitaran  els  informes  que,  si  s'escau,
corresponguin, d'acord amb el que estableix l'article 84.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme.

Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi
d'Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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14.  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D'ULLDECONA.  MODIFICACIÓ D'UNA ILLA QUALIFICADA COM A CLAU C  A LA POBLACIÓ  
D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona

1.  En  les  NSU  existeix  una  franja  edificable  qualificada  com  a  sòl  urbà,  clau  C,  que  discorre
longitudinalment en la direcció nord-oest sud-est, amb una amplada de 9 metres, i una longitud total
de 89,47 m. La superfície total d’aquest àmbit és de 805,05 m².

Aquest àmbit presenta una ordenació específica, que no respon a les necessitats reals de la zona on
s’ubica, ni a una lògica o criteri clar del planejament, i sembla més aviat resultat de voler “tancar” la
zona edificable amb un carrer edificat a dues bandes, el futur vial entre la rotonda d’accés al municipi i
el Passeig de la Via (la seva futura prolongació).

2.  És voluntat  de l’Ajuntament  ajustar  aquesta franja  edificable,  i  adequar-la  a la  situació  actual,
incrementant  les  zones  de  cessió  de  verd  públic,  i  requalificant  la  zona  actualment  en  ús
d'infraestructures tècniques de gas.

També, per tal de poder regularitzar l’accés a la zona actualment edificada (si bé parcialment) i poder
finalitzar aquestes edificacions que donen mala imatge a l’entrada al municipi, cal preveure una zona
de vial públic per tal que aquests terrenys assoleixin la condició de solar edificable, que estableix la
legislació urbanística vigent.

3. Vist l’informe de Secretaria, emès amb data 1 de març de 2016

4. I vist que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial d'aquesta modificació és el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

I.  Aprovar  inicialment la proposta de Modificació puntual  de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
"Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona", tal com s'exposa a la
Memòria justificativa que acompanya la proposta de modificació.

II. Sotmetre l’esmentada proposta de modificació a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de major divulgació al
municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament d'Ulldecona. Durant aquest termini l'expedient romandrà a
disposició  de qualsevol  persona que vulgui  examinar-lo,  a fi  i  efecte  que es puguin  formular  les
reclamacions i al·legacions procedents.

III.  Simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  se sol·licitaran  els  informes  que,  si  s'escau,
corresponguin, d'acord amb el que estableix l'article 84.2 del TRLU.

Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el municipi
d'Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.
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VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

15.  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 29  DE GENER DE 2016,  RELATIU A  
L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ  
ACTIU 2016.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els
Ajuntaments de la comarca del Montsià per l'execució del projecte Montsià Actiu 2016

Vista la convocatòria per a l’any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de
suport al desenvolupament local (Ordre EMO /744/2015, de 16 d'abril).

Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona coneix el treball realitzat els cinc primers anys d'implementació del
projecte Montsià Actiu, així com el Pla d'Execució del Projecte per a l'any 2016, que ha liderat el
Consell Comarcal del Montsià.

Amb la finalitat de dinamitzar l'activitat econòmica mitjançant la potenciació dels recursos endògens i
la cooperació dels agents socials i  econòmics,  per millorar la qualitat de vida i  el  benestar de la
població, en el marc del Projecte “Treball a les 7 Comarques”.

I de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments de la
comarca del Montsià per l'execució del projecte Montsià Actiu 2016, que té per objecte l’organització,
l’execució i el cofinançament de les accions de suport al teixit productiu en els termes en què figura
incorporat a l’expedient administratiu. 

II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest 
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants 
documents siguin necessaris en la seva execució.

III. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.

Així ho mana i signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Ventura i Brusca, a
Ulldecona el dia vint-i-nou de gener de dos mil setze.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa a votació la ratificació  del  decret  dalt  transcrit,  s'aprova per unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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16.  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 29  DE GENER DE 2016,  RELATIU A  
L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO  
PERCEPTORES.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l'Ajuntament d'Ulldecona per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el
programa treball i formació per a persones aturades no perceptores

Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, va sol·licitar al Servei
d’Ocupació  de  Catalunya  (SOC)  una  subvenció  per  a  la  realització  del  Programa  mixt  Treball  i
Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 45 anys o més, que haguessin exhaurit la
prestació per desocupació i/o subsidi, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat. Tots
els projectes presentats són per la realització de treballs de caràcter públic i interès social. D’acord
amb l’annex 6 de l’esmentada Ordre, el número de contractes preassignats al Consell Comarcal del
Montsià fou de 10.

Atès que segons les bases reguladores d'aquesta Ordre, les entitats beneficiàries d'aquests ajuts han
de desenvolupar tres tipus d'accions a les persones destinatàries del Programa: accions d'experiència
laboral, accions formatives i accions de coordinació i prospecció d'empreses.

Atès  que  les  accions  formatives  van  adreçades  al  desenvolupament  d'una  activitat  formativa
professionalitzadora per part dels participants i és obligatòria per a tots/es ells/es.

Atès que aquestes accions formatives,  a efectes de subvenció tindran una durada mínima de 80
hores i màxima de 120 hores. L'acció formativa ha de ser impartida durant el contracte de treball i els
mòduls  formatius  que  s'imparteixin  han  de  correspondre  obligatòriament  a  formació  vinculada  a
certificat  de professionalitat  i  han de ser  impartits  per  un centre acreditat  i  homologat pel  Servei
d'Ocupació de Catalunya.

Atès que l’adopció d’aquest acord implica una acció administrativa reservada al Ple segons l’article 22
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona
per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa treball i formació per a
persones aturades no perceptores, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II.  Facultar  l'Alcaldessa,  com  a  Presidenta  d'aquesta  Corporació  i  en  representació  d'aquest
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que  estableix  l'article  21.1  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.

III. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.

Així ho mana i signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Ventura i Brusca, a
Ulldecona el dia vint-i-nou de gener de dos mil setze.” 
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DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa a votació la ratificació  del  decret  dalt  transcrit,  s'aprova per unanimitat  dels
membres consistorials presents.

SECCIÓ DE CONTROL  

17. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUT RD LLEI 4/2012.  

Es dóna compte al ple de l'informe de seguiment del Pla d'Ajut RD Llei 4/2012.

18.  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ 4ART.  TRIMESTRE  
2015.  

Es dóna compte al ple de l’informe de subministrament d’informació 4art. Trimestre 2015.

19. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’EXERCICI DE 2015.  

Es dóna compte al ple de la liquidació del pressupost consolidat de l’exercici de 2015.

20. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2016-2019.  

Es dóna compte al ple del Pla pressupostari a mig termini 2016-2019.

21. DONAR COMPTE DE LES PLACES SOCIALS PER ALS MENORS EN SITUACIÓ SOCIAL.  

Es dóna compte al ple de les places socials per als menors en situació social.

22. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A L’ABRIC VIII DE LES PINTURES  
RUPESTRES.  

Es dóna compte al ple del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l’oficina de suport a la iniciativa cultural i l’Ajuntament d’Ulldecona, per a l’adequació de
l’accés a l’abric VIII de les pintures rupestres.

En aquest punt de l'ordre del dia, el regidor Demetrio Querol Pasalamar abandona la sessió.

23. MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA  
CONCA DE L'EBRE I PER LA CREACIÓ D'UN FRONT INSTITUCIONAL PER LA DEFENSA DEL  
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TERRITORI.  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES ULLDECONA-CP,  
CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  MÉS ULLDECONA-AM  I LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  
ULLDECONA-PA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE
LA CONCA DE L'EBRE I PER LA CREACIÓ D'UN FRONT INSTITUCIONAL PER LA DEFENSA
DEL  TERRITORI.  MOCIÓ  PRESENTADA  PELS  GRUPS  MUNICIPALS  SOCIALISTES
ULLDECONA-CP,  CONVERGÈNCIA  I  UNIÓ,  MÉS  ULLDECONA-AM  I  LA  CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR ULLDECONA-PA

El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total
de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre.
Aquest  Pla ha tingut  el  rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el  riu Ebre
(Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla
de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en
compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per
denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del
tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que
s’hi desenvolupen. 

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta
amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels
estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un
any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el
manteniment  de  l’activitat  pesquera  i  el  gran  ecosistema del  Delta,  va  ser  presentada  en  forma
d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca
de l’Ebre, però no va ser atesa. En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100
hm3/anuals  (sense  diferenciar  anys  secs  o  humits)  és  a  dir,  5.000  hm3/anuals  menys,  que  els
proposats  per  la  Comissió  per  la  Sostenibilitat  de  les  Terres  de  l’Ebre.  Així  que,  en  cas  que
s’implementi,  tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias
Cañete al Plan Hidrológico Nacional. 

Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua. Aquest Pla
fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 450.000
hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees.
La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de
regulació (embassaments).

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030
al·legacions  particulars  basades  en  requeriments  que  havia  fet  la  Comissió  Europea  al  Govern
espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als
diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern
espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren
idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre. La Plataforma en
Defensa de l'Ebre ha demanat en diverses ocasions la creació d'un front institucional des dels partits
polítics i les institucions ebrenques en defensa del territori.
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Davant  l’amenaça que  suposa  aquest  nou  Pla  hidrològic  de  conca  per  al  futur  socioeconòmic  i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, els Grups municipals
Socialistes Ulldecona-CP, Convergència i Unió, Més Ulldecona-AM i la Candidatura d'Unitat Popular
Ulldecona-PA, proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

1.  Manifestar  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  el  rebuig  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona  a  l’aprovació
definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8
de gener de 2016.

2. Crear un front institucional format pels representants polítics i les institucions ebrenques per tal de
defensar el territori a nivell municipal.

3. Donar suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a totes les accions, iniciatives i mobilitzacions
socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que es van iniciar amb la gran
manifestació del passat 7 de febrer a Amposta.

4.  Donar  suport  a  les  accions  que  el  Govern  de  Catalunya,  els  ajuntaments,  així  com  altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter
estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla
Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’aigua, aus i hàbitats, i que actuï d'ofici per
tal  de què el  Govern espanyol  modifiqui  el  contingut  del  Pla  per  l'incompliment  de les  directrius
europees afectades.

6. Exigir el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la Sostenibilitat
de  les  Terres  de  l’Ebre  de  millora  ambiental  i  econòmica,  vinculats  al  riu,  al  delta  i  als  pobles
riberencs.

7. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en
mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris.

8. Comunicar aquest acord als ajuntaments de les Terres de l'Ebre, a la Plataforma en Defensa de
l'Ebre, al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat  de Catalunya,  a la  conselleria  d’Agricultura de la  Generalitat  de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts i del Senat i a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.

- Sr. Najas:
Estem farts d'haver de votar cada dos per tres sobre aquest tema, però és el que hi ha, votarem a
favor.

- Sr. Lavega:
Votem a favor i en defensa del territori.

Pàg. 24/34



Acta Ple Municipal
any 2016

- Sra. Salas:
L'acord del Govern de l'Estat ve d'un treball de molt de temps i en què es va reunir el consell
nacional  de  l'aigua  l'any  passat,  i  més  del  80%  dels  representants,  que  representaven
associacions van votar a favor de la proposta, no només de l'Ebre, sinó de tots els rius de tota
Espanya de portar la proposta a Europa demanant a la vegada més de 17.500 milions d'euros
d'inversió des del 2016 fins al 2021, per exemple entre les associacions que van votar a favor
estan els regants de Lleida i els del Canal de la dreta del Delta, per alguna cosa serà.
I  a  banda,  veient  les  comunitats  que  estan  en  contra,  sobta  que,  per  exemple  la  comunitat
Valenciana, estigui en contra de què es faci la proposta del Pla Hidrològic, i és evident i molt clar el
motiu del perquè està en contra, i és perquè volien aigua i en aquest pla no està previst en cap
moment que l'aigua se'n vaigue cap a baix, cap a Almeria, cap a València, cap a Múrcia, com s'ha
parlat moltes vegades. No té res que veure la proposta que hi ha damunt de la taula actualment al
que  ha  passat  en  el  passat  i  aquí  el  que  s'està  demanant  i  Europa  demanarà  explicacions,
rectificacions, el que sigui necessari però el més important és que ens arriben els diners per a
millorar, especialment es té en compte zones protegides en aquest pla, moltes zones protegides
que abans no estaven i la construcció d'embassaments, per a com ara fa quatre dies que hi havia
inundacions, agafar l'aigua recollir-la i després regular millor el riu, per tant, el nostre vot serà en
contra.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

24. MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERES ALS NUCLIS URBANS D'ULLDECONA, EL BARRI  
CASTELL,  ELS VALENTINS,  SANT JOAN DEL PAS,  LES VENTALLES I LA MILIANA.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA  
(CUP ULLDECONA – PA).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERES ALS   NUCLIS URBANS D'ULLDECONA, EL
BARRI CASTELL, ELS VALENTINS, SANT JOAN DEL PAS, LES VENTALLES I LA MILIANA

S’observa una manca de cartelleres al municipi que provoca una enganxada de cartells en àmbits
públics  i  privats  que  embruten  la  imatge  del  poble.  Aquest  fet  està  regulat  per  l'article  12  de
l'Ordenança de Civisme -aprovada per  aquest  consistori  el  març del  2014- i  la  manca d'aquests
espais en dificulta el seu compliment. A més, aquests cartells es mantenen durant mesos perquè
estan fora dels plafons habilitats i no es retiren. La manca d'aquests espais dificulta a les entitats,
institucions i al mateix Ajuntament informar correctament a la gent interessada i ho dificulta, encara
més, a la resta de nuclis urbans. El fet de ser fixes ajudarà a la població a saber on dirigir-se per a
informar-se.

És per això que el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament d'Ulldecona el següent

ACORD:

PRIMER. 

La  col·locació  homogènia  de  cartelleres  fixes  arreu  dels  nuclis  d’Ulldecona,  Barri  Castell,  Els
Valentins,  Sant Joan del Pas,  les Ventalles i  la  Miliana per a promocionar les activitats del  propi
ajuntament, institut, escola, entitats, organitzacions, particulars, etc. La utilització d’aquestes no ha de

Pàg. 25/34



Acta Ple Municipal
any 2016

ser  per  a  usos  d’empreses  privades.  A més  a  més,  amb aquesta  mesura  evitarem que  tercers
enganxen cartells en espais no adients dels nuclis del municipi.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

- Sr. Lavega:
A favor, només dir que això fa referència al que és l'ordenança de civisme que es va treballar al
2014 i que moltes vegades el nostre grup ja va dir que s'hauria de posar en marxa. Donem ànim
per a poder desplegar tota aquesta ordenança.

- Sra. Salas:
Estem a favor, però suposo que comporta un cost econòmic, no sé si enguany pel pressupost que
ja està aprovat es podrà fer, i si és que no es pot fer el que hem pensat des del grup del partit
Popular, és aprofitar les cartelleres de les eleccions, ubicar-les en tres o quatre llocs o distribuir-les
entre Ulldecona i els barris i mentrestant aprofitar les cartelleres de les eleccions.

- Sra. Ventura:
S'accepten  les  propostes,  en  tot  cas  crec  que  seria  convenient  que  en  la  propera  Junta  de
Portaveus en parléssim i especifiquéssim si s'ha de fer el que ara mateix es plantejava de les
cartelleres electorals o inclús alguna de les cartelleres, que ara no són ben bé cartelleres, sinó que
fan funcions o  haurien de fer  funcions de publicitat  i  promocions del  poble  i  que han quedat
obsoletes per a aquesta funció, potser les podem reconvertir, i el cost econòmic serà molt poc, per
tant, si us sembla correcte, en la propera junta de portaveus, ho acabem de concretar i decidim on
ubicar-ho.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  moció  dalt  transcrita,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

25.  MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR!  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL DE MÉS ULLDECONA-AM.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR!

NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten
utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia
de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia
per  un  càncer  de  recte,  i  tots  aquells  pacients  que  els  metges  col·laboradors  amb  el  projecte
considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat  contínua,  i  de vegades
imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo
accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC ESPERAR!
perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell
Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes
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són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 

Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el projecte a altres
zones  de  l’Estat  espanyol,  s'intentarà  arribar  a  acords  de  col·laboració  amb  establiments  i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible
als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!. 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:

1. Equips  mèdics  d’Unitats  MII  i  Serveis  de  l'Aparell  Digestiu  que  dictaminin  quins  pacients
necessiten la targeta i quins no.

2. Ajuntaments i  entitats públiques,  que conscienciïn i  també informin sobre aquest  problema,
adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i
establiments a NO PUC ESPERAR!

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als seus
lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els seus
associats.

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de suport.
 
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:

• Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre
que ho necessitin.

• Conscienciar  la  societat  sobre  les  malalties  inflamatòries  intestinals  i  les  necessitats  que
tenen qui les pateixen.

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de vida
d'aquests pacients.

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital
Universitari  de  Girona  Doctor  Josep  Trueta.  El  projecte  NO  PUC  ESPERAR!  està  en
desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com
per l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.

El  projecte  “NO PUC ESPERAR!”  compta amb el  suport,  a  Catalunya,  del  Consell  Consultiu  de
Pacients  del  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  la  Societat  Catalana  de
Digestologia,   de  l'Institut  Català  de  la  Salut,  de  GETECCU  (Grupo  Español  de  Trabajo  en
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa),  i la col·laboració d'AbbVie.

Per  tot  això,  el  grup  de  Mes  Ulldecona  –  Acord  Municipal  insta  a  l’Ajuntament  d’Ulldecona  els
següents:

ACORDS

Primer.  Demanar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona al  projecte  NO PUC ESPERAR!  amb la
finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya.

Segon. Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials d’ Ulldecona al projecte NO PUC
ESPERAR!.
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Tercer. Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania d’Ulldecona, amb
especial atenció als comerços i els CAPs del municipi.

Quart.  Promoure  campanyes  divulgatives  sobre  les  malalties  digestives  per  a  tota  la  ciutadania
d’Ulldecona amb la col·laboració de les entitats especialitzades.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  moció  dalt  transcrita,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

26.  MANIFEST 8  DE MARÇ DE 2016  –  DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.  DECLARACIÓ  
INSTITUCIONAL PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

”Manifest 8 de març. Dia Internacional de les Dones

Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres
veus per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones,
des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la
presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i
política sigui una prioritat.

Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de les dones. Aquí
no va ser fins l’any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones
com Clara Campoamor en l’àmbit de l’Estat, o com Dolors Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret
o Teresa Gibert que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de
l’Estatut de 1932; o de l’Emília Domènech que –des de l’àmbit municipal- va impulsar la primera
consulta legal i oficial a tot l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril de
1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció d’una societat
més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la
seva aportació, sense el paper de moltes d’elles ara no seríem on som, dones sovint invisibilitzades
per la història en majúscules: Francesca Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft,
Emmeline Pankhurst, però també l’Eva, l’Encarna, la Isabel, ....

Catalunya compta, a dia d’avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels municipis) i 3.194 regidores (el
34% del total de representants locals),  56 parlamentàries (el 41.5% de la cambra) i  5 conselleres
(38% del Govern). Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en la
política institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó en termes estratègics, en la
capacitat d’ocupar llocs clau. Però l’exercici efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones.
Darrerament  hem viscut  airades reaccions masclistes davant  de lideratges femenins i  feministes.
Atacs personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, des de tots els altaveus,
també avui, també aquí.

Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s’entendria sense la presència
de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana i a la recerca del bé comú.
Les associacions de  mares  i  pares,  les associacions  veïnals,  les  entitats  de cultura  popular,  les
entitats socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones amb diversitat funcional,...
Alhora, les dones han tingut i  tenen un paper rellevant en els moviments socials i cívics. Des de
posicions de lideratge o des de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de
la realitat i transformar-la.
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Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les entitats de
dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l’agenda política. Les primeres
polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis d’atenció a  dones en situació de
violència arribaven als ajuntaments democràtics amb l’empenta de les dones organitzades als barris i
pobles. La xarxa d’entitats de dones i d’entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres
drets socials i polítics.

Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la societat
civil per avançar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones participem en igualtat de
condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre de
les prioritats i repartir-nos els temps i els treballs, per tal que tots i totes puguem participar de la vida
pública. Comprometem-nos, doncs, i avancem des de la complicitat cap a la construcció de pobles i
ciutats més justos i solidaris.”

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  manifest  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

27. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS DE LA JUNTA  
DE GOVERN LOCAL  .  

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 18 de
desembre de 2015 fins a l'1 de març de 2016, que corresponen amb les compreses entre els números
960707-E fins al 960729-E i 960751-E 960788-E dels fulls segellats de la Generalitat,  tots quatre
inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 18 de desembre de 2015
fins a l'1 de març de 2016, corresponent a les sessions celebrades els dies 11 de desembre de 2015 i
15 de gener de 2016.

28. PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1  FORMULADA PEL SR. NAJAS: Només una cosa, a l'últim ple vam presentar la moció de
canvi de noms de nomenclatura feixista, i excepte el partit popular la resta de grups s'hi van mostrar a
favor, tot i que no hi van votar a favor gran part d'ells i, volia saber si s'havia fet alguna cosa en aquest
sentit, ja que es volia parlar amb els veïns abans de prendre una decisió des del consistori.

- Sra. Ventura: 
Crec recordar que la moció no la vam votar, perquè ens vam comprometre des d'aquest govern
municipal a fer les reunions amb els veïns que fessin falta i a fer la planificació que consideréssim
a l'hora de canviar la nomenclatura, no només d'un carrer sinó en altres accions que estaven
pendents. Dir-te que sí, que hem tingut algun contacte, tot i que no hem fet cap reunió encara amb
els veïns. Estem centrats en els actes del 14 d'abril, que quan tinguem lligats també us els farem
arribar. Si us sembla bé, com és un tema que vas plantejar a través de la moció, podríem fer una
reunió per a planificar i posar els terminis oportuns per començar a treballar en aquest tema.

PREGUNTA 2  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  Com està  el  tema de l'ascensor a l'escola de música,
perquè hem vist  que aquests dies ha hagut  una mica de rebombori,  i  voldríem saber si  està  ja
solucionat i si està completament operatiu totes les hores.

- Sra. Ventura: 
L'ascensor de l'Ajuntament no està obert totes les hores ni tots els dies, sí que està obert en el
moment puntual en què una persona en concret té unes necessitats especials per anar a l'escola
de música. Per tant, no està obert totes les tardes, ja que teníem problemes no d'ara si no de fa
temps, perquè a les tardes aquí hi ha molts de xiquets i xiquetes i hi ha, no un perill, però sí que hi
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ha un risc respecte al tema de l'ascensor i el que es fa és obrir el dia que tenen classe la formació
d'adults a l'escola de música perquè puguin accedir i baixar després quan acaben. 

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Hem vist que aquests dies es van presentar els números de
les visites del que és turisme, hem vist les gràfiques, i hem vist un apartat dins de les gràfiques que
ens queda coix, que és el casc antic. Quines actuacions es volen prendre sobre el casc antic, si es vol
potenciar, si hi ha algun pla per a poder-lo posar ja en valor immediatament i de l'altra banda, ja que
tenim  el  número  de  visites  que  han  augmentat,  també  a  veure  la  repercussió  econòmica,  quin
moviment ha hagut en aquest fet.

- Sra. Ventura: 
Completament d'acord amb el tema que comentaves de què un dels actius patrimonials que es
queda coix és el nucli antic d'Ulldecona, però entenem que sí que podem promocionar una part,
però  hi  ha  molts  de  carrers  que  no  els  podem  promocionar  precisament  perquè  l'estat  és
lamentable i, per tant, el que primer hem de fer és treballar urbanísticament, no només a nivell de
neteja que s'està insistint i cada vegada s'està treballant més, sinó sobretot en l'àmbit urbanístic
perquè si no, no podrem potenciar aquest actiu que crec que té molta potencialitat de cara a un
futur.  Per tant,  avui  aprovàvem una línia de subvencions per a començar a incentivar la seva
recuperació, i esperem que a mig termini sí que puguem donar un mica més de rellevància al
nostre nucli antic.
No tenim encara la repercussió econòmica del que ha significat aquest augment de turisme, en tot
cas quan la tinguem us la farem arribar. 
Com ja vaig anunciar en el passat mandat, en el moment en què es va fer la gestió dels actius
turístics a una empresa externa, no és un model que compartim, el nostre model és un altre, però
evidentment hi ha uns compromisos que estan lligats per un contracte i que s'han de complir. Som
més  partidaris  de  fer  una  gestió  directa  perquè  entenem  que  la  repercussió  seria  molt  més
positiva.

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Ja que s'han posat els paranys sobre la processionària, el
que és en alguns pins, sobretot davant de les escoles si ha donat resultat o no, si es fa un seguiment
o no? Igual que en els cartells de defecacions dels gossos. Aquells minicartellets, si realment hi ha un
seguiment, si realment ha donat resultat o bé s'ha d'incidir d'alguna manera més o no.

- Sra. Ventura: 
En principi els paranys de la processionària sí que han funcionat, el què passa és que va coincidir
la seua instal·lació en la baixada de les temperatures i per tant, no sabria dir-te tampoc si realment
l'efecte l'ha tingut les bandes que s'han posat o l'efecte l'ha tingut la baixa de les temperatures, que
ha ralentitzat la baixada dels cucs cap a terra. La veritat és que vam tenir dos setmanes molt
complicades, la plaga és molt important, no només a Ulldecona sinó a tot l'àmbit mediterrani i, per
tant, suposo que s'hauran de fer altres accions al llarg de tot l'any i no només del moment puntual
de quan els cucs baixen a terra.
En relació als cartells per les defecacions, sí, s'està fent un seguiment, hi ha llocs que estan millor i
altres que continuen igual. Després d'uns mesos de conscienciació de cartells i de fer una tasca
més pedagògica evidentment hi  haurà unes persones que s'hauran d'enfrontar a les sancions
oportunes perquè són reincidents, podríem dir.

PREGUNTA 5 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: L'altra cosa seria sobre l'enllumenat públic, jo mateix l'altre
dia em vaig trobar en una visita sobre el casc antic, i en algunes parts del poble vam haver d'acabar
en les piles dels mòbils perquè no podies llegir ni el que són les cartelleres que hi ha a les cases.
Possiblement incidint amb el tema anterior, seria una cosa que s'hauria de solucionar i posar-li fil a
l'agulla.

- Sra. Ventura: 
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Respecte a l'enllumenat públic, que han plantejat tant Paco Lavega com Isabel Salas, és veritat
que hi ha carrers que estan molt malament en alguns enllumenats molt vells,  però no és una
qüestió només de canviar la bombeta sinó que s'ha de canviar tota la instal·lació, i ho anirem fent
poc a poc.
Les bases preparades pel Consell Comarcal de l'any 2013 les estem actualitzant i coordinant-mos
amb el COPATE directament per a tirar endavant el projecte, crec que és important. De moment
dir-vos que en els últims mesos de l'any passat, de l'any 2015, algunes de les mesures que hi
havia  previstes  en  tota  aquella  planificació  ja  s'han  posat  en  marxa  per  part  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona i segons càlculs del tècnic municipal que s'encarrega de l'enllumenat públic, l'estalvi
que  ens  ha  suposat  canviar  tota  una  sèrie  de  comptadors,  canviar  les  tarifes  nocturnes  per
diürnes, els horaris i demés, ha estat aproximadament de 16.300 euros l'any, només fent tres o
quatre de les mesures que hi havia allí i sense cap cost addicional perquè s'ha fet directament des
de l'Ajuntament. Per tant, ara s'haurà de continuar insistint modificant tots aquells comptadors que
facin  falta,  evidentment,  després  fent  canvis  d'enllumenat  en  el  tema de  LED i  també  altres
aparells que estan completament desfasats per a la tecnologia d'avui i que per tant, consumeixen
molt més.

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l'últim ple ja ho vam comentar, el poble està de clots
com sempre, es va dir que a principis d'any s'arreglarien. El pressupost ja està vigent, més que res
doncs que es tingui en compte i si pot ser demà, no esperem a després demà.

- Sra. Ventura: 
Tant aquesta setmana com la passada es van començar a tapar molts de forats del poble, també
dels camins, es va actuar en diferents camins, entre altres ara et podria dir el del camí de l'olivar
que hi havia molts de clots i estava molt malament i dir-te que als llocs més complicats que ja ho
vaig dir  a l'altre ple,  hem demanat diversos pressupostos per poder fer un alquitranament,  no
només dels forats sinó de tot el quadre. Hem parlat també amb la Diputació de Tarragona pel
problema que tenim a l'encreuament de la carretera de Tortosa amb el carrer Major, en el carrer
Barcelona pel pas de camions, aquí al davant de l'Ajuntament potser no tant perquè el paviment és
nou i per tant, no és tan complicat, però el fet de tenir l'accés a la carretera de Godall única i
exclusivament pel carrer Major, ens crea uns problemes evidents i estem mirant a veure si podem
aconseguir,  evidentment que arreglar-ho, ho arreglarem, però volem aconseguir algun tipus de
subvenció per aquest motiu. 

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: S'ha fet alguna cosa referent al pipi-can dels gossos?

- Sra. Ventura: 
Estant totes les fustes que l'envoltaran preparades, només falta que la brigada faci els forats per a
instal·lar-ho. En principi farem una prova amb un detràs del poliesportiu, al passeig de la Via i,
depèn de com funcioni, farem després un altre o un parell a altres bandes del poble.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Lligat amb els clots, també no només amb els carrers
sinó amb els camins. A varies reunions que hem tingut hem comentat diferents llocs, com la bassa del
Montsià per exemple, hi ha diversos camins, trossos complets, que estan bastant malament, se que hi
ha partida pressupostària i volia saber quina planificació hi ha per a arreglar-ho?

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 6.

PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  També volia saber quina intenció teníeu,  si  al  final
s'arreglarà com ho vam deixar preparat a final de l'altra legislatura, i em refereixo a les parades de
bus. Van venir els de la HIFE, van fer la prova, el que vam acordar va ser que la parada de bus que hi
ha a la Mera, portar-la al costat d'Irene i l'altra posar-la on està la parada de bus de minusvàlids. Si es
farà això o quina previsió hi ha.
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- Sra. Ventura: 
No tenim intencions de canviar-la, vam parlar en la HIFE, estem al cas de totes les negociacions
que es van fer però en un principi es quedarà tal i com està. 

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ja vaig comentar-ho fa quatre o cinc dies que la tanca
del tren per la part de turisme estava trencada, mentre que venen els de RENFE, si la policia ha
d'anar cada dia que ho senyalitzi o en fil ferro o el que sigui perquè allò la veritat és que està molt
perillós.

- Sra. Ventura: 
Ja està passada la nota a RENFE. S'ha plantejat a RENFE la possibilitat de fer una valla com la
que hi ha al passeig de l'estació, tant al passeig de la via com detràs de l'oficina de turisme,
perquè és veritat que canvien la valla i al cap de dos dies torna a estar igual, en un perill evident,
no només per a la gent gran, sinó per la gent més jove que es passa moltes tardes allí.

PREGUNTA 11  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria saber també la planificació que hi ha de la
màquina d'agranar, perquè m'han arribat campanes de què si els matins de dilluns a divendres no
treballa tots els dies.

- Sra. Ventura: 
No tinc ara els horaris, però és veritat que no funciona totes les hores, en tot cas demà consulto
exactament les hores que fan i t'ho passo. Hem prioritzat a les avingudes grans, la màquina va
molt  bé,  als  carrers  menuts o  als  carrers  que hi  ha molts  de cotxes  aparcats  creiem que és
prioritari anar en la granera directament, per això no passa la màquina perquè no ens era d'utilitat.

PREGUNTA 12  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Referent  a  l'enllumenat,  la  legislatura  passada el
Consell Comarcal estava fent un estudi per a adjudicar empreses per a millorar l'enllumenat públic,
saber si ho teniu en compte, si es farà, com està la situació.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 5.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També a la web de l'Ajuntament, hi ha un apartat on
estan els comerços, autònoms, ..., no estan tots, en falten, ho dic perquè seria bo fer una relació dels
que estan donats d'alta i que estiguin tots. 

- Sra. Ventura: 
La revisarem.

PREC 14  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Durant  la  legislatura  passada  vaig  demanar  diferents
pressupostos per a fer-ho i no ho dic que sigui ara, però tenir-ho en compte durant la legislatura, si es
podria posar columbaris al cementiri, no és un cost elevat i l'Ajuntament el que ha de fer és avançar
els diners, perquè després qui ho compra ho paga i ja està.

- Sra. Ventura: 
També estem mirant diferents pressupostos per a poder-ho fer, per tant, el prec l'acceptem.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Les obres de la biblioteca com estan?

- Sra. Ventura: 
Es van presentar les diferents empreses que van optar a l'obra, en total són 20 empreses les que
s'han presentat i la setmana vinent tenim l'obertura de pliques i, per tant, continua endavant el
procés administratiu corresponent per a l'adjudicació de l'ascensor i de la sortida d'emergència.

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació als números de l'augment de turisme, s'ha
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fet la valoració ? La podrem tindre?  Creiem que anàvem pel bon camí.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 3

PREGUNTA 17  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  La  normativa  de  jocs  i  espectacles  obliga  a
contractar seguretat per als actes. La nit de cap d'any, es va complir la normativa?.

- Sra. Ventura: 
A fi d'any vam estar molt en contacte amb els Mossos d'Esquadra, perquè hi havia altres mesures
de seguretat que ells primaven sobre aquesta, sobretot el tema de l'aforament. Vam haver de
revisar tot el de la casa de cultura i al final vam decidir que no era necessari, que era una nit
habitualment tranquil·la, i llevat d'altres efectes que no tenen res a vore amb el ball de cap d'any
sinó que en totes les nits de festa poden haver.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: S'ha arreglat el cotxe dels municipals, si la intenció
era arreglar-lo potser s'hagués pogut fer abans.

- Sra. Ventura: 
El vam arreglar al final perquè s'estava demorant tot el procediment del rènting que volem fer dels
vehicles. En principi, si res no falla, en la propera junta de govern local podrem aprovar les bases i
en aquell moment els terminis que es previnguin ja s'iniciarà el procediment administratiu.

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En el darrer ple vam demanar la valoració de les
Jornades de Teatre del Centre Cultural. 

- Sra. Ventura: 
Us ho havia preparat,  el total d'ingressos d'entrades per part del Centre Cultural  són 3.493,00
euros i el total de despeses 5.291,61, per tant, el cost del dèficit de les jornades, i, per tant, el cost
per  a l'ajuntament  és de 1.798,61 euros,  la  partida era de 4.000,00 euros,  per  tant,  queda a
bastanta distància del que hi havia pressupostat a la partida.

 
PREGUNTA 20  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Agraïment a les dos persones que es jubilen a
Ulldecona.
El grup municipal de CIU d'Ulldecona volem deixar constància en aquest ple del nostre agraïment per
la tasca que han dut a terme aquests dos companys durant tants d'anys al nostre Ajuntament.
Tots els que portem uns quants anys a l'Ajuntament hem de donar les gràcies a tots dos perquè sense
els  seus  consells,  assessorament  i  directrius  la  nostra  tasca  hagués  estat  molt  més  feixuga  i
complicada, sempre he dit que els polítics sense uns tècnics qualificats al costat no som res.
I en aquest cas encara més, des d'aquí els vull donar les gràcies perquè la passada legislatura quan
natres estàvem al govern sinó hagués estat pels seus consells i assessorament no haguéssem assolit
pegar-li  la volta al  pressupost  i  tot i  què ens ho van fer passar molt  malament, ara els dono les
gràcies, n'estic orgullosa de la gestió que vam fer i del resultat que vam assolir. 
Gràcies Pepe
Gràcies Mingo

- Sra. Ventura: 
Gràcies Núria, crec que és un reconeixement que compartim tothom, tots els que avui estem aquí i
tots els regidors i regidores que han passat al llarg d'aquests 30 anys, en tot cas el dia de la
jubilació ja farem el reconeixement oportú.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i quinze minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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