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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 2 DE MAIG 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 dos de maig 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  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  d’ajuts  individuals  per  a
l’adquisició  de  material  escolar  (excepte  llibres)  per  als  estudis  d'educació  primària  i
secundària  del  municipi  d'Ulldecona.  Acordar  simultàniament  l'obertura  de  convocatòria
pública d'aquestes subvencions per l'anualitat 2016.

3. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Ulldecona  i  l'Associació  de
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Voluntaris de Protecció civil del municipi d'Ulldecona.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona,  per  al  lliurament  dels  volants  de  convivència  de  l'alumnat  sol·licitant  d'ajuts
educatius del Consell Comarcal del Montsià.

5. Aprovació  del  conveni  de col·laboració  per  protegir  l'entorn natural  conegut  com a Fondo
L'Arión.

6. Declaració  de  52  oliveres  del  terme  municipal  d'Ulldecona com a  arbres  d’interès  local  i
sol·licitud  de  declaració  d’arbres  monumentals  al  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

7. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels Valentins,
El Castell i Ulldecona per a l'any 2016.

SECCIÓ DE CONTROL  

8. Moció  de  la  Unió  de  Pagesos  de  Catalunya  davant  la  il·legal  valoració  cadastral  de  les
construccions  indispensables  pel  desenvolupament  de  l'agricultura,  la  ramaderia  i  la
silvicultura. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de la Unió de Pagesos de Catalunya i
oberta a tots els grups municipals.

9. Moció de suport a la Marxa Som. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de l'associació
Pas i oberta a tots els grups municipals.

10.Moció  referent  al  procediment  de  regularització  cadastral.  Moció  presentada  pel  Grup
municipal Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

11.Moció de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. Moció
presentada  pel  Grup  municipal  de  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  Ulldecona  –  PA (CUP
Ulldecona – PA).

12.Declaració institucional de suport a les represaliades polítiques. Moció presentada pel Grup
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).

13.Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

14.Precs i Preguntes.

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

Abans de començar el ple tots els membres del consistori han acordat fer unes felicitacions en nom
de  tot  l'Ajuntament.  L'Alcaldessa  felicita,  pels  diferents  èxits  aconseguits  en  diferents  categories
esportives i professionals:

-  Ariadna  Castell  Campos,  alumna  de  segon  de  batxillerat  de  l'institut  Manuel  Sales  i  Ferré
d'Ulldecona, que ha guanyat el  tercer premi del  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en
l'àmbit de la salut i la vida en un treball que es diu "Productes d'higiene i neteja. Quins?", tutoritzat
pel professor Enric Salt. 
- A la secció de tennis taula del club joventut que ha quedat campió de lliga de segona divisió
provincial, en l'equip format per  Jordi Badia, Josep Ruiz, Raul Fusté, Ernest Carbonell, Aleksey
Mudyak i Nando Sorlí, títol que els permet a tots ells, a l'equip l'any vinent a jugar a primera divisió.
- I, finalment, recordar que el passat 17 d'abril es va celebrar la primera cursa Ulldecona 10k, dins
del  circuit  RUNNING SERIES de les  Terres  de  l’Ebre  i  que  volem felicitar  als  guanyadors,  a
Juanma Martínez i  a  Celia  Callarisa,  i  també a tots  els  participants  i  a  la  vegada a tots  els
voluntaris i voluntàries que van ser més de 60, tant del grup Sud Actiu, de l'Institut Manuel Sales i
Ferré, de Protecció Civil i particulars que es van sumar a l'activitat esportiva i, per tant, des del Ple
de l'Ajuntament d'Ulldecona donar-los gràcies per aquesta feina que van fer.
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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  7  de  març  de  2016,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS  
PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESCOLAR (EXCEPTE LLIBRES)  PER ALS ESTUDIS D'EDUCACIÓ  
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI D'ULLDECONA. ACORDAR SIMULTÀNIAMENT L'OBERTURA  
DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'AQUESTES SUBVENCIONS PER L'ANUALITAT 2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals
per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i
secundària  del  municipi  d'Ulldecona.  Acordar  simultàniament  l'obertura  de  convocatòria
pública d'aquestes subvencions per l'anualitat 2016.

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 20 d'abril de
2016, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per
a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària del
municipi d'Ulldecona.
 
Aquestes bases tenen per objecte contribuir al pagament de l’adquisició de material escolar (excepte
llibres) d'educació primària i secundària.

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.

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. En no tractar-se d’una ordenança urbanística, ni del reglament orgànic de la corporació, les bases
elaborades per la comissió d’estudi abans esmentada pot ésser aprovada amb el vot favorable de la
majoria simple del Consistori, sense que calguin quòrums qualificats.

5. L’article 178.1.c) 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,  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:
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I. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de
material  escolar  (excepte  llibres)  per  als  estudis  d'educació  primària  i  secundària  del  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), al Diari Oficial de
la  Generalitat  de Catalunya (DOGC),  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 de la forma següent:

1. Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de les bases.

2. Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. 

IV.  Obrir simultàniament la convocatòria pública d'aquestes subvencions per a l'exercici 2016.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA I  
L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DEL MUNICIPI D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Ulldecona  i
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi d'Ulldecona 

Atès  que  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  del  municipi  d'Ulldecona  és  una  entitat
independent  i  sense  ànim  de  lucre,  amb  personalitat  jurídica  pròpia  que  ha  estat  creada  de
conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està
fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001,
de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi d'Ulldecona té com a finalitat social
la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins el municipi d’Ulldecona.

Atès que l’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula que els
Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries
de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l’Ajuntament determinar l’associació
que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.

Atès què d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, els alcaldes són
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l’autoritat de protecció civil del seu municipi.

Atès què d’acord amb l’article 48.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, és competència
dels alcaldes:

a) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal,
els plans específics municipals,  els plans d'actuació municipal  i,  en general,  qualsevol altre
instrument de planificació de protecció civil d'àmbit municipal.

b) Elaborar  i  proposar al  ple  de l'ajuntament o a la  comissió de govern,  segons escaigui,  les
disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil.

c) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el
municipi.

d) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de
greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament,
l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho
permet, i comunicar al conseller o consellera de Governació l'activació i la desactivació dels dits
plans, mitjançant el CECAT.

e) Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots els serveis i
els recursos afectes al pla municipal activat i de les actuacions que es facin, sens perjudici de
les funcions que corresponen al conseller o consellera de Governació en el cas d'activació d'un
pla de la Generalitat.

f) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil.
g) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.
h) Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les

obligacions establertes per aquesta Llei.
i) Exercir les facultats d'inspecció atribuïdes per l'article 25.
j) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
k) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent.

Atès  què  segons  l’article  55  de  la  Llei  4/1997,  “Són  considerades  associacions  de  voluntaris  i
voluntàries de protecció civil  les constituïdes d'acord amb la legislació general  d'associacions que
tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil  dins una
localitat o una comarca determinades.

Els plans de protecció civil  només poden reconèixer una associació de voluntaris i  voluntàries de
protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha
de quedar vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil”.

Atès què l'Ajuntament d'Ulldecona té reconeguda i vinculada funcionalment per acord del Ple, com a
associació de voluntaris de protecció civil municipal, l’associació inscrita en el Registre d’associacions
del Departament de Justícia amb el número 845 i el nom d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
del municipi d'Ulldecona, amb la qual signa aquest conveni de col·laboració.

Atès  que  l’Ajuntament  d’Ulldecona  i  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  del  municipi
d'Ulldecona creuen oportú regular aquesta col·laboració a través d’un conveni.

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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i  l’Associació de Voluntaris de
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Protecció  Civil  del  municipi  d'Ulldecona,  en  els  termes  que  figura  incorporat  en  l’expedient
administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  PER AL LLIURAMENT DELS VOLANTS DE CONVIVÈNCIA DE  
L'ALUMNAT SOL·LICITANT D'AJUTS EDUCATIUS DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l'Ajuntament d'Ulldecona, per al lliurament dels volants de convivència de l'alumnat sol·licitant
d'ajuts educatius del Consell Comarcal del Montsià

Atès què el Consell Comarcal convoca diferents ajuts educatius, els quals comporten el tractament de
més de 2.600 sol·licituds per curs escolar. Aquests ajuts afecten cinc tipologies: menjador escolar,
desplaçament al centre educatiu, adquisició de llibres i material escolar, assistència a llars d’infants i
assistència a colònies i campaments d’estiu, d’acord amb els convenis establerts amb el Departament
d’Ensenyament i amb la Diputació de Tarragona.

Atès què la documentació que forma l’expedient de sol·licitud d’ajut educatiu inclou, necessàriament i
obligatòria, el volant de convivència actualitzat sobre la unitat familiar de la qual forma part l’alumne/a
sol·licitant, que és el document que ha de permetre calcular l’import total de la renda familiar, amb la
participació  de  l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  (AEAT),  i,  en  el  seu  cas,  establir  la
puntuació corresponent.

Els  volants  de  convivència  s’estan  obtenint  a  través  del  servei  específic  de  Via  Oberta  de  la
plataforma EACAT, l’Extranet de les Administracions Catalanes,  mitjançant l’autorització  expressa,
inclosa  a  les  sol·licituds  d’ajut,  per  part  de  les  famílies  per  a  poder  consultar  totes  les  dades
necessàries  a  fi  de  comprovar  la  seva  composició,  llur  situació  socioeconòmica  i  poder  valorar
adequadament la sol·licitud.

Atès què el volum i complexitat de serveis i funcions que inclou la plataforma EACAT fa que l’obtenció
dels volants de convivència no sigui tan eficaç, eficient i àgil com seria necessari i això provoca un
endarreriment  considerable  en  tot  el  procés  d’obtenció  de  la  documentació  i,  per  tant,  del  seu
tractament,  valoració,  resolució  i  comunicació  que afecta,  molt  especialment,  l’alumnat  sol·licitant
d’ajuts i llurs famílies.

Els  problemes detectats  se centren en sis  tipologies:  alentiments freqüents per  sobrecàrrega del
servei, aturades del servei per actualitzacions, desactualització de la informació facilitada, dades no
depurades, dades parcials i dades contradictòries.

Atès què la situació esmentada s’agreuja per la manca de recursos humans específics de l’Àrea
d’Ensenyament  del  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  la  limitació  legal  a  l’hora  de  contractar  nou
personal, que incideixen negativament en el procés i en la resolució de les sol·licituds presentades,
ultrapassant molt els tres mesos que estableix la normativa vigent.
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El  Consell  d’alcaldes,  en  la  reunió  duta  a  terme  el  dia  11  d’abril  de  2016,  va  tractar  aquesta
problemàtica  i  va  considerar  convenient  i  necessari  establir  convenis  de  col·laboració
interadministrativa específics, adaptats a la situació específica de cada ajuntament, a fi de facilitar
l’obtenció i  lliurament dels volants de convivència de l’alumnat dels seus municipis respectius que
sol·licita ajuts educatius al Consell Comarcal del Montsià.

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

ACORDS:

I.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l'Ajuntament
d'Ulldecona, per al lliurament dels volants de convivència de l'alumnat sol·licitant d'ajuts educatius del
Consell Comarcal del Montsià, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROTEGIR L'ENTORN NATURAL CONEGUT  
COM A FONDO L'ARIÓN.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a
Fondo l’Arión

El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  data  5  de  maig  de  2003,  va  aprovar  un  conveni  de
col·laboració amb els germans Porta i Ferré per protegir l'entorn natural conegut com a Fondo l'Arión,
que va ser posteriorment modificat per acord del Ple d'11 de maig de 2006.

En aquesta última modificació es va pactar una durada del conveni de 10 anys.

Atès  que  l’Ajuntament  d’Ulldecona considera  necessari  continuar  amb aquesta  col·laboració,  per
protegir  l’entorn  natural  conegut  com  a  Fondo  l’Arión,  donat  el  seu  alt  valor  natural  i  històric
col·laborant amb els propietaris per tal de garantir la continuïtat d’aquest entorn natural.

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 el conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a Fondo l'Arion, en els
termes que figura incorporat en l'expedient administratiu.

II. Facultar l'Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l'efectivitat del present acord, i en
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concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. DECLARACIÓ DE 52 OLIVERES DEL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA COM A ARBRES D’INTERÈS  
LOCAL I SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D’ARBRES MONUMENTALS AL DEPARTAMENT  
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Declaració de 52 oliveres del terme municipal d'Ulldecona com a arbres d’interès
local  i  sol·licitud  de  declaració  d’arbres  monumentals  al  Departament  d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

1. El decret 47/1988, d’11 de febrer sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local preveu que
l’Ajuntament pugui declarar com a arbres d’interès local els exemplars que per la seva particularitat
científica o la seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, siguin
mereixedors de mesures de protecció. 

2. Ulldecona gaudeix d'un terme municipal de 126 Km2 amb grans extensions forestals i nombrosos
indrets amb presència arbòria d'interès natural i paisatgístic. Entre aquests arbres n'hi ha molts que
destaquen de la resta per la seva grandària, la seva edat o altres diversos factors. Fins ara ha estat
un dels aspectes més desconeguts del nostre patrimoni. Ja sigui per les seves dimensions, bellesa,
edat o per lligams històrics, aquests arbres formen part del patrimoni natural, cultural i històric, i com a
tals l'Ajuntament creu que són mereixedors de protecció.

3. En els darrers 15 anys, l'Ajuntament d'Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, junt amb
el  sector  privat  (propietaris  agrícoles,  pagesos,  cooperatives,  molins  d'oli  i  historiadors)  i  altres
administracions,  ha  dut  a  terme  nombrosos  projectes  de  protecció  i  valorització  de  les  oliveres
mil·lenàries i el seu oli. Tot i això, la protecció legal no ha arribat encara, i per això és voluntat del
govern municipal iniciar la tramitació per tal de fer la declaració d'arbres d'interès local de diverses
oliveres monumentals. 

4. Seguint criteris tècnics exposats en lleis de protecció d'arbres monumentals vigents en territoris
veïns,  l'Ajuntament  vol  establir  la  declaració  de 52 oliveres que,  segons dades que s'annexen a
aquest acord, igualen o superen els següents paràmetres:
- 350 anys.
- 30 metres d'alçada.
- 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una alçària d' 1,30 metres de la base.
- 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

Per tant,  es consideren uns arbres singulars que per les seves mesures es podrien declarar arbres
d’interès local.

5.  Atès  que  l’Ajuntament  d’Ulldecona  considera  convenient  declarar  aquestes  52  oliveres  com a
arbres d’interès local  per considerar-los mereixedors de mesures de protecció.  Aquesta protecció
implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així com danyar-los per qualsevol
mitjà.

6. Així mateix l’Ajuntament d’Ulldecona considera convenient sol·licitar al Departament d’Agricultura,
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Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la declaració d'aquestes 52 oliveres
com a arbres monumentals, segons estableix el Decret  214/1987, de 9 de juny,  sobre declaració
d’arbres monumentals.

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

ACORDS:

I.  Aprovar inicialment l’expedient de declaració de 52 oliveres  del  terme municipal  d'Ulldecona (la
relació de les quals s'annexen a aquest acord) com a arbres d’interès local, segons estableix el decret
47/1988,  d’11  de  febrer  sobre  declaració  d’arbres  d’interès  local,  atès  que  per  les  seves  mides
excepcionals dins la seva espècie es consideren mereixedors de mesures de protecció.

II. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, inserint-se el corresponent anunci
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 als propietaris/es de les finques on radiquin els arbres a protegir com a
persones interessades pel present acord, a fi i efecte que en el termini d'un mes puguin presentar les
reclamacions, al·legacions o bé suggeriments que creguin convenients.

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
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració d'aquestes
52 oliveres com a arbres d'interès local, a efectes de la seva inscripció en l'inventari que estableix
l'article 4 del decret 47/1988, d’11 de febrer sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.

V. Tanmateix sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya, la declaració d'aquestes 52 oliveres com a arbres monumentals, segons estableix el
Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS  
DELS VALENTINS, EL CASTELL I ULLDECONA PER A L'ANY 2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels
Valentins, El Castell i Ulldecona per a l'any 2016

1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.

El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat i les vaquetes marquen tot
el ritme festiu d’un esdeveniment extraordinari, propi de les arrels més profundes de Catalunya.

2. La població d'Ulldecona, com a part integrant d'aquest conjunt de poblacions que any rere any
gaudeixen d'aquest espectacle, té la voluntat de sol·licitar l'autorització corresponent amb motiu de les
Festes Majors dels Valentins, el Castell i Ulldecona, d'acord amb el que estableix la vigent regulació.
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3.  Vist  que  el  Ple  és  l'òrgan  competent  per  aprovar  la  celebració  de  la  festa  i  el  programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous.

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

ACORDS:

I.  Aprovar  la  celebració  de les festes tradicionals  amb bous amb motiu  de la  festa  o  festes que
s’especifiquen.

II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
9 de juny Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
9 de juny Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
10 de juny Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
10 de juny Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
10 de juny Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
11 de juny Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
11 de juny Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
11 de juny Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
12 de juny Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
6 d'agost Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
6 d'agost Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri El Castell
6 d'agost Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
7 d'agost Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
28/08/2016 Bous de plaça 20.00 h 22.00 h Plaça de bous – Ulldecona
28/08/2016 Bou embolat 22.00 h 22.30 h Plaça de bous – Ulldecona
28/08/2016 Bou embolat 22.30 h 23.00 h Plaça de bous – Ulldecona
29/08/2016 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
29/08/2016 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
30/08/2016 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
31/08/2016 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
31/08/2016 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
1/09/2016 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
1/09/2016 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
2/09/2016 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
2/09/2016 Bous de plaça 18.00 h 20.30 h Plaça de bous – Ulldecona
2/09/2016 Bou embolat 20.30 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Queden pendents els bous de les festes de Sant Lluc que encara no estan confirmats.
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- Sr. Najas:
Tot i que valorem positivament la mínima reducció d'una tarde de bous, com ja sabeu no és el
nostre model de festes i, per tant, votarem en contra.

- Sr. Lavega:
També celebrem aquesta reducció d'aquest dia de bous, més que res per poder quadrar horaris i
poder fer els actes amb més tranquil·litat i que hi hagi més participació i en aquest cas el nostre
vot serà a favor.

- Sra. Salas:
Volia comentar que crec que hi ha una equivocació, en relació al dia 6 d'agost, al barri Castell, que
de 22.30 a 23.00 posa que són bous a la plaça i suposo que és un bou embolat.

- Sra. Ventura:
És possible que sigui així, com diu Isabel, perquè fins a les 21.30 es fan els bous a la plaça i i
després fan els dos bous embolats. Però no estic segura del tot, tinc dubtes, demà ho comprovem
i si de cas, ja ho rectificarem.

- Sra. Salas:
I referent a què el dimarts no hi haurà bous, nosaltres sempre hem defensat i estem a favor de què
es facin bous, i a qui no li agradi que no hi vagi i als que ens agrada, doncs anem.
De totes maneres la resposta que se'ns ha donat per part de l'equip de govern també la trobem
lògica,  perquè  és  cert  que  el  dimecres  mentre  es  fa  el  ball  juvenil  la  plaça  de  bous  està
pràcticament buida,  i  es compensa una mica amb el  diumenge que comencen els bous a les
20.00h, per aquest motiu nosaltres votarem a favor, però deixant clar que no ens agrada que es
facin menys bous.

- Sra. Ventura:
En tot cas explicar que, tot i que ja n'heu fet referència, el primer diumenge de festes els bous
comencen abans i  no es faran només els bous embolats sinó que hi  haurà bous a la plaça .
Explicar també que el motiu és intentar reubicar una mica els actes i coordinar-los per donar major
rellevància no només als bous del dimecres, que és veritat que estaven una mica buits de gent,
perquè hi havia el ball de mantons infantil i per tant quedaven una mica coixos, sinó que ara el que
farem és concentrar el dimarts de tarde el ball de mantons infantils i després a continuació fer la
"Shopping Night" aprofitant també l'esforç que fan els comerços d'Ulldecona per a què pugui ser
un acte més lluït. En teoria no fem dos tardes en poca gent als bous sinó que concentrem els bous
dimecres i aprofitem dimarts per donar major rellevància a un acte que crec que ha funcionat molt
bé des que va començar ja fa tres anys i crec que pot tenir un potencial molt important de cara al
comerç local. Per tant agraeixo a tots el sentit del vot. 

VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 0
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SECCIÓ DE CONTROL  

8. MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA IL·LEGAL VALORACIÓ CADASTRAL  
DE LES CONSTRUCCIONS INDISPENSABLES PEL DESENVOLUPAMENT DE L'AGRICULTURA,  LA  
RAMADERIA I LA SILVICULTURA. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE LA UNIÓ  
DE PAGESOS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“PROPOSTA DE  MOCIÓ  DE  LA UNIÓ  DE  PAGESOS  DE  CATALUNYA DAVANT  L’IL·LEGAL
VALORACIÓ  CADASTRAL  DE  LES  CONSTRUCCIONS  INDISPENSABLES  PEL
DESENVOLUPAMENT DE L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA SILVICULTURA

La incorporació al Cadastre Immobiliari, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a
través de la Direcció General del Cadastre, de la valoració de les construccions indispensables pel
desenvolupament  d’explotacions  agrícoles,  ramaderes  o  forestals  ubicades en sòl  rústic,  ja  sigui
mitjançant  processos  de  valoració  col·lectiva  urbana  o  rústica  o  mitjançant  el  procediment  de
regularització cadastral, està portant-se a terme de forma contrària a l’establert a l’article 31.1. de la
Constitució Espanyola i  a l’article 3 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, General  Tributària, a
l’apartar-se de la capacitat econòmica de la pagesia i dels principis de justícia, generalitat, igualtat,
progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària, així com, de proporcionalitat i respecte
dels drets i les garanties de la pagesia obligada tributàriament.

Les  notificacions  de  valors  cadastrals  de  béns  immobles  rústics  que  valoren  les  esmentades
construccions  indispensables  pel  sector  agropecuari  i  forestal,  superen  amb  escreix  el  valor  del
mercat i el de reposició, comportant greus perjudicis a una pagesia catalana que suporta una reducció
acumulada, en termes constants, del 39% de la renda agrària entre el 2001 i el 2014, que ara, a més,
veu multiplicada significativament la càrrega tributària a suportar, molt més enllà de la seva capacitat
econòmica en l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica, sense que les previsions de la Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  donin  marge  als  Ajuntaments  per  esmorteir  adequada  i
proporcionalment els perniciosos efectes d’aquest il·legal procediment endegat des de l’Administració
General de l’Estat; així com, en els impostos de successions, transmissions patrimonials i donacions.
A més, també comporta una dobles discriminació en l’accés a les beques universitàries als fills de la
pagesia afectada, per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Ulldecona aprova:

1.  Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  modificar  el  procediment  il·legal  de  valoració  cadastral  de  les
construccions indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals
ubicades en sòl rústic, per ajustar-lo als principis tributaris establerts a la Constitució, així com, al
valor de mercat i de reposició d’aquestes construccions.

2. Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a la rectificació dels errors en la valoració
cadastral  de  les  construccions  indispensables  pel  desenvolupament  d’explotacions  agrícoles,
ramaderes o  forestals  ubicades en sòl  rústic,  així  com,  en el  seu cas,  iniciar  d’ofici  la  devolució
d’ingressos indeguts en el conjunt dels tributs afectats a la pagesia afectada.

3. Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:

Excm. Sr. Cristóbal Montoro Romero
Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
Passeig de la Castellana, 3
28046 MADRID

Sr. Joan Caball Subirana

Pàg. 12/31



Acta Ple Municipal
any 2016

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.

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

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMPP)

9. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE  
L'ASSOCIACIÓ PAS I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM

La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les comarques
del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de
juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat).

Es  tracta  d’un  exercici  de  participació  que,  a  més  de  recórrer  el  país  físicament,  organitzarà
assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de democràcia
participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i per a tots.

La Marxa Som, com a moviment transversal  de país, està integrada per totes aquelles persones,
organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar.

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí - Serveis de Participació i
Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som,
alhora membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i
rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la
cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va
iniciar  l'any  2003,  consta  d’uns  5.000  km  i  més  d’11.000  amics  del  Camí.  Compta  amb  el
reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general
pel país des del punt de vista cultural, social i turístic.

Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El Camí,
recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 

Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que facilitin
la participació de tota la població en els afers públics.

Atès que l’Ajuntament d'Ulldecona compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la
participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat més
justa, pròspera i sostenible. 
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Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un
exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva.

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres:

a.  Formant  grups  locals  d’acollida  (GLA)  per  acollir  l’arribada  de  la  Marxa,  preparar  actes
culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i disponibilitat.

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem.

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi d'Ulldecona el dia 25 de juny de 2016.

Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament d'Ulldecona s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que és
un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la
democràtica participativa.

SEGON.- L’Ajuntament d'Ulldecona es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris,
dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som.

TERCER.-  L’Ajuntament  d'Ulldecona  es  compromet  a  fomentar  aquest  recolzament  entre  els
municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui.

QUART.-  Traslladar  aquests acords  a  l’organització  de La Marxa  Som (info@lamarxasom.cat),  al
Consell  Comarcal  del  Montsià,  a  presidència  de  la  Diputació  de  Tarragona,  a  presidència  del
Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.

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

10. MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL. MOCIÓ PRESENTADA  
PEL GRUP MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  Llei  16/2012,  de  27  de  desembre,  per  la  qual  s’adopten  mesures  tributàries  orientades  a  la
consolidació  de  les  finances  públiques  i  a  l’impuls  de  l’activitat  econòmica,  modifica  la  Llei  del
Cadastre  Immobiliari  RDL  1/2004  introduint  la  disposició  addicional  tercera.  Procediment  de
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regularització  cadastral  2013-2016 i  la  Disposició  addicional  quarta.  Valoració  de  les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o
forestals localitzades en sòl rústic.

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es perllongarà fins
l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les alteracions sobre construccions
existents no incorporades al cadastre. 

Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de construccions
regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a una
taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió i  veuran incrementat el valor
cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre anys.

Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment d’assignació de valor
cadastral en aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles,
ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La  disposició addicional
quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el
valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al municipi.

Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de regularització
cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions excessives de les construccions rústiques,
basades en una ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi.

Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor cadastral  a les
construccions  indispensables  per  al  desenvolupament  d’explotacions  agrícoles,  ramaderes  o
forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà
en un increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics.

Atès  que  el  treball  de  camp  emprat  per  a  detectar  les  noves  construccions  i  ampliacions  no
incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació. 

Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades del procediment de
regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i no pot aplicar d’ofici un fraccionament
del deute tributari.

Per tots aquests motius, el grup de Més Ulldecona a l’Ajuntament d’Ulldecona  proposa d’adopció dels
següents

ACORDS

Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica per als usos
agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la disposició addicional quarta de la Llei
del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que
mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral
s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi.

Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors per corregir
la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del procediment d’assignació
de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles.

Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als casos d’errada
material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa
conjunta d’aquestes al·legacions a la corresponent Gerència Territorial del Cadastre.

Pàg. 15/31



Acta Ple Municipal
any 2016

Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat  per a sol·licitar a l’Ajuntament el
fraccionament del deute tributari resultant del procediment de regularització cadastral amb l’objectiu
de distribuir en diversos exercicis l’impacte econòmic de la mesura. L’Ajuntament es compromet a
regular els aspectes necessaris per a facilitar la concessió d’aquests ajornaments.

Cinquè. Implementar  les  mesures  fiscals  a  l’abast  de  l’Ajuntament  per  a  redistribuir  la  càrrega
tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada a l’Impost Sobre Béns Immobles.

Sisè. Fer  arribar  aquest  acord  a  tots  els  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a
l’Associació  Catalana de Municipis  i  Comarques,  a la  Federació  de Municipis  de Catalunya,  a la
Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb representació.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

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

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMPP)

11. MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A  
DECIDIR.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  
ULLDECONA – PA (CUP ULLDECONA – PA).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I  AL
DRET A DECIDIR

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en
diversos  tractats.  Prenent  com exemple  el  Pacte  Internacional  dels  Drets  Civils  i  Polítics  de  les
Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i
procuren  també pel  seu  desenvolupament,  econòmic,  social  i  cultural».  Les  diverses  nacions  de
l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a
subjecte indiscutible de dret.

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el
Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement
del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A
més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23
de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el passat 9
de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència  dels resultats electorals  del  27 de setembre de 2015.  Per donar
suport  a  aquesta  Resolució,  el  món  local  de  Catalunya  (ajuntaments,  consells  comarcals  i
diputacions)  ha  anat  aprovant  una  moció  que,  a  hores  d’ara,  ja  ha  estat  secundada  per  280
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió
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plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han iniciat
una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència
Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la Independència,
l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per atemorir, a
través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist
emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Mata, han
optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició
o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant
contundents  com  que  la  mateixa  fiscalia  no  havia  denunciat  als  parlamentaris  promotors  de  la
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté
oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions
de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de
suport per tal que li aportin tota mena d’informació.

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.-  Mostrar  el  rebuig  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona  als  requeriments  enviats  per  ordre  de
l'Audiència  Nacional  espanyola  a  gairebé  tres-cents  ajuntaments  catalans  per  haver  aprovat  una
moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser encausades
o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la lliure expressió.

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i
democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat
popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració més propera a la
ciutadania.

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones
encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes d’Ulldecona a participar-hi.

Cinquè.-  Comunicar  l’adopció  d’aquests  acords  a  les  entitats  municipalistes  de  Catalunya,  al
Parlament  de  Catalunya,  al  Govern  de  la  Generalitat  de Catalunya,  al  Govern  de  la  Generalitat
valenciana, al Govern de les Illes Balears,  al  Govern d’Aragó, i  als governs de l’estat  espanyol i
francès.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

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

Vots afirmatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
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Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 5 (GMSU-CP)

12.  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES REPRESALIADES POLÍTIQUES.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA  
(CUP ULLDECONA – PA).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) DE SUPORT A LES REPRESALIADES POLÍTIQUES

Estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt durs per al conjunt de la
població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat
política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els
polítics acusats de corrupció, han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials
com han patit altres sectors socials.

Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible per a molta
gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les hipoteques neguen el dret a
un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, democràtics i
laborals  aconseguits  gràcies a la  lluita  i  reivindicacions de moltes generacions s'estan perdent  a
marxes forçades.

Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, i especialment, en els i  les
nostres  joves,  (un  47,15  d’atur  juvenil)  col·locant-les  en  situació  de  vulnerabilitat  amb  escasses
expectatives  de  millora.  Davant  d’aquesta  situació,  els  nostres  fills  i  filles  surten  al  carrer  per
manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que en el seu moment ho fèiem moltes de
nosaltres.

Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt són prova de la impunitat amb
què actuen  les forces de seguretat,  efectuant  detencions  aleatòries  i  arbitràries i  maltractaments
diversos.

El  28  de  maig  del  2014  l’Albert  i  el  Carles  Escrig  Conesa  es  dirigien  a  una  manifestació  pel
desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i agents de policies
que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard, prop de la zona del conflicte van
veure  com  diverses  persones  venien  corrent  perseguides  per  diverses  furgonetes  dels  Mossos
d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues també van marxar del lloc corrent. Més endavant els
van tallar el pas a ells i a dos joves més, l’Adrià Vilà i en Joan Pujades, veïns de Barcelona, i van
quedar rodejats. Van ser insultats i colpejats (l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres
ferides que acrediten els metges i que no van ser tractades fins més 3 hores més tard). Els joves van
estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves declaracions no tenien altre
objectiu que causar-los-hi por, afectant la seva integritat física i psíquica.

Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i actualment els
judicis estan en procés.

El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat de Catalunya
sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan i en Carles i 9 anys per l’Albert.
Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels afectats considera que és una mesura
política, ocasionada per la querella que ells van presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi persona
Fiscalia i que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació particular.
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Considerem que el fet que en les causes judicials, que segueixen el seu procés en les quals la fiscalia
ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a part demandant endurint les
acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar el dret de les persones i els sectors socials
que lluiten per una societat més justa.

Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per als i les joves
encausades com als seus familiars i a l’entorn social. Les eleccions del 27 de setembre a Catalunya
han fet néixer expectatives de canvi que exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment
democràtic i profundament compromès amb les persones i els seus drets.

Amb  aquesta  voluntat  constructiva  però  sense  deixar  de  denunciar  amb  contundència  el  tracte
ignominiós que reben les persones encausades pel seu activisme social.

Atesa la necessitat de fer costat  als nostres fills i  filles, als i  les nostres joves i  a totes aquelles
persones  que  legítimament  exerceixen  el  seu  dret  fonamental  a  la  protesta,  la  dissidència  i  les
reivindicacions socials i democràtiques.

Pels motius exposats proposem al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en el procés
contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig.

SEGON.- TRASLLADAR aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat
espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
És un cas judicialitzat, que no coneixem i evidentment tenen la paraula els jutges i si la Generalitat
va decidir posar una acusació és la Generalitat que ha de decidir treure l'acusació al respecte.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es rebutjada pel resultat següent:

Vots afirmatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

13.    MOCI  Ó QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  PER LA RETIRADA DEL  
MONUMENT FRANQUISTA MÉS GRAN A CATALUNYA, SITUAT A TORTOSA. MOCIÓ PRESENTADA PEL  
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA (CUP ULLDECONA  
– PA).  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat
dels membres consistorials presents.
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MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER LA RETIRADA
DEL MONUMENT FRANQUISTA MÉS GRAN A CATALUNYA, SITUAT A TORTOSA.

El monument que hi ha al mig del pas del riu Ebre per Tortosa (amb una alçada de 45 metres), és el
símbol  franquista  més  gran  de  Catalunya.  Aquest  monument  fou  encarregat  per  commemorar  i
“dedicarlo  al  Caudillo  de  la  cruzada  y  de  los  veinticino  años  de  paz”,  responent  a  la  política
d’imposició de simbologia del règim franquista sobre la ciutadania.

Cal recordar que fou el propi Franco qui va inaugurar el monument i que les imatges del NODO del
dia de la inauguració així com la premsa escrita, deixen ben palès el que el monument representa. La
Voz del Bajo Ebro ho recull, al número 462 i 463 del 30 de juny de 1966, a la pàgina sisena, el discurs
del governador civil, Fernández Martínez, el dia de la inauguració i diu:

“Este es, señor el monumento que hemos levantado con un propósito de homenaje a Vos, a vuestro
ejército, a vuestra obra, a sus raíces y a su proyección actual y futura (...). La provincia de Tarragona,
centrada hoy en Tortosa, siente el gozo de haber puesto en aguas de su gran río (...) una cátedra que
ha de  pregonar  estos  sentimientos,  esta  fidelidad  a  vuestro  mando y  a  la  memoria  de  quienes
hallando gloria en la batalla del Ebro abrieron los cauces de unidad, de grandeza y de libertad de esta
España que, bajo vuestra guía, vive en paz”. I acaba dient les consignes pròpies. Arriba España. Viva
Franco.

No és el monument a la Batalla de l'Ebre, sinó al dictador i a la seva obra. Tot el monument és un
símbol franquista com així ho recull el cens de la simbologia franquista de Catalunya, realitzat pel
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. La seva iconografia i el motiu del monument és
l’exaltació del franquisme, no és possible canviar la seva essència.

El diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, defineix monument com: l'obra
edificada per perpetuar el record d'una persona o d'una cosa memorable. Mantenir el monument és
continuar rendint homenatge a un general colpista i trair la memòria històrica que no pot acceptar
“veinticinco años de paz”.

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la consegüent guerra civil i la dictadura feixista significaren
sofriment, mort,  desapareguts,  presó, exili...  fins a la mort  del  dictador (recordem els judicis i  les
penes de mort del setembre de 1975).
A més a més, per a Catalunya va suposar la prohibició de totes les manifestacions pròpies de la
nostra cultura i la nostra llengua, provocant un empobriment cultural sense precedents.

Cal  fer  memòria  històrica  perquè  mai  més torne  a  passar  quelcom així  però  cal  fer-ho  des  del
respecte a les persones represaliades, les llibertats individuals i col·lectives, la democràcia i els drets
humans.

El 31 d'octubre de 2007 l'Estat espanyol va aprovar la Ley de la Memoria Histórica, la qual estableix
en el seu article 15, que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán
las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de
la  represión  de  la  Dictadura.  Entre  estas  medidas  podrá incluirse  la  retirada  de subvenciones o
ayudas públicas".

El 18 de gener del 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya va emetre una resolució en què instava a
l'Ajuntament de Tortosa la retirada del monument franquista sense fer una consulta popular prèvia, en
compliment de la llei de memòria històrica.
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El passat 17 de febrer, a iniciativa de la CUP, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre
la  memòria  històrica  i  la  retirada  de la  simbologia  i  la  nomenclatura feixista  a  l'espai  públic.  En
aquesta moció, hi ha un punt que fa referència explícita al monument franquista a Tortosa, on s'insta a
l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre a retirar el monument "sense cap mena de consulta o dilació".

Per tot allò exposat, des de la CUP demanem que el ple aprove els següents

ACORDS:

1 Manifestar el rebuig d’aquest ple municipal envers la presència de simbologia franquista en espais
públics, fent especial menció per les seves dimensions (45 metres d’alçada) i la seva situació ( al mig
de la ciutat), al monument franquista més gran de Catalunya situat a la ciutat
de Tortosa.

2. Demanem al govern de la ciutat de Tortosa que prenga les mesures necessàries per a la seua
retirada immediata, afavorint així l’alliberament de Catalunya de simbologia franquista.

3. Comunicar aquesta acord a l'Ajuntament de Tortosa i a tots els grups municipals que en formen
part, al Parlament de Catalunya i a la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Jo crec que no està ben explicada la moció. A banda, crec que no hem de prendre natros la
decisió,  perquè  aquesta  proposta  va  passar  per  l'Ajuntament  de  Tortosa  i   van  consensuar,
pràcticament totes les forces polítiques, fer una consulta que es farà el dia 28 de maig, a tots els
ciutadans de Tortosa, que crec que són més part implicada que natros. Així que encara que natros
aquí votem a favor o en contra, que s'aprovi o no s'aprovi la moció no serveix per a res, i més
havent ja consensuat la consulta entre diversos partits polítics. 
Per tant, nosaltres votem en contra. A més com he dit creiem que està mal redactada perquè
aquest monument simbolitza les dues parts que van morir.

- Sra. Salvatella:
Des del  nostre grup rebutgem la simbologia franquista, hi  estem totalment en contra.  Però no
volem perdre de vista que el monument, ens agradi o no, és història i la història està per a recordar
i per a fer-nos recordar tot el bo que s'ha pogut fer i continuar fent coses bones i també per a
recordar  totes les coses que mai  més s'haurien de tornar  a fer.  I  el  que ens recorda aquest
monument és això, és una guerra entre germans que mai més s'hauria de repetir, ni aquí ni a cap
lloc del món.
Ens posem en un tema que natros també creiem que afecta a una població veïna, que ja han dit
que faran a final d'aquest mes una consulta popular i així el que la gent opinarà, la gent de la ciutat
és la que dirà si el vol o no el vol.
Per tot això, com que la consulta està en procés i en breu es decidirà, natros en aquest tema ens
abstindrem.

Pàg. 21/31



Acta Ple Municipal
any 2016

- Sra. Ventura:
Nosaltres estem d'acord amb el punt 1 i 3, no sé si es possible votar per separat els diferents
punts. El que sí que ens sembla és que demanar al govern de la ciutat de Tortosa i dir-li el que ha
de fer està fora de les nostres competències. 
De totes maneres, evidentment, deixem a criteri de la persona que ha presentat la moció decidir si
es pot votar per separat els diferents punts de la moció o l'hem de votar conjuntament.

 - Sr. Najas:
Sí, es pot votar de manera separada.

- Sra. Ventura:
En  aquest  cas,  si  es  pot  votar  de  manera  separada  votaríem  a  favor  del  punt  1  i  3  i  ens
abstindríem en el punt 2.

- Sra. Balagué:
Nosaltres si el punt número 2 es treu, que és el que estem dient que és Tortosa qui ha de decidir
que vol fer en aquest monument, el nostre vot també votaríem a favor, si es pot treure el punt 2 de
la moció.

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

Punts 1 i 3:

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

Punt 2:

Vots afirmatius: 2 (GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 9 (GMSU-CP, GMCIU)

Per tant, la moció queda aprovada amb el següent redactat:

“MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER LA RETIRADA
DEL MONUMENT FRANQUISTA MÉS GRAN A CATALUNYA, SITUAT A TORTOSA.

El monument que hi ha al mig del pas del riu Ebre per Tortosa (amb una alçada de 45 metres), és el
símbol  franquista  més  gran  de  Catalunya.  Aquest  monument  fou  encarregat  per  commemorar  i
“dedicarlo  al  Caudillo  de  la  cruzada  y  de  los  veinticino  años  de  paz”,  responent  a  la  política
d’imposició de simbologia del règim franquista sobre la ciutadania.

Cal recordar que fou el propi Franco qui va inaugurar el monument i que les imatges del NODO del
dia de la inauguració així com la premsa escrita, deixen ben palès el que el monument representa. La
Voz del Bajo Ebro ho recull, al número 462 i 463 del 30 de juny de 1966, a la pàgina sisena, el discurs
del governador civil, Fernández Martínez, el dia de la inauguració i diu:

“Este es, señor el monumento que hemos levantado con un propósito de homenaje a Vos, a vuestro
ejército, a vuestra obra, a sus raíces y a su proyección actual y futura (...). La provincia de Tarragona,
centrada hoy en Tortosa, siente el gozo de haber puesto en aguas de su gran río (...) una cátedra que
ha de  pregonar  estos  sentimientos,  esta  fidelidad  a  vuestro  mando y  a  la  memoria  de  quienes
hallando gloria en la batalla del Ebro abrieron los cauces de unidad, de grandeza y de libertad de esta
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España que, bajo vuestra guía, vive en paz”. I acaba dient les consignes pròpies. Arriba España. Viva
Franco.

No és el monument a la Batalla de l'Ebre, sinó al dictador i a la seva obra. Tot el monument és un
símbol franquista com així ho recull el cens de la simbologia franquista de Catalunya, realitzat pel
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. La seva iconografia i el motiu del monument és
l’exaltació del franquisme, no és possible canviar la seva essència.

El diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, defineix monument com: l'obra
edificada per perpetuar el record d'una persona o d'una cosa memorable. Mantenir el monument és
continuar rendint homenatge a un general colpista i trair la memòria històrica que no pot acceptar
“veinticinco años de paz”.

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la consegüent guerra civil i la dictadura feixista significaren
sofriment, mort,  desapareguts,  presó, exili...  fins a la mort  del  dictador (recordem els judicis i  les
penes de mort del setembre de 1975).
A més a més, per a Catalunya va suposar la prohibició de totes les manifestacions pròpies de la
nostra cultura i la nostra llengua, provocant un empobriment cultural sense precedents.

Cal  fer  memòria  històrica  perquè  mai  més torne  a  passar  quelcom així  però  cal  fer-ho  des  del
respecte a les persones represaliades, les llibertats individuals i col·lectives, la democràcia i els drets
humans.

El 31 d'octubre de 2007 l'Estat espanyol va aprovar la Ley de la Memoria Histórica, la qual estableix
en el seu article 15, que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán
las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de
la  represión  de  la  Dictadura.  Entre  estas  medidas  podrá incluirse  la  retirada  de subvenciones o
ayudas públicas".

El 18 de gener del 2016 el Síndic de Greuges de Catalunya va emetre una resolució en què instava a
l'Ajuntament de Tortosa la retirada del monument franquista sense fer una consulta popular prèvia, en
compliment de la llei de memòria històrica.

El passat 17 de febrer, a iniciativa de la CUP, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre
la  memòria  històrica  i  la  retirada  de la  simbologia  i  la  nomenclatura feixista  a  l'espai  públic.  En
aquesta moció, hi ha un punt que fa referència explícita al monument franquista a Tortosa, on s'insta a
l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre a retirar el monument "sense cap mena de consulta o dilació".

Per tot allò exposat, des de la CUP demanem que el ple aprove els següents

ACORDS:

1 Manifestar el rebuig d’aquest ple municipal envers la presència de simbologia franquista en espais
públics, fent especial menció per les seves dimensions (45 metres d’alçada) i la seva situació (al mig
de la ciutat), al monument franquista més gran de Catalunya situat a la ciutat de Tortosa.

2.  Comunicar aquesta acord a l'Ajuntament de Tortosa i a tots els grups municipals que en formen
part, al Parlament de Catalunya i a la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa.” 

Pàg. 23/31



Acta Ple Municipal
any 2016

14 (EN L'ORDRE DEL DIA 13).    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 2 de març
fins al 26 d'abril de 2016, que corresponen amb les compreses entre els números 960789-E i 960850-
E dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local
aprovades des del dia 2 de març fins al 26 d'abril de 2016, corresponent a les sessions celebrades els
dies 12 de febrer i 11 de març de 2016.

15 (EN L'ORDRE DEL DIA 14).   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: En els decrets, hi ha 4 transferències en les que no hi consta
cap tipus de concepte, això és en data de 28 de gener i les altres en dates 17, 22 i 10 de febrer, per
valor de 180.000 euros. Ens agradaria saber de què es tracta.

- Sra. Ventura: 
No sé perquè no s'especifica, suposo que deu haver-hi alguna relació a banda, demà parlo amb
l'interventor i us faig arribar la informació.

PREGUNTA 2  FORMULADA PEL SR.  NAJAS:  En  relació  al  canon  d'abocament  de  la  Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, finalment s'ha decidit pagar aquest canon?

- Sra. Ventura: 
Estem parlant tant amb el Xúquer com en l'ACA. Va arribar un requeriment de l'Agència tributària
en relació amb l'atorgament d'unes subvencions per part de la Generalitat, en el sentit que teníem
el pagament de subvencions bloquejat si no pagàvem les quotes que devíem al Xúquer i per tant,
vam fer una planificació de pagament del canon que devíem, ajornant el pagament al llarg de
diferents mesos per a poder anar ingressant les subvencions que ens devia la Generalitat  i  a
banda que corríem el perill, no només de què ens bloquejessen les subvencions de la Generalitat
sinó que acabés bloquejat també el fons de solidaritat que és el que ens arriba directament del
govern i llavors sí que tindríem un veritable problema. De totes maneres l'última reunió la vàrem fer
amb l'Agència Catalana de l'Aigua, i n'hi ha una pendent encara amb la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer i intentarem que aquesta doble imposició que estem pagant no l'haguéssim de pagar i
també l'altra negociació que tenim en marxa és respecte a la gestió de les depuradores de Sant
Joan del Pas,  de les Ventalles i  del  Molí  de l'Om per a què la seva gestió la pugui assumir,
directament, l'Agència Catalana de l'Aigua i no haver-la de fer directament l'Ajuntament com ho
fem ara, amb la despesa que això suposa.

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Hem vist que hi ha dos despeses, que són ordinadors, que
s'han comprat per internet, i volem saber el motiu pel qual no es compren a comerços del poble com
seria el més natural.

- Sra. Ventura: 
Desconec el motiu pel qual els ordinadors s'han comprat per internet. Demà t'ho facilito. S'intenta
comprar tot al poble, si s'ha comprat fora és per algun motiu en concret.

PREC 4  FORMULADA PEL SR.  NAJAS:  Vam aprovar el tema de les cartelleres, vau comentar que hi
hauria dos espais, si no recordo malament: Creiem que potser només dos espais seran justets, per
això demanaríem, en un temps prudencial, posar-ne més, perquè no són suficients. 

- Sra. Ventura: 
Perfecte, ho tindrem en compte.
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PREGUNTA 5  FORMULADA PEL SR.  NAJAS:  S'han queixat  alguns veïns sobre les barrinades de les
pedreres, que s'han notat molt potentes. Voldríem saber si l'Ajuntament sap alguna cosa o hi fa algun
tipus de control.

PREGUNTA 6  FORMULADA PEL SR. NAJAS: Al ple de 2 de novembre es va aprovar la moció sobre el
glifosat,  i en data 11 d'abril hem vist els cartellets que s'ha arruixat a diferents llocs del poble i a més
s'ha arruixat a llocs apartats com el cementiri, que a la moció constava que tenim un any de marge
per a poder-ho fer, però s'ha arruixat a zones freqüentades per la població com són davant del CAP
mateix, a l'avinguda Terrés, l'oficina de turisme o el passeig de l'estació. Voldríem saber què passa, ho
vàrem preguntar, i se'ns va dir que no hi havia cap tipus de substitució i voldríem saber per què no
se'ns ha comentat o perquè no s'ha intentat buscar solucions abans d'arruixar amb aquest verí.

- Sra. Ventura: 
Avui tinc la informació, atès que l'últim dia en la comissió me la vas demanar i no la teníem. El que
gastàvem fins fa un temps per part de l'Ajuntament és un producte que es diu glifosem, que és
glifosat al 36%, que va en envàs de 20 litres, i és el que s'havia gastat sempre, tot i que aquest
36% després  també s'acaba  rebaixant,  per  tant,  això  ho  hem de  tenir  en  compte.  I  el  preu
orientatiu és de 3,28 euros litre. Evidentment el tractament se segueix amb les persones que tenen
la titulació oportuna, la capacitat i que poden manipular els plaguicides i els herbicides, i que està
també aquest producte homologat. El que s'està gastant ara és "clínic av pro", que alguna vegada
l'Ajuntament l'havia gastat, i aquest està especialment autoritzat per a parc i jardins, l'altre no, per
a xarxa viaria de serveis, per a recintes industrials i altres que l'anterior també, però faig especial
referència perquè aquest és el que està especialment autoritzat i és el que des de la cooperativa,
on l'Ajuntament compra el producte, s'utilitza. Aquest producte és una mica més car, val 5,6 euros
el litre, però està autoritzat.
El que se'ns està proposant ara, des d'aquests últims dies, és que puguem utilitzar dos productes
que són els únics que avui estan al mercat en venda i  autoritzats com a tal sense que portin
glifosat, cap quantitat de glifosat, un es diu "Greenex" que el preu és de 88 euros/litre, per tant, la
diferència és significativa, i l'altre es diu "Quiminor" que el preu és de 22 euros/quilo, perquè és un
producte en pols que després es mescla en aigua. Simplement que tingueu la informació. Que ho
estem mirant i no qüestionem en cap cas que el glifosat és un producte perillós, com a mínim tal
com es reconeix, però evidentment també és més perillós si es tracta en estat pur o si té una major
concentració. 
Que vull  dir amb això,  que tothom estigui  tranquil,  que no creem entre tots una alarma social
innecessària al respecte, que els productes que s'estan utilitzant estan autoritzats per a fer-ho i tot
és qüestió, com tantes altres coses, de com i quan. Si prens el sol de dos a quatre el mes d'agost
és més perillós evidentment que si el prens al mes de gener a les sis de la tarde.
El glifosat que s'utilitzava fins ara és al 36%, el que gastem ara té un tant per cent més baix i
després s'acaba rebaixant. L'objectiu és gastar els dos productes aquests o si en surt algun que
encara sigui més econòmic encara millor, però també tenim una limitació que és el personal, no ho
podem fer tot en una aixada, no hi ha personal per a fer-ho, tot i que aquesta setmana vinent
també  s'incorporaran  diferents  persones  d'un  pla  d'ocupació,  de  neteja  de  l'entorn  urbà  que
estaran destinats única i exclusivament al tema de males herbes i control de tot el que són els
voltants del poble. Tot és també de fer-ho de manera progressiva, tot de cop tampoc es pot fer, i
aquesta és l'explicació.

PREGUNTA 7  FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Hem vist que han retirat la maquinària de davant de les
escoles, tota aquella maquinària per a fer gimnàstica. Voldríem saber si hi ha intenció de reposar-la o
es repartirà per altres ubicacions o només es concentraran en aquell lloc. 

- Sra. Ventura: 
La maquinària del davant de l'escola s'ha tret i en principi anirà a un altre lloc, allí no anirà perquè
tenim una subvenció de la Diputació de Tarragona, en espècie, que és un parc de salut  nou,
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destinat majoritàriament a la gent gran, però que també pot utilitzar tothom amb uns recorreguts
especials, la veritat és que el parc està molt bé. I ens demanaven poder-lo ubicar allí perquè en
anteriors ocasions s'havia demanat la subvenció també a la Diputació i s'havia denegat perquè el
lloc on s'havia d'ubicar ells consideraven que no era el més adequat, i el fet d'estar al costat de les
escoles,  al  costat  de  la  residència,  al  costat  de  la  fundació,  del  casal  de  jubilats  tenia  una
puntuació més elevada i al final, em sembla que després de tres anys, han acabat concedint la
subvenció i vindran a instal·lar el parc a principis del mes de juny. Ho fan tot directament ells, l'únic
que hem de fer natros és preparar l'espai perquè ells col·loquin les màquines.

PREGUNTA 8 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: També per diferents veïns m'ha arribat una queixa de què al
costat de la valla, a l'altre cantó, on està el parc infantil, a la part de detrás de la vorera que si que hi
ha la part de la vorera pintada de verd, que si que poden passar cotxes, no hi ha una valla. Moltes
vegades quan estan els crios jugant per allí, es produeix l'entrada d'algun cotxe d'algun veí i tal. La
meva pegunta és si hi ha intenció de posar la valla allí, per a protegir que no surti cap crio corrents
cap al lloc i que pugui prendre mal.

- Sra. Ventura: 
Estem al cas de la valla de l'altre costat, hem parlat inclús en la propietària del solar que està molt
cansada d'haver de canviar la valla cada dos o tres mesos perquè l'arranquen.

PREGUNTA 9 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Donar a conèixer i aplicar les ordenances de civisme, ja no
només pel tema dels animals, de les defecacions d'animals que ens podem trobar per tot arreu, sinó
també aquesta Setmana Santa s'han pogut constatar actes d'incivisme sobre el patrimoni i  altres
coses.

- Sra. Ventura:
Això del tema dels actes vandàlics si que hem de fer alguna campanya de conscienciació, de totes
maneres si li donem més rellevància o més publicitat de la que té l'efecte és contraproduent. 
Tenim un altre problema amb una altra valla que és la de l'oficina de turisme, i finalment avui ADIF
ens ha contestat què substituirà la valla metàl·lica per un mur, continuarà el mur uns 40 o 50
metres tal com ve del passeig, amb la mateixa estructura, i pensem que això també ajudarà una
mica, perquè allí tenim cada setmana la valla arrencada, amb el perill que comporta perquè està
dins de la via mateix.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al ple del 21 de desembre de l'any passat vaig fer varis
precs, i em vas dir i així consta en l'acta que els acceptaves, concretament en la pregunta número 9
vaig comentar que feien falta dos miralls, al carrer Valmanya cantó carrer Ermita, i ho dic perquè
encara no estan posats. 

També en la pregunta número 10 vaig dir  que em constava i  sabia de què abans de final  d'any
s'havien  d'aprovar  els  plans  d'autoprotecció,  jo  m'esperava  que  haguessin  passat  avui  pel  ple  i
tampoc han passat, i en la data en què estem és important que s'aproven, ja que  estem quasi mig
any fora de temps.

També vaig fer una pregunta sobre el cotxe de la policia, en aquell moment i se'm va contestar que
portaven el de la brigada. En aquell mateix ple vam aprovar els pressupostos i el Partit Popular vam
aprovar aquests pressupostos, vam estar parlant, i vam dir que un dels temes per a natros importants
era el vehicle de la policia local, i diverses vegades, contínuament, hem estat parlant d'aquest tema.
L'última resposta que se'ns va donar per part de l'alcaldessa va ser en l'última comissió d'urbanisme,
dinet-nos que després feien una Junta de Govern i s'aprovaven les bases, i hem vist a la pàgina web
que només hi ha dos vehicles per a la brigada i un per al guarda rural, el de la policia no està. Tinc
entès, no sé si és així, que el de la policia enguany no es podrà comprar. Jo m'hagués esperat, si és
que és així, que com a mínim ens hagués cridat i ens hagués dit que tenim aquest problema, no es
podrà comprar, perquè les formes a nosaltres ens agraden, i creiem que no s'ha fet el correcte, i no
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estem gens contents al respecte. 
A banda, quina previsió es té respecte al tema del vehicle de la policia? Perquè el vell es va arreglar
però a final  d'any no sé si  arribarà i  a banda, a festes van dues patrulles de la policia,  com ho
solventareu? Resem i esperem que arribi a final d'any, però ho dubto, perquè sé com està el vehicle
que es va arreglar provisionalment. 

- Sra. Ventura: 
Hi ha algunes qüestions de brigada que queden pendents, però que estan previstes com és el cas
dels miralls del carrer Valmanya.
Tens raó Isabel respecte del cotxe de la policia, et demano disculpes públicament, perquè a més
va ser un oblit meu, passaven els tres de la brigada i aquest no va passar, però la previsió és que
per a festes puguem tenir els dos vehicles, el que hi ha ara i el nou, no és cert que enguany no
puguem fer el rènting del vehicle de la policia. Per tant, la previsió continua igual.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També al ple del 7 de març vam fer la pregunta sobre el
tema del pipi-can, que també ho vam parlar als pressupostos, i ens vas contestar de què ja estaven
les fustes fetes. Jo aquesta tarde, com visc a l'altra punta del poble, m'he passat a veure com estava,
si s'havia posat per a poder parlar en constància, i m'ha sorprès lo deixat que està allò, l'herba fa 40
centímetres, per cert, hi ha un banc què està tot trencat, que la brigada hauria d'anar demà a buscar-
lo i si es pot arreglar, que ho arregle o sinó que es canvie, i a la vegada el banc que hi ha al carrer
Orfeó  també està  bastant  deteriorat  i  no  estaria  mal  que  quan tinguessen un  rato  que  miressin
d'arreglar-ho. 

- Sra. Ventura: 
El pipi-can es col·locarà en breu, inclús havíem mirat una altra possible ubicació, però ens ha sortit
un problema en la titularitat del terreny per a posar-ne dos, però són temes que costen una mica,
que ens agradaria a tots que anés més ràpid però està previst i és farà.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A la pregunta 11 del ple del 7 de març, vaig preguntar
per la màquina d'agranar, que si feien els horaris, si treballava tota la setmana i la resposta va ser que
consultaries els horaris i m'ho passaries. No he rebut res.

- Sra. Ventura: 
La màquina d'agranar no va tots els dies ni a totes hores. Les persones de la brigada que agranen,
a les set del matí,  controlen els contenidors i són els que fan una primera ullada i la màquina
passa casi tots els dies per les avingudes més grans i pels carrers menuts màxim una vegada a la
setmana. La prioritat són els carrers grans, perquè pels carrers menuts ara tenim dos persones
que van agranant.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També al punt número 10 del ple de 7 de març, vam
aprovar els convenis dels treballadors, en els quals també entrava el de la policia local, i natros vam
dir que si estava consensuat que estàvem totalment a favor però que creiem que hi havia un punt que
no es compliria i era el de les vacances, que es donava només dos mesos per sol·licitar-les. Ho vaig
dir perquè nosaltres ho vam parlar i sabem com funciona, i em vas contestar que em donaries el
quadrant de la policia local, que m'ho faries arribar, i tampoc no he rebut res. 

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Cada dia puja molta gent pel carrer Guifré cap a les
Escoles, es va alquitranar, i especialment ho pregunto per la rotonda, que allí es pinti el més prompte
possible perquè és molt perillós. Demano que sigui una prioritat.

- Sra. Ventura: 
El tema del carrer Guifré i de l'Avinguda Ramon Salomon està pendent i encara tardarem unes tres
setmanes ja que ens haurem d'esperar per a fer el pintat perquè vam demanar un informe al servei
català de trànsit, que és qui va fer el pla de circulació del municipi, ja que hi havia diferents punts
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que ells consideraven com a punts negres de la circulació, dels aparcaments i demés, atès que
aquest era un dels encreuaments perillosos i l'altre del carrer Vidal i Barraquer – Ramon Salomon
a la mateixa Avinguda. Vam requerir els seus serveis i a través d'un pla pilot vindran, em sembla
que  van  dir  la  segona  setmana  del  mes  de  maig  a  fer  una  inspecció  i  a  informar-nos  o  a
recomanar-nos  quines  són  les  millors  opcions,  tant  del  lloc  d'aparcament,  si  era  baix  de  les
palmeres com està  ara com si  era  a  la  part  de la  vorera,  que  segurament  per  qüestions  de
seguretat s'haurà de canviar i també per la mida de la rotonda del carrer Guifré, pel pas de zebra
que fa falta entre el carrer Guifré i l'Avinguda Constitució quan accedeixes als contenidors, que
aquell és un tram que els cotxes van molt ràpid. Per tant, per a fer una mica de reordenació de tot
vam demanar de poder participar d'aquest assessorament per part del Servei Català de Trànsit i
quan ens facin l'informe seguirem les recomanacions que ells ens aporten.

PREGUNTA 15  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  També m'han comentat que al carrer Clavé alguns
veïns han tingut problemes que se'ls ha embossat el clavegueram, i sembla ser que el problema està
al carrer i ho dic per si es pot solucionar algo.

- Sra. Ventura:
     Prenc nota.

PREC 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al sortir del parquing de turisme hi ha unes rajoles que estan
totes trencades a trossets, o que les arreglen o com a mínim que ho recolleixin i  que ho arreglin
l'abans possible.

- Sra. Ventura: 
Prenc nota. 

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Ja que avui és el dia internacional contra el bullying,
que l'Ajuntament  d'Ulldecona s'adhereixi  a  aquesta  diada.  Malauradament  no  hauríem d'estar  en
aquesta situació però ens hauríem d'adherir i donar el suport a les famílies que ho pateixin.

- Sra. Ventura: 
Em sembla que tots estarem d'acord en sumar-nos al dia internacional del bulling i de suport a les
famílies que la pateixen.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem saber si teníeu previsió de convocar algun
consell escolar municipal, perquè així seria de la manera que ens assabentaríem de com està el tema
de la jornada intensiva de l'escola, si hi haurà menjador, si  no hi haurà menjador, perquè el que
sabem és el que diu el poble, i ens agradaria saber-ho de primera mà com està el tema de la jornada
intensiva per al curs vinent. 

- Sra. Ventura: 
En tot el tema de la jornada intensiva l'escola també ha estat una mica al límit de feina, però està
previst  convocar-lo  properament.  Us  explico  quines  són  les  gestions  que  hem  fet  des  de
l'Ajuntament junt amb l'escola i amb la fundació Ulldecona i en diferents entitats que organitzen
activitats extraescolars per a coordinar una mica la situació.
L'horari del menjador escolar serà des de les 14.00 fins a les 16.30 h., per tant, seran dues hores i
mitja igual que ara, de menjador i d'hora d'acollida, que en lloc de fer-se abans es farà després.
Quedarà el tema del menjador exactament igual, i s'intentarà que totes les activitats extraescolars
més suaus,  per a que ens entenguem (o sigui  que no sigui  un partit  de futbol  o un partit  de
basquet) música, escacs o altres activitats més tranquil·les es puguin fer directament a l'escola i de
15.30 a 16.30 h, i a les 16.30 és l'horari acordat entre les entitats, les Ampes, l'escola, el consell
comarcal per a què el transport escolar, l'autobús, torni als xiquets dels barris cap a casa.
És veritat que totes les activitats extraescolars o les activitats d'acollida (per exemple les hores de
menjador que quedaran després de dinar) s'hauran de reonrientar i potser no fer tant hores de
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cuidar els xiquets, sinó de fer alguna activitat de suport lectiu per tal que els xiquets a les 16.30
quan marxin cap a casa, els que es quedin al menjador, puguin marxar ja amb els deures fets i que
per tant, després tinguin la tarde lliure.
Vam fer una primera reunió, en tenim una altra el dimarts vinent, per la tarde, també amb tots els
implicats, les Ampes, els centres, l'escola municipal de música, esports (tot l'apartat esportiu), el
Consell Comarcal del Montsià, les acadèmies també del sector privat, en qui també ens hem posat
en contacte a través del tècnic de joventut per tal de coordinar els horaris. Sabem que serà una
adaptació lenta i segurament hi haurà algunes qüestions que no acabaran de lligar al principi però
intentarem a poc a poc anar coordinant tot això.
La idea és que puguem anar avançant totes aquelles activitats extraescolar que es fan fins ara i
que duren fins a les 8 o les 9 de la nit i que els xiquets a partir de les 7 o les 8 de la tarde puguin
estar a casa, donant garantia a la vegada a tots els pares i mares i a totes les famílies que tinguen
algun problema que sapiguen que hi haurà igual en horari, com ara, per a poder tenir als xiquets
ben cuidats a l'escola o altres activitats.
Els alumnes dels barris i els alumnes que es queden al menjador es tindrà compte d'ells des de les
14.00 fins a les 16.30, per tant, serà el mateix que ara de menjador.

- Sra. Balagué: 
Hem d'entendre que la gent que es quedarà al menjador no li suposarà més despesa que la què
suposava fins ara.

- Sra. Ventura: 
No suposarà cap despesa afegida a no ser  que vulguin fer activitats extraescolars extra,  que
llavors evidentment que sí però com tot.
També hem de tenir en compte que les activitats extraescolars que es munten des de l'Ajuntament,
sigui  les  escoles  d'iniciació  esportiva  o  inclús  sigui  les  activitats  de  l'escola  de  música  són
econòmicament assequibles per part de tothom.

PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació a les obres del barri El Castell voldríem
saber si tenim alguna novetat.

PREGUNTA 20  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  També voldríem saber com està el tema de les
obres de la biblioteca.

- Sra. Ventura: 
Hi ha Junta de Govern Local aquesta setmana en caràcter extraordinari per fer l'adjudicació de les
obres. 

PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: El passat 7 de març, si no recordo mal, em sembla
que us vaig demanar la valoració de la gestió de turisme, i seria interessant que ens la donéssiu
perquè voldríem veure com va la gestió de turisme.

PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Hem vist aquests dies que al bar de la lluna hi ha
moviment, entren i surten cotxes i volem saber si algú ha presentat alguna llicència d'obres, perquè hi
ha moviment a més el cartell que posava que es llogava ja no està, per tant, alguna cosa s'està fent i
voldríem saber si en sabeu alguna cosa. 

- Sra. Ventura: 
No tinc constància, no sé si Carlos ha rebut avui alguna informació del bar la lluna, però jo no en
tinc constància. Si que és veritat que igual que tú hem vist al passar que hi ha moviment i per tant,
podem suposar que s'ha de posar alguna cosa en funcionament, però no sabem el què.

PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació amb els bous, hem votat a favor, i estem
totalment a favor, però voldríem preguntar-vos sobre el tema de l'expert taurí, ja que ara no només
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n'hi ha un o dos com fins ara hi havia sinó que almenys n'hi ha tres que fa poc que s'han tret el carnet,
i el grup de convergència creiem que, com en totes les coses, si es pot repartir entre cinc millo. Per
tant, és un prec que faig que que si és possible, en la comissió de bous, pugueu arribar a un acord, i
que puguin treballar més d'un, que per alguna cosa són experts taurins i creiem que seria adient
repartir les coses.
També volem saber si s'ha signat la carta que estan signant totes les comissions taurines de les
Terres de  l'Ebre,  que és  per  a  queixar-se  de les taxes dels  veterinaris.  Aquestes  dos setmanes
anteriors, a la majoria dels ajuntaments de la comarca del Montsià i del Baix Ebre s'estan signant,  i
era per saber si ho havieu signat.
I voldríem saber si el pressupost de bous és exactament el mateix o és a l'alça.

- Sra. Ventura: 

L'any passat al final vàren ser 4 experts taurins els que van treballar a Ulldecona en tot l'any,
anteriorment hi havia una persona que era l'única que tenia el carnet d'expert taurí.
La proposta que nosaltres volem fer aquest any a la Comissió de bous és que els propis experts
taurins siguin ells que facin la proposta econòmica i evidentment, d'aquesta manera l'Ajuntament
es pot estalviar uns diners i qui millor oferta faci pugui treballar. És difícil que puguin treballar tots
perquè,  com  vatros  sabeu,  l'Ajuntament  d'Ulldecona  no  fa  només  una  contractació  amb  la
facturació oportuna sinó que els experts taurins estan donats d'alta a la Seguretat Social, estan
inscrits al cens d'experts taurins i creiem que no hem de perdre aquesta bona manera d'actuar. Per
tant, si cada dia ha d'actuar un expert taurí diferent ens dificulta molt a l'hora de fer els contractes,
donar d'alta a la Seguretat Social, donar de baixa, donar-ne d'alta un altre, per tant, és complicat.
La proposta que sí que fèiem és que tots puguin ofertar, i a partir d'aquí es tria l'oferta que sigui
més avantatjosa per a l'Ajuntament.

- Sra. Balagué: 
Com se n'assabentaran els experts taurins que poden presentar aquesta proposta ?

- Sra. Ventura: 
Nosaltres tenim una llista/ registre d'uns quants, que no sé si estan tots o no, i properament, ja,
perquè per a festes dels Valentins ho hem de tenir, els cridarem a una reunió. Si coneixeu a algú
dels que nosaltres no sabem, ens ho feu arribar directament, a Marisín Canalda, i farà la crida a
tots els que sabéssim.
No hem signat la carta de les Comissions Taurines, però sí que la tenim perquè la vàrem tractar a
l'últim consell d'Alcaldes que vàrem fer a la comarca del Montsià. Ens la van passar fa pocs dies
per correu electrònic i està pendent al respecte de les taxes dels veterinaris i quan tingui tots els
pressupostos us ho faig arribar. 
Et passaré les despeses de l'any passat perquè ho vaig preparar per a la comissió de bous i ho
tinc, per tant, t'ho passaré.

PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació al banc d'allí baix de la zona de l'skate,
sabem que allí els cotxes circulen molt de pressa i va ser un cotxe que es va emportar el banc. També
s'hauria de mirar el tema dels camions frigo, que sabeu que és un problema, ja que si estan aparcats
en un lloc on estan vivint dos veïns es queixaran dos veïns pel soroll que fan, i crec que no ens ho
podem permetre perquè la gent de nit vol descansar i si tens un camió frigo, no pots descansar.

- Sra. Ventura: 
Tens raó dels camions frigorífics, s'ha parlat en dos d'ells que aparcaven des de feia uns dies a la
prolongació del carrer Orfeó, davant del bloc de pisos i que molestaven i molt als veïns, i se'ls ha
derivat a la part de baix de la plaça de bous, perquè ens entenguem, perquè és el lloc més allunyat
i no molesten tant. Però la veritat és que a banda de què no puguin aparcar allí tots els camioners
sabem que el frigo en marxa, de la manera que estava el que estava aquesta setmana (que hem
tingut el problema) no pot estar, per tant, se li va fer saber el problema que causava.
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PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Les escombraries aquest any s'han cobrat dos mesos
abans, i pràcticament la majoria de la gent no se n'ha enterat. Seria bo que en algun lloc s'anunciés,
no només a la web  si és que s'ha s'ha posat perquè la gent no se n'ha enterat, que es digui per la
ràdio i que es sàpigue el calendari dels pagaments. Ho dic perquè aquests dos mesos abans hi ha
gent que s'ho ha vist just, no ho sabien, no s'ho pensaven i es fan previsions, que es tingui en compte
de cara a l'any vinent.

- Sra. Ventura: 
El calendari de pagament ho tinc apuntat per a passar-vos-ho.

PREGUNTA 26 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vull demanar quan es pugui tots els comptes de
les festes 2015 i especificar també tot el que es va gastar en bous, per un costat tot el tema dels bous
i per l'altre tot el tema de festes.

- Sra. Ventura: 
El tema dels bous ho tinc apuntat per a passar-vos-ho.

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 trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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