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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 4 DE JULIOL 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 quatre de juliol 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. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d'Empresa i Ocupació) de la proposta de
festes laborals locals per a l'exercici 2017.

3. Ratificar la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya,
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mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al projecte FIO,
en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació
secundària obligatòria del municipi.

5. Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.

6. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”.

7. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “l'Antic Molí”.

8. Aprovació  provisional  de la  modificació  puntual  de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona.
Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Declaració Institucional en commemoració del 28 de juny, dia internacional de l’orgull LGBT.
Declaració presentada per l’alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

10. Moció  de  revocació  de  l’acord  del  Ple  municipal  de  31  de  març  de  1964,  en  què  es
nomenava al  dictador  Franco “alcalde honorari  i  perpetu”  de la  villa  d’Ulldecona.  Moció
presentada per l’alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

11. Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Moció presentada per l’Alcaldia
a instàncies de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis
de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.

12. Moció a favor de la reforma horària. Moció presentada per l’alcaldia i oberta a tots els grups
municipals.

13. Moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades. Moció presentada
per l’Alcaldia a instàncies de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.

14. Moció per un nou país lliure de corrupció d’estat. Moció presentada pel Grup municipal Més
Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

15. Moció en defensa del model propi de comerç i de rebuig a les ofensives espanyoles. Moció
presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

16. Moció de rebuig a l'ofensiva legislativa, judicial i econòmica de l'Estat. Moció presentada pel
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

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

18. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència, i abans de passar a l'ordre del dia, l'Alcaldessa manifesta que volen fer
un reconeixement a diverses persones que han destacat els darrers mesos per diversos motius a
Ulldecona. I, en nom de tot el consistori, passa a agrair i felicitar, primer que res un capítol esportiu al
Club de Twirling Ulldecona, pel resultat aconseguit en la copa Catalunya, celebrat a finals de maig a
Tortosa, en què les atletes es van endur un grapat de medalles d'or, de bronze i de plata en diferents
categories, tant individual com d'equip, en què van ser proclamades campiones de la copa Catalunya
per clubs. I també resultats fantàstics que varen aconseguir en el passat campionat de Catalunya
celebrat a Alcanar i a Tordera. I finalment, aquest cap de setmana mateix, l'atleta del club de Twirling
Ulldecona, Laia Díaz, que ha estat campiona d'Europa en el campionat que s'ha celebrat a Eslovenia.

Pàg. 2/37



Acta Ple Municipal
any 2016

L'Alcaldessa vol felicitar també al Twirling la Vie, pels resultats aconseguits a l'Atmella de Mar, a la
final d'Espanya, organitzada per la federació espanyola de Twirling.

I encara en l'àmbit esportiu, vol donar l'enhorabona a Meritxell Benito, que continua imparable batent
records,  ara en penjar-se la medalla d'or  en el  recentment celebrat  campionat d'Espanya Juvenil
d'atletisme, que es va celebrar fa uns dies. 

I,  en  l'àmbit  educatiu,  diu  que  també  s'acaba  el  curs,  i  per  tant,  hi  ha  encara  uns  quants
reconeixements pendents de fer. En l'escola Ramon y Cajal d'Ulldecona, felicitar a Gina Forcadell de
sisè que va guanyar els jocs florals escolars de Catalunya, en un treball sobre el ball de mantons del
nostre poble. També felicitar a Laura Castell, que un treball seu de promoció turística, que es diu 52 x
52,  va guanyar un dels premis de recerca del  Consell  Comarcal del  Baix Ebre,  Federico Pastor.
També a Ferran Junqué estudiant d'enginyeria de la URV, ex-estudiant de l'institut Manuel Sales i
Ferré  d'Ulldecona,  que  formava part  d'un concurs  guanyador  que  es  deia  la  gran remuntada  de
vehicles autopropulsats, que va guanyar també, com dic, el primer premi.

I,  finalment,  en nom de tot  el  consistori,  diu  que li  agradaria  fer  arribar  l'agraïment  pels  serveis
prestats a Ulldecona a Pilar Aparicio, directora de l'Institut Manuel Sales i Ferré els darrers anys i que
divendres  passat,  dia  1  de  juliol,  ja  es  va  jubilar,  han  estat  molts  d'anys  treballant  al  servei  de
l'educació dels nostres joves, i ara que ha arribat l'hora del merescut descans, creu que és de justícia
aquestes senzilles paraules de reconeixement a la tasca feta durant molts i molts anys a la tasca feta
com a professora i directora de l'institut. 

Seguidament es van adoptar els acords següents:

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  30  de  maig  de  2016,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. ELEVACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA (CONSELLER D'EMPRESA I OCUPACIÓ)  DE LA  
PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L'EXERCICI 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Elevació  a  la  Generalitat  de  Catalunya (Conseller  d'Empresa i  Ocupació)  de la
proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2017

Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran
locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s'estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels municipis respectius.

Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del RD 2001/83, de 28 de juliol.

Es proposa al Ple l'adopció del següent
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ACORD:

Elevar al Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat la proposta de festes laborals locals per a
l'exercici 2017 següents:

- 12 de setembre (Mare de Déu de la Pietat)
- 18 d'octubre (Sant Lluc)” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3.  RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS QUE REGEIXEN EL CONSORCI PER AL  
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Ratificar  la  modificació  dels  estatuts  que  regeixen  el  Consorci  per  al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la seva sessió
constitutiva  de  data  26  d’agost  de  2008,  va  aprovar  els  estatus  que  regeixen  aquesta  entitat.
Posteriorment,  per  acord  de l’assemblea  de  data  23 de  desembre  de  2008 es  va  procedir  a  la
modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i
per tal d’atendre diversos requeriments del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
També l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una modificació
al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament.

En aquests moments es produeix la  necessitat  d’adaptar els estatuts  a  les disposicions d’obligat
compliment,  durant  tot  el  període  de  programació,  a  l’article  32  b)  del  Reglament  (UE)  núm.
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on diu que els GAL han
d’estar formats per representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats, en els quals,
ni  les autoritats  públiques,  definides de conformitat  amb les normes nacionals,  ni  cap  altre  grup
d’interès concret representi més del 49% dels drets de vot en la presa de decisions. 

Aquesta  Directiva  es  tradueix  en  la  necessitat  d’adaptar  la  composició  de la  Junta  general  i  de
l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire privat ha de ser superior als
públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior.

Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià,
en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat  inicialment la  modificació  dels estatuts  del
Consorci.

Atès que l’Ajuntament d'Ulldecona és membre del Consorci, d’acord amb el que disposa l’article 322
del Reglament d’Obres, activitats i serveis, cal ratificar la modificació aprovada.

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

ACORDS:

Primer. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i
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Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la sessió de data 17 de juny de
2016 i que preveu:
 
Article 8 Assemblea General 

Nou paràgraf:

8.6  El  sistema  de  vot  al  si  de  l’Assemblea  General  serà  mitjançant  el  següent  sistema  de  vot
ponderat: 

- si assisteixen tots els membres, cada assistent té un vot
-  si  l’assistència  és parcial,  es computarà el  percentatge d’assistents  de cada grup de membres
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49% als vots
públics i 51% als vots privats

Article 9 Junta Executiva

9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i  d’administració del  Consorci  i  la  seva actuació se
sotmetrà  a  les  directius  de  l’Assemblea  General  i  estarà  formada per  un  nombre  de  17  entitats
membres de l’Assemblea General. 

a) 8 entitats locals, que seran:

• Els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
• 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant proposta de la

presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en compte la
representació i proporcionalitat política majoritària en el conjunt dels ens locals membres del
Consorci.

b)  9  entitats  privades,  proposades  per  la  presidència  del  Consorci,  que  ho  elevarà  a  acord  de
l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres:

• La representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci.
• La representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari, de

serveis i social.

El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, mitjançant el seu
representant designat, per a la seva acceptació expressa. 

De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i suplent a
efectes de convocatòria i assistència a les sessions.

El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot ponderat: 

- si assisteixen tots els membres, cada assistent té un vot.
-  si  l’assistència  és parcial,  es computarà el  percentatge d’assistents  de cada grup de membres
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49% als vots
públics i 51% als vots privats.

Segon. Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a la publicació
reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma expressa. Si no es produeixen
al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a
la publicació íntegra del nou text.” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Estem d'acord en la participació del sector privat, però no compartim que hagi de tenir un vot
majoritari, en aquest cas 49% al públic i 51% al privat, i per això votarem en contra en aquest punt.

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

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT  
DE CATALUNYA,  MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT,  I L'AJUNTAMENT  
D'ULLDECONA, PER AL PROJECTE FIO, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A  
LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d'Ensenyament,  i  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  per  al
projecte FIO, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de
l'educació secundària obligatòria del municipi

Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria,  estableix  que els  centres docents podran desplegar mesures específiques
d’atenció  a  la  diversitat  per  a  tercer  i  quart  curs  d’ESO.  Aquestes  mesures  tenen  un  caràcter
orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de
vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació
pràctica.

Atès  que  d’acord  amb  l’article  18.7  de  l’esmentat  Decret,  el  Departament  d'Ensenyament  podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització d’activitats fora
del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.

Atès que l’Institut Manuel Sales i Ferré ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc
de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de FIO. L’objecte principal d’aquest
projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral.

Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i
amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar
suport a l’institut Manuel Sales i Ferré col·laborant en el projecte FIO, per tal de donar una resposta a
les necessitats de suport  educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat  de facilitar  la  seva inclusió
escolar, social i laboral.

Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona disposa de recursos educatius per a col·laborar i  completar la
formació d’aquests alumnes a fi i  efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti  a les seves
necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
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Atès  que  tant  el  Departament  d’Ensenyament  com  l’Ajuntament  d’Ulldecona  consideren  positiu
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives
dels alumnes del municipi.

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

ACORDS:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Ensenyament, i  l'Ajuntament d'Ulldecona, per al projecte FIO, en el marc de les
mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del
municipi, 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. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de la plantilla i relació dels llocs de treball. 

Tresorer

1. Arran de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, que va introduir l'article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona, com és el cas
d'Ulldecona, han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball
reservat a personal funcionari d'Administració local, amb habilitació de caràcter nacional.

2. En la plantilla i  relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Ulldecona les tasques de tresoreria
estaven encomanades al lloc de treball F-04, classificat com a grup C1, escala Administració general,
subescala Administratiu, actualment vacant per jubilació del seu titular.

Per tant, és necessari procedir a la modificació d'aquest lloc de treball, classificant-lo com a lloc de
treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Conserge/subaltern Esports

3. Des de fa mesos, el lloc de treball L-20 Conserge/Subaltern d'Esports està assumint les tasques de
coordinació de les activitats del  pavelló municipal  d'esports. Per tant,  és creu oportú adequar les
retribucions d'aquest lloc de treball a les tasques encomanades, incorporant al complement específic
una retribució de 2.500 euros/any per especial responsabilitat.

Auxiliar Administratiu

4.  El  lloc de treball  F-03 de la  relació de llocs de treball  està  classificat  com a grup C1, escala
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d'Administració general, subescala Administratiu, i després de la jubilació del seu titular es creu oportú
modificar-lo  i  classificar-lo  com un  grup  C2,  de  la  subescala  Auxiliar  Administratiu,  adequant  les
retribucions a aquest lloc de treball.

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

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

ACORD:

I. Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, en els termes en què
figura incorporada la proposta en l’expedient administratiu, i en relació als següents llocs de treball:

a) Modificació del lloc de treball  F-04, que passarà a renumerar-se com a F-03 Tresorer/a,
classificant-lo com a lloc de treball  reservat  a personal funcionari  d'Administració local  amb
habilitació de caràcter nacional.

b)  Modificació  del  lloc  de  treball  L-20  Conserge/Subaltern  d'Esports,  per  tal  d’adequar  les
retribucions a les tasques encomanades.

c) Modificació del lloc de treball F-03, que passarà a renumerar-se com a F-04, classificant-lo
com un grup C2, de la subescala Auxiliar Administratiu, i adequant les retribucions a aquest lloc
de treball.

II. Exposar al públic l’acord d’aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el
butlletí oficial de la província de Tarragona, i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, considerant
que,  en  cas  de  no  presentar-se  al·legacions,  reclamacions  o  suggeriments  durant  el  termini
d’informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord, i es
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

III. Un cop aprovada definitivament la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, es
comunicarà a la Direcció General d'Administració Local, d'acord amb el que estableix l'article 9 del
Reial  decret  1732/1994,  de  29  de  juliol,  de  provisió  de  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, als efectes de resoldre sobre la creació i
classificació del lloc de treball de Tresoreria.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “DEIXALLERIA DELS TERRÉS”.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”

En data  16 de  març  de  2015,  la  Junta  de  Govern  Local  va  aprovar  inicialment  el  Pla  Especial
Urbanístic  “Deixalleria  dels  Terrés”,  presentat  pel Sr.  Francisco  Fernández  Querol,  en  nom  i
representació de RECUPERACIONS ULLDECONA, SL.

El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 4 de juny de 2015, va acordar aprovar provisionalment el

Pàg. 8/37



Acta Ple Municipal
any 2016

Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”, i elevar la documentació de l'expedient a la Comissió
territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació definitiva.

En data 4 de juny de 2015 la Comissió Territorial  d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar
suspendre  l'aprovació  definitiva  del  Pla  Especial  Urbanístic  “Deixalleria  dels  Terrés"  fins  que
mitjançant la presentació d'un text refós, per duplicat, s'incorporessin una sèrie de prescripcions. 

En data 10 de febrer de 2015, es presenta per part de la societat promotora el text refós, i  se li
requereix  que  aporti  la  documentació  registral  de  totes  les  parcel·les  propietat  de  l'empresa
RECUPERACIONS ULLDECONA, SL, enumerades en el Pla Especial Urbanístic, per tal de donar
compliment al paràmetre de finca mínima de les NSP.

En data 31 de maig de 2016, es presenta a l'Ajuntament còpia de les escriptures de propietat, de les
finques  que  figuren  al  Text  Refós  del  Pla  Especial  Urbanístic  i  és  informat  favorablement  per
l’arquitecte municipal en data 2 de juny de 2016.

I en data 19 de desembre de 2014 es presenta a l'Ajuntament la garantia del 12% del total del cost
d'implantació dels serveis i d'execució de l'obra d'urbanització.

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

ACORDS:

I.  Verificar  el  text  refós  del  Pla  Especial  Urbanístic  “Deixalleria  dels  Terrés”  promogut  per
RECUPERACIONS ULLDECONA, SL.

II. Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i trametre per
duplicat còpia de l’esmentat text refós degudament diligenciat per tal que n’ordeni la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “L'ANTIC MOLÍ”.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Verificar el text refós de la modificació del Pla Especial Urbanístic “L'Antic Molí”

En  data  1  de  febrer  de  2011,  la  Comissió  d'Urbanisme  de  les  Terres  de  l'Ebre  va  aprovar
definitivament el Pla Especial Urbanístic ''L'Antic Molí'', promogut per la raó social L'Antic Hostal SL,
que té per objecte l'ordenació de l'ampliació de l'establiment de restauració existent, situat al barri
Castell, entre la carretera TV-3318 i el riu Sénia.
La mercantil l'Antic Hostal, S.L., representada pel Sr. Vicent Guimerà Sales, en data 26 de juny de
2015 va presentar  a l’Ajuntament d’Ulldecona una modificació  del  pla especial  urbanístic  ''L'Antic
Molí'', que va ser aprovada inicialment per la Junta de Govern, en data 10 de setembre de 2015.
El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  data  21  de  desembre  de  2015,  va  acordar  aprovar
provisionalment  aquesta  modificació  del  pla  especial  urbanístic  ''L'Antic  Molí'',  i  elevar  la
documentació de l'expedient a la Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva
aprovació definitiva.

Pàg. 9/37



Acta Ple Municipal
any 2016

En data 10 de febrer de 2016 la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar
suspendre l'aprovació definitiva de la modificació del pla especial urbanístic ''L'Antic Molí''  fins que
mitjançant la presentació d'un text refós, per duplicat, s'incorporessin una sèrie de prescripcions. 

En data 30 de juny de 2016, es presenta per part de la societat promotora el text refós.

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

ACORDS:

I. Verificar el text refós de la modificació del pla especial urbanístic ''L'Antic Molí'' promogut per l'Antic
Hostal, S.L.

II. Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i trametre per
duplicat còpia de l’esmentat text refós degudament diligenciat per tal que n’ordeni la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8.  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D’ULLDECONA. MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 15. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable

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

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

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

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

Atès que el Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió extraordinària duta a terme el dia 7
de març de 2016, va aprovar inicialment l'esmentada modificació puntual.

Atès que durant el termini d'informació pública no s'han formulat al·legacions.

Atès  que  el  Ple  Municipal  és  competent  per  a  l'aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual
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mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

Vist que la competència per aprovar el present acord correspon al Ple, d'acord amb el que estableix
l'article 52.2 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.

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

ACORDS

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

II. Acordar la remissió de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a
la seva aprovació definitiva.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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: 0
Abstencions: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)

SECCIÓ DE CONTROL  

9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL 28  DE JUNY,  DIA INTERNACIONAL DE  
L’ORGULL LGBT.  DECLARACIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS  
MUNICIPALS.  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  :

“Declaració Institucional en commemoració del 28 de juny, dia internacional de l’orgull LGBT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita per la igualtat de drets a partir de la
rebel·lió que van generar els fets d’Stonewall. El Dia per l'Alliberament de lesbianes, Gais, homes i
dones Transsexuals i Bisexuals (LGTBI), també conegut com a Dia de l'Orgull Gai, és una jornada
festiva i reivindicativa amb la qual es demana la plena igualtat jurídica i social per a les persones
LGTBI, així com la tolerància per la diversitat d'orientació sexual.

Al llarg d’aquests anys, el col·lectiu LGTBI, ha aconseguit assolir de forma desigual el reconeixement
legal dels seus drets en alguns països del món però cal no oblidar que l’homosexualitat encara és
perseguida i castigada a molts països (fins i tot amb la pena de mort) i molts d’altres no disposen de
cap mena de legislació que garanteixi  els drets de les persones LGTBI. Malgrat que darrerament
alguns  països  com  el  Regne  Unit,  l’Uruguai,  Nova  Zelanda  o  França  han  fet  passos  endavant
aprovant la llei del matrimoni igualitari,  cal lamentar l'oposició al respecte dels drets humans i les
llibertats individuals que ens mostren de manera clara que les actituds homòfobes perviuen encara a
la nostra societat. Com també cal denunciar la desprotecció de milers de persones per la legislació
homofòbica a alguns països de la pròpia Unió Europea.
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A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l’equiparació legal
del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a
ser adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques
adreçades específicament a aquest col·lectiu.

Des de l’octubre de 2014, Catalunya disposa d’una llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI (Llei
11/2014,  del  10  d’octubre,  per  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia).

Aquesta llei de temàtica específica ha permès ampliar el marc normatiu en l’àmbit LGBTI i entre els
seus objectius està aconseguir reduir la discriminació i fomentar valors d’igualtat, respecte i tolerància.

Per tots aquests motius formulem la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. El Ple de l’Ajuntament d'Ulldecona, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració que les
entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

2. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat
de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de
persones LGTBI.

3. Comunicar aquest acord als col·lectius que treballen pels drets LGTBI del nostre país.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.

-Sr. Najas:
Volíem tenir, en primer lloc, un record per a les víctimes d'Orlando i un rebuig als atacs homòfobs
que patim diàriament, tant a l'estat Espanyol com a Catalunya, malgrat aquesta llei que falta molt
per a desplegar-se. 
També volíem recordar, que cada 28 de juny, està bé esmentar tot això, però des de l'Ajuntament
s'hauria de treballar diàriament, per exemple formant a la policia en matèria d'homofòbia i de lluita
contra  l'homofòbia,  fent  campanyes  de  sensibilització  o  treballant  juntament  amb  els  centres
educatius.
Votem a favor.

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)
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10. MOCIÓ DE REVOCACIÓ DE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 31 DE MARÇ DE 1964, EN QUÈ ES  
NOMENAVA AL DICTADOR FRANCO “ALCALDE HONORARI I PERPETU” DE LA VILLA D’ULLDECONA.  
MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de revocació de l'acord del Ple municipal de 31 de març de 1964, en què es nomenava
al dictador Franco “alcalde honorari i perpetu” de la villa d'Ulldecona

Exposició de fets:

El dia 31 de març de 1964, els ajuntaments de la província de Tarragona, i entre ells l'Ajuntament
d'Ulldecona, van convocar un ple extraordinari  per aprovar el nomenament del dictador Francisco
Franco Bahamonde com alcalde "honorari i perpetu" dels municipis. Aquest nomenament va coincidir
amb els actes de celebració dels "25 años de paz" després d'haver acabat la guerra civil.  Aquest
nomenament és vigent encara a Ulldecona i a molts municipis de la província.

Des de la mort del dictador i la recuperació del règim democràtic les administracions públiques del
nostre país,  i  especialment els ajuntaments,  hem anat eliminant i  eradicant  els símbols i  vestigis
franquistes, als nostres pobles i viles. 

El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió de data 3 d'abril de 2006, ja va acordar per majoria
absoluta retirar la medalla d'or de la vila al dictador Francisco Franco, que li havia estat atorgada en
sessió de 6 d'agost de 1944.

Atès que la memòria i el respecte als valors que representen la democràcia, els drets humans i la
lluita  de  moltes  persones  durant  tots  aquests  anys  són  incompatibles  amb  qualsevol  honor  o
reconeixement als qui van ser els responsables de tant dolor i tanta indignitat. 

Atès que les raons per  les quals  es van  aprovar  acords municipals,  com la  declaració  d’alcalde
honorari i perpetu, reconeixements institucionals com a fill predilecte de la població o lliurament de
condecoracions com la medalla d’or del poble o la ciutat es van fer a instància del governador civil de
torn i no s’haurien de considerar com un mèrit sinó que és una obligació moral de qualsevol governant
democràtic cap a la ciutadania impulsar la seva revocació alhora que expressar un rebuig rotund de
qualsevol règim dictatorial. 

Atès  que  aquells  acords  tenien  per  objecte  mencions  commemoratives  d’exaltació,  personal  o
col·lectiva, de la sublevació militar, la guerra civil o la dictadura, els Ajuntaments democràtics tenen un
deure moral  i  solidari  amb les persones que al  llarg de la dictadura van encarnar la lluita per la
democràcia i la recuperació de les llibertats.  Com a signe de democratització i actualització de les
institucions més properes a la ciutadania, com són els governs locals.

Per tot això abans esmentat, el Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Revocar l'acord del ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, de data 31 de març de 1964, en el qual
es nomenava al Dictador “alcalde honorari i perpetu del municipi”. 

Segon.-  Comunicar  el  present  acord  al  govern  de  la  Generalitat  de Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  al
Memorial Democràtic.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Brusca:
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Llegeix la moció.

- Sr. Najas:
Ens  sap  molt  de  greu  votar  coses  tan  elementals  com aquestes  i  a  aquestes  altures  de  la
pel·lícula, però votarem a favor.

- Sr. Lavega:
Celebro que finalment puguem votar aquesta revocació, ja que aquest títol honorari que ostentava
aquest senyor era a imposició. Votem a favor.

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

11.  MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES  
URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.  
MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I  
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS  
MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament en
què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que
pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica
dels  seus  habitatges  al  trobar-se  a  l’atur,  en  una  situació  de  sobreendeutament  o  de  manca
d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes
persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència
renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.

El món local, coneixedor de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de l’inici de la
crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència habitacional.
Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de mur de contenció per pal·liar la
greu situació dels que pateixen. 

Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als consumidors
més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita
per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als governs per tal de
que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en
una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els
quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”.

En aquest sentit,  el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector  Social  de Catalunya va aprovar  el  Decret  Llei  6/2013, ratificat  pel  Parlament,  pel  qual  es
modificava  el  Codi  de  Consum  de  Catalunya  per  garantir  que  no  es  pugui  interrompre  el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes
efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació
de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
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Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana,
l’única  resposta  política  per  part  del  govern  central  ha  estat  la  d’interposar  recursos
d’inconstitucionalitat  que paralitzen  les  normatives  i  suposen el  que  ha estat  una constant  en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics. 

El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el Govern
Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat,  al·legant que s’envaïen competències estatals en
matèria de règim energètic.

Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de pobresa
energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era donar resposta
a les situacions de vulnerabilitat en què es troben les persones més afectades per la crisi econòmica i
social. 

Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar cobertura i
emparament  a  persones  amenaçades  de  desnonament  del  seu  habitatge  o  del  tall  en  els
subministraments bàsics d’energia. 

Una llei  que,  malauradament  ha estat  recorreguda al  Tribunal  Constitucional  per  part  del  govern
central  en  funcions.  El  govern  del  PP ha  interposat  un  recurs  d’inconstitucionalitat  contra  la  llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social. 

Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3 de
maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa
popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats
UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal
Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que
ara  ha  quedat  suspès  per  tal  de  donar  resposta  amb  mesures  útils,  pràctiques  i  segures,  a  la
ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de subministrament
energètic. 

El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes als
ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives, ajudant a la
gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la nostra raó de ser. 

Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Expressar  el  total  rebuig  a  l’actuació  del  Govern  espanyol  promovent  recursos  contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació d’emergència
d’habitatge o de pobresa energètica.

Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que
malgrat  els  requeriments comunitaris  no ha formulat  cap normativa en matèria  de protecció  dels
consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.

Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i socials
d’elaborar  ràpidament  una normativa que integri  diferents  mesures i  que permeti  recuperar eines
d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat. 

Quart.- Demanar a les entitats bancàries i  financeres que assumeixin també el  seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
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Cinquè.- Reiterar el compromís social i  la unitat de les institucions catalanes per donar solucions
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat, continuem
donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. 

Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al  Govern de la Generalitat,  a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
És cert el que s'ha comentat en aquesta moció que el Partit Popular va recórrer aquesta llei i el
motiu és molt clar, i és que des de Catalunya creen lleis que agafen competències que saben que
no les tenen. Nosaltres estem totalment a favor, i la prova està en què a l'Ajuntament, inclús a tot
arreu si podem ajudar,  s'han aprovat mocions per ajudar que no es talli  l'aigua i la llum, però
sempre  estarem  en  contra  de  totes  les  lleis  que  es  facin  a  Catalunya  i  que  invadeixin
competències que no són seves. Per tant, demano i vull que consti en acta, que a l'acord el nostre
vot serà en contra, però que facin la feina ben feta sense invadir competències. 

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: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

12. MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA. MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I OBERTA A  
TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció municipal a favor de la reforma horària

La  desorganització  horària  a  Catalunya  és  resultat  de  la  superposició  dels  vells  horaris  fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les
demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també
sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades
de treball  per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les
persones treballadores,  la  persistència  de la  divisió  sexual  del  treball  amb el  manteniment  de la
desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme
social i en una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit,  al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit  en la recerca,  i  els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la
desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota
Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la
jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora
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s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a
les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de
les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació
cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de
les organitzacions. El  prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps
de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre. 

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era  industrial  per  uns  altres  adaptats  i  flexibles a  les  necessitats  d’igualtat  i  productivitat  i
participació  de  la  ciutadania,  i  diversos  estudis  de  la  Fundació  Europea  per  a  la  Millora  de  les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat
tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un
context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en
què  cal  proposar  estils  de  vida  no  determinats  exclusivament  per  una  compulsió  productivista  i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els
àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades
situacions  de  flexibilització  horària,  i  per  tant,  excepcions  a  les  normes  generals,  per  atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius

En aquest context és on s’ha posat en marxa la  Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és l’hora,
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta
qüestió.  L’objectiu  fonamental  és  impulsar  uns  horaris  beneficiosos  per  a  les  institucions,  les
empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.

Fruit de les demandes l’Ajuntament d’Ulldecona aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar
suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un
moment concret en el temps. 

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del
model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres
nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que
la  componen)  i  a  nivell  micro  (de  les  persones).  Superat  el  debat  de  la  conveniència,  l’objectiu
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors
al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural. 

Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris
laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els
associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és
el que justifica que l’Ajuntament d’Ulldecona es pronunciï a favor de la reforma horària.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Labernia:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
El Partit  Popular té estudis i  té ja pràcticament damunt de la taula una proposta de llei  per a
presentar-la quan es constitueixi  el  nou Congrés dels Diputats,  per a tota Espanya. Nosaltres
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estem a favor, no sé si són aquestes hores concretes o què, però sé que s'ha fet un estudi i que ja
hi ha fet un treball fet i nosaltres com concretament no sabem si l'horari és aquest, ens abstindrem,
però creiem que sí que s'hauria d'adaptar els horaris, especialment per a la dona que treballa a
altres horaris.

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)

13. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES. MOCIÓ  
PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I  
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS  
MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció del món local en defensa de l'acollida de les persones refugiades

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar  el  20 de juny com a Dia  Mundial  de  les Persones
Refugiades.  L’objectiu  era  rescatar  de l’oblit  la  dramàtica situació que viuen milions de persones
desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi
ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o
d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que
la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades
arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen
en matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants
de protecció internacional.

Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes han
commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de
polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a l’hora
de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que s’ha situat a la cua
d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països
que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que
ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores
dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats
que treballen donant assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional.

Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer
exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de
la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la
Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses
institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària. 

Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de persones que
fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada d’indignació i
rebuig  de  part  de  la  ciutadania  europea a  la  manca de  resposta  dels  Estats  amb les  persones
refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de
Lampedusa,  que  esdevindria  la  principal  administració  pública  que  oferia  acollida,  aixopluc  i
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assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos.

Durant  l’estiu  de 2015 Europa  va  assistir  a  una greu  crisi  humanitària  com a  conseqüència  del
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, però
també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació
que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per
milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que
escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.

El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria d’ens
locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la
seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional , preveient una
allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació,
així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials,
l’administració local i la Generalitat. 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part dels
governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar entre els
Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el de
l’Estat  espanyol,  que tot i  comprometre’s a acollir  16.000 refugiats en dos anys,  la realitat  no ha
superat  les  poques  desenes  de  persones  reassentades.  En  canvi,  la  reacció  de  les  institucions
europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern
espanyol a la frontera sud de Ceuta i  Melilla  de condicionar ajudes al  desenvolupament i  suport
comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de
contenció de possibles refugiats.

En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la legislació
que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que
garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants
d’asil,  la  Unió Europea externalitza les seves fronteres i  subcontracta aquestes responsabilitats a
l’Estat  turc.  Aquesta  mesura  va  ser  rebutjada  tant  per  el  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  com  per  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  l’Associació  Catalana  de
Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.

Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa falsa:
blindar  les  fronteres  d'Europa  acabarà  amb  la  crisi  humanitària  a  la  Mediterrània.  Traslladar  les
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-
la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a
les  aigües  frontereres.  Si  volem  acabar  amb  el  tràfic  d’éssers  humans  i  amb  les  morts  a  la
Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.

Aquest  èxode  ja  ha  costat  milers  de  vides  i  davant  d’aquesta  catàstrofe  humanitària  totes  les
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal
d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la
protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la
Declaració Universal  dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i  la
Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. 

A diferència de la política acordada pels caps d’Estat  i  de govern de la UE, els ajuntaments,  les
institucions supramunicipals i  les associacions municipalistes catalanes estem donant suport a les
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persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la
UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de
4.500 refugiats. I els que calgui afegir.

Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions d’europeus
finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista
acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell
episodi de trista memòria.

Per tot això, des de l'Ajuntament d'Ulldecona, es proposa l'adopció dels acords següents acords:

 Declarar l’ens local (Ulldecona) municipi compromès amb les persones refugiades.

 Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de protecció
internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal
garantir l’acollida de manera eficaç.

 Exigir  a l’administració general  de l’Estat  que els municipis disposin dels recursos econòmics
necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

 Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet
retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes
als drets humans i al Dret Internacional.

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països
d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament
les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata.

 Denunciar  l’expulsió  de  les  ONG  que  estan  treballant  en  el  salvament,  l’acollida  i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia
i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva. 

 Assegurar  el  desplegament  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a  Catalunya,  dotant-lo  del
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, que
garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on
aquestes persones s’estableixin.

 Manifestar  el  compromís  del  món  local  d’oferir  els  municipis  territori  d’acollida  i  protecció,
adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants
d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 

 Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

 Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida de
les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració
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de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o
la discriminació, i promoure la cohesió social. 

 Endegar  i  garantir  polítiques  municipals  de  cooperació  al  desenvolupament  i  solidaritat
internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a través del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit que té
delegada aquesta funció  per  part  de la Federació  de Municipis  de Catalunya i  a l’Associació
Catalana de Municipis.

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi (o ens
local supramunicipal si és el cas).” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Ja  hi  havia  dos  mocions  anteriors  aprovades,  però  se'ns  insisteix,  tant  des  de  l'Associació
Catalana de Municipis com des de la Federació de Municipis de Catalunya, de què fem aquesta
declaració, per tant si us sembla bé, passaríem a la lectura dels acords directament.

- Sr. Querol:
Llegeix els acords de la moció.

- Sr. Najas:
Nosaltres  votarem  a  favor,  i  esperem  que  aquesta  vegada  sigui  la  definitiva.  I  que  les
administracions posin fil a l'agulla per acabar amb aquest drama humà.

- Sra. Salas:
Nosaltres estem a favor de què vinguin els refugiats però en aquesta moció si es miren l'exposició
de motius, hi ha algunes coses que no estem d'acord i per aquest motiu ens abstindrem.

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)

14. MOCIÓ PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció per un nou país lliure de corrupció d'estat 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés
d'independència, el  ministre Fernández Díaz,  amb la connivència del  cap de l'Oficina Antifrau,  va
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intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de
Catalunya davant de la societat.

Malgrat  els  seus  intents  per  desprestigiar  els  partits  sobiranistes,  els  implicats  en  aquestes
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes
són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la
ciutadania de Catalunya. 

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.

Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits,
propis d’estat totalitaris.

Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.

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

ACORDS

Primer. L’Ajuntament d’Ulldecona exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr.
Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso,
ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a
l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.

Segon. Manifestar  el  suport  de l’Ajuntament d’Ulldecona a les accions que tant  el  Parlament  de
Catalunya com el  Govern de la Generalitat  puguin portar a terme per esclarir  els fets i  demanar
responsabilitats a les persones implicades.

Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de
corrupció d’Estat. 

Quart.  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  i  a
l’Associació de Municipis per la Independència. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Quan vaig llegir el títol de la moció, "moció per un nou país lliure de corrupció d'estat", vull deixar
molt clar que nosaltres amb això estem totalment d'acord i qui ho faci que ho pagui i que siguin els
tribunals i els jutges els que jutgin i els qui diguin que és el què s'ha de tornar o que és el que ha
de fer aquella persona. I ho dic perquè jo no vull ni polítics ni no polítics que robin i menys els
diners dels ciutadans i que facin moltes més coses. No estem d'acord amb aquesta actuació si al
final el fi és el que sembla ser. 
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Però fa un any i pico al Congrés dels Diputats es va presentar una llei, pel tema de la corrupció, i
un dels punts entre altres que es van aprovar va ser que aquell corrupte que el jutge demostrés el
que havia robat que ho havia de tornar tot, entre altres moltes més coses, i de partits polítics de
Catalunya no va votar ningú a favor. El que m'agradaria i el que espero i el que crec que s'hauria
de fer és anar de la mà tots per estar lliures de corrupció, a Catalunya i a tota Espanya. I qui ho
faci que ho pagui, perquè jo com a representant polític i en el meu partit hi hagut molts de casos
de corrupció, igual que en tots, a mi m'indignen i el que s'ha de fer és al Congrés, que és qui té la
competència, votar a favor i arribar a un acord. No dir una cosa i a l'hora de la veritat votar en
contra. I nosaltres en aquesta moció votem en contra.

- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem a favor de la moció, fent dues puntualitzacions, una en la línia que crec que
compartim tots en aquest ajuntament, que ens agradaria no només un país lliure de corrupció
d'estat, sinó lliure de qualsevol tipus de corrupció, tant de partits polítics com d'administracions
públiques o privades, entitats, empreses i altres. I també que ens agradaria fer constar i ho faig ara
i també ho faré en la posterior moció, que no ens agrada massa la paraula "exigeix" la dimissió,
ens agradaria més demanar la dimissió del Ministre en un afer que considerem molt lamentable
d'aquests darrers mesos. 

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: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

15.  MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE REBUIG A LES OFENSIVES  
ESPANYOLES. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció en defensa del model propi de comerç i de rebuig a les ofensives espanyoles

Catalunya, per motius històrics i  socio-econòmics, disposa d’un model de comerç amb singularitat
pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats socials, econòmiques i territorials del
sector comercial.

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de comerç i ha treballat i està
treballant per mantenir l’ocupació en el sector, modernitzar el comerç i preservar el model comercial
propi de Catalunya. Ara bé, les intromissions del Govern espanyol en el nostre model han estat i són
constants,  amb l’objectiu  de desnaturalitzar-lo  fent  un ús de la  regulació  bàsica  i  una concepció
errònia de la unitat de mercat. Ha anat imposant reformes a nivell  normatiu que tenen incidència
directa en les polítiques comercials i en la capacitat de fer-ne de noves. Alguns exemple en són el
RDL  20/2012,  de  13  de  juliol  (que  modificava  la  Llei  estatal  d'horaris  comercials  i  la  Ley  de
Ordenación del comercio minorista) i la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat.

Per tal de preservar el model comercial català, un dels nostres signes d’identitat basat en bona part
amb el comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori, el Parlament de Catalunya va aprovar el
passat 19 de febrer la Llei 3/2014 d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de
promoció,  en  exercici  de  la  competència  exclusiva  en  matèria  de  comerç.  El  comerç  urbà  de
proximitat  es  caracteritza  per  l’equilibri  entre  els  diferents  formats  del  comerç  detallista,  sent  un
element essencial en la configuració del territori i de la fesomia dels pobles les ciutats i els barris de
Catalunya. Cal remarcar la importància de la regulació dels horaris comercials per a la conciliació de
la vida laboral i familiar de les persones que treballen en el comerç al detall. En aquest sentit, cal
recordar que la Resolució del  Parlament Europeu, del  12 de desembre de 1996, sobre el  treball
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dominical, demanava als estats membres que prestessin l’atenció deguda a les tradicions culturals,
socials i religioses, i també a les necessitats familiars dels ciutadans, i que reconeguessin el caràcter
especial  del  diumenge com a dia de descans.  En aquest  sentit,  els  demanava que ajustessin la
normativa d’obertura dels comerços a la normativa sobre temps de treball dels treballadors assalariats
pel que fa al descans dominical.

Per altra banda, Catalunya ha tingut la voluntat de regular l’establiment de grans superfícies tenint en
compte l’ordenació i planificació urbanística quant a la seva ubicació, obstaculitzant la construcció de
grans superfícies comercials fora de la trama urbana consolidada (zones urbanitzades). És d’aquesta
manera com s’aconseguirà un desenvolupament equilibrat i ordenat de les activitats comercials que
alhora potenciïn el comerç de la ciutat.

Amb tot, un nou atac del Govern espanyol ha portat la sentència del Tribunal Constitucional del passat
14 d’abril, que declara la inconstitucionalitat i l’anul·lació d’algunes disposicions en què es fa un retorn
a la legislació de 2009. Pel que fa la regulació de les mitjanes i  grans superfícies comercials, el
Tribunal Constitucional ha declarat nul·la la suspensió de l’article que permetia implantar fora de la
trama urbana consolidada establiments comercials mitjans i grans.

Atès que Catalunya disposa de la competència exclusiva en matèria de comerç. 

Atès que el Govern espanyol envaeix competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya.

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents 

ACORDS

PRIMER. Denunciar la persecució de l’Estat espanyol en el desenvolupament de lleis catalanes on el
Govern de Catalunya disposa de la competència exclusiva en aquesta matèria.

SEGON.  Manifestar  la  defensa  del  model  comercial  propi  de  Catalunya  i  rebutjar  les  constants
ingerències estatals que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria
de comerç.

TERCER. Donar suport a totes les accions que el Govern de la Generalitat porti a terme per tal de
defensar el model comercial català.

QUART.  Traslladar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Parlament  de
Catalunya, al Govern espanyol, així com a les associacions de comerciants del municipi.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Blasco:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Acabem de sentir la moció i hi ha una contradicció. Si el Tribunal Constitucional anul·la la llei, és
perquè invadeix competències de l'Estat. Torno a repetir el que he dit en la primera moció. Si des
de Catalunya es fessin les lleis sense invadir competències, no hi hauria cap problema. I a banda,
durant uns anys, els que tenien comerços podien agafar-se a la llei espanyola, perquè la catalana
estava al constitucional, és cert, però això donava opció a què el comerciant que volia obrir, podia
obrir i el que no, no.
Aquí al poble, gràcies a la llei espanyola, hi ha comerços que han obert en diumenge, perquè ells
ho han decidit,  i  altres que han decidit  no obrir  i  no han obert.  Ho dic perquè acabo com he
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començat, si es fessin les lleis sense invadir competències, no s'hagués recorregut i Catalunya
tindria la seva pròpia llei.
Nosaltres votem en contra.

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: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

16. MOCIÓ DE REBUIG A L'OFENSIVA LEGISLATIVA,  JUDICIAL I ECONÒMICA DE L'ESTAT. MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de rebuig a l’ofensiva legislativa, judicial i econòmica de l’estat 

Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar la reconciliació entre el Govern espanyol i el català, va
ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 31/2010 del 28 de juny del
Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament
de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma
de manifestacions.  La primera,  el  10 de  juliol  del  2010  sota  el  lema “Som una Nació,  nosaltres
decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el
lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir
major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre
d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al
juliol era del 24’3%.

Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va reunir amb el
President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant un nou finançament que solucionés bona
part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el President
Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu a als catalans
entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”.

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al Parlament per
aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el Ple
del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a la
celebració  d’un  referèndum,  una  petició  que  va  ser  rebutjada.  Davant  la  negativa  espanyola,  el
Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No
obstant,  la  justícia  espanyola  va  tornar  actuar  suspenent  la  llei  de  consultes  i  el  decret  de
convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya
havia d’esdevenir  un nou Estat i  si aquest  havia de ser independent.  Dels 2.344.828 participants
1.897.274 van optar per la via independentista. Un resultat que va forçar a les formacions polítiques a
favor de la independència a configurar un mandat clar sorgit de les eleccions del 27 de setembre amb
72 diputats disposats a traçar un full de ruta que amb 18 mesos ens aboqués a la independència. 

El govern català sorgit del 27S també ha actuat fent front a les dificultats socials del dia a dia. En són
exemple el  decret-llei  contra la pobresa energètica on es garantia el  subministrament elèctric  als
consumidors  en  situació  de  vulnerabilitat  entre  els  mesos  de  novembre  i  març.  El  Tribunal
Constitucional  però  ha  anul·lat  aquest  decret  al·legant  que  la  norma  catalana  envaeix  les
competències de l’Estat.  Davant la situació de bloqueig el govern català no ha quedat de braços
plegats,  constituint  una  cimera  amb ajuntaments,  grups  parlamentaris  i  entitats  per  tal  de poder
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esquivar  les respostes de Madrid,  entenent que es un dret  dels  ciutadans a tenir  cobertes unes
necessitats i un deure de les institucions a ajudar a fer front a aquestes mancances que es pateixen.
Per això, el Govern Català impulsarà una nova llei d’emergència social que recollirà tot allò que hagi
quedat suspès. 

El decret-llei d’impost als pisos buits és una altre dels recursos que ha presentat recentment el govern
en funcions de Mariano Rajoy,  un decret que afecta als pisos desocupats més de dos anys amb
l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. 

Si bé el Govern català es posicionava juntament amb els ajuntaments catalans en la voluntat d’acollir
refugiats, el Govern espanyol s’hi oposava una vegada més en contraposició a la rebuda que va tenir
a ulls de les institucions europees en què fins i tot es va pronunciar perquè Madrid hi donés suport. 

La llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones i la llei contra els desnonaments són les últimes
dues lleis que el Govern espanyol ha portat al Tribunal constitucional, la primera atacant als drets
democràtics de dones i homes i la segona afectant als drets fonamentals de la persona.

Atès la persecució constant i reiterada de l’Estat amb totes aquelles iniciatives que provenen de les
institucions catalanes i  l’incompliment de pagaments promovent una ofensiva legislativa,  judicial  i
econòmica sobre la ciutadania catalana.

Atès que el Govern espanyol ha passat d’impugnar una llei per any el 2010 i el 2011 a impugnar-ne
fins a 30 en aquests darrers dos anys, com ara Llei del Síndic de Greuges o la llei de prohibició del
fracking, entre d’altres. 

Atès que Catalunya pateix un ofec econòmic constant rebent menys diners del que Catalunya aporta
a l’Estat i on el dèficit fiscal puja a 16.409M€ de dèficit cada any, així com també pels incompliments
financers i econòmics flagrants, com per exemple l’incompliment de la Disposició Addicional Tercera
de  l’EAC,  del  finançament  derivat  de  la  Llei  dependència,  del  pagament  de  les  despeses  de
farmàcies, entre altres. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents 

ACORDS

PRIMER. Manifestar  que  el  govern  català  està  legitimat  per  portar  a  terme tot  el  desplegament
necessari per esdevenir un Nou Estat Independent, entenent que el sentit de la transició nacional és
l’assoliment del progrés social.

SEGON. Denunciar els esforços del Govern espanyol en presentar recursos i anul·lar lleis en comptes
de resoldre les emergències socials.

TERCER. Constatar que el dret a decidir entès com el dret individual de la ciutadania de Catalunya a
pronunciar-se  col·lectivament  sobre  una  possible  secessió  del  territori  català  respecte  de  l’Estat
espanyol, aquest dret està reconegut en l’article 20 de la Constitució Espanyola. En cas que aquest
dret s’exercís a través d’una consulta popular, es tractaria de l’exercici d’un dret fonamental reconegut
en l’article 23 CE en matèria de participació als afers públics. 

QUART. Expressar  el  suport  al  Govern  de  Catalunya  i  a  les  seves  institucions  a  continuar  fent
polítiques que donin resposta als problemes de la societat i millorin les condicions de vida de les
persones. 

CINQUÈ. Instar al Govern espanyol que deixi de presentar recursos al Tribunal Constitucional i que
aquest actuï com un tribunal jurídic i no polític.
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SISÈ. Denunciar l’ofec econòmic per part del Govern espanyol així com instar-lo a que se’ns facin
efectius els impagaments incomplerts. És per això que també demanem al Govern de la Generalitat
que acceleri el procés de creació de la Hisenda Pròpia per tal que els catalans i catalanes puguem
gestionar les nostres finances. 

SETÈ. Donar coneixement dels acords al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC). ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salvatella:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Nosaltres com  Ajuntament, com a administració, hi ha moltes coses que no tenim competència, i
si  no  tenim  competència  no  les  podem  fer,  i  si  les  fem,  doncs  tindrem  que  assumir  la
responsabilitat.
Aquí  passa  exactament  el  mateix,  i  ho torno a  repetir  per  tercera vegada.  Perquè  el  Govern
Central  recurreix  les  lleis  que  es  fan  des  de  Catalunya,  perquè  hi  ha  punts  que  invadeixen
competències i no es fan com s'han de fer i nosaltres estem en contra totalment de què es faci
així.
El  Govern de la  Generalitat  de Catalunya ha de governar  per  als ciutadans catalans,  intentar
ajudar i solucionar els problemes, i parlar i negociar, però fer les coses com toquen, no inclús aquí
que en el punt sisè de la moció parla de la creació de la hisenda pròpia i com altres temes que
s'han parlat aquí.
Si no hi ha competències, el camí no és aquest, perquè no ens porta a cap lloc que crec que sigui
bo. Nosaltres estem totalment en contra. Respectem les lleis i el que sí que insto a Convergència i
Unió  és  que  al  seu  partit,  les  lleis  que  s'aprovin  al  Parlament  que  miren  de  complir  amb la
constitucionalitat  i  que  no  calgui  que  cap  govern  o  el  Govern  Central  hagi  de  portar-les  al
constitucional, que es facin com s'han de fer. Gràcies.

- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem en contra també d'aquesta moció, per diferents qüestions de posicionament
polític, no jurídic en aquest cas. 
Primer perquè no compartim que el govern estigui legitimat textualment, com diu l'acord, per portar
a terme tot el desplegament necessari per esdevenir un nou Estat Independent, perquè creiem que
el govern pot fer molt més, del que està fent, per donar resposta als serveis socials que patim al
nostre país i sobretot perquè no neguem evidentment, el fet econòmic a què el govern espanyol
sotmet a la Generalitat de Catalunya en molts aspectes als quals ja s'ha fet referència, però també
volem denunciar el fet a què la Generalitat de Catalunya manté cap als ajuntaments, en moltes de
les competències que sí que tenim transferides, o moltes de les obres que ja tenim executades i
encara no pagades, per aquest motiu el nostre posicionament és en contra.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es rebutja 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.
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17.  MOCIÓ DE DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL  
GOVERN ESPANYOL.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ  
(CIU).  

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

MOCIÓ CONEGUDA  :

”MOCIÓ DE DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL
GOVERN ESPANYOL

Davant les gravacions difoses d’unes converses entre el ministre de l’Interior, Jorge Fernàndez Díaz, i
el  director  de  l’Oficina  Antifrau,  Daniel  de  Alfonso,  on  queda  clar  l’intent  de  conspiració  contra
determinats polítics i partits polítics catalans, el món local mostra el seu total rebuig i denuncia la falta
de respecte cap al poble català i els seus representants.

Des de l’inici del procés de Transició nacional han estat molts els casos de persecució, acusacions
falses, difamació i escorcolls prelectorals que han patit formacions polítiques catalanes, presents als
ajuntaments  i  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  responent  a  una  conxorxa  per  intentar  destruir  el
sobiranisme i obstaculitzar la construcció d’un estat propi.

La utilització fraudulenta i partidista de les institucions democràtiques és del tot inacceptable, com
també ho és la persecució dels poders de l’Estat contra determinades idees i els partits que defensen
aquestes, atemptant un dret fonamental com és la llibertat ideològica.

Mentre alguns polítics catalans són perseguits per fomentar la democràcia i posar les urnes, el govern
espanyol està utilitzant les institucions fraudulentament per reprimir-la i no respectar la voluntat dels
ciutadans.

Els ajuntaments catalans també han estat objectiu de persecució en els darrers temps, com tot allò
que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb l’objectiu polític del Govern
espanyol.

La nostra prioritat  és retornar el  prestigi  a la  política i  posar  en valor  la gran tasca i  esforç  que
realitzen els representants polítics locals, amb l’únic objectiu de millorar els pobles i ciutats del nostre
país.

És per tot això que el Grup  Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els
següents 

ACORDS

PRIMER. Condemnem l’ús  que el  govern  espanyol  ha fet  d’institucions  públiques per  manipular,
erosionar i atemptar contra la democràcia, la legalitat i la llibertat ideològica, en comptes de servir a la
ciutadania. 

SEGON. Exigim la dimissió o cessament del Ministre de l’Interior i donem absolut suport a la decisió
del Parlament d’iniciar els tràmits per cessar el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

TERCER. Reclamem que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra Joana Ortega, Quico Homs,
Irene Rigau i Artur Mas, perquè té motivacions estrictament polítiques.
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QUART. Manifestem el nostre suport a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern
de la Generalitat puguin dur a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones
implicades.

CINQUÈ. Donar coneixement de la present moció al Govern espanyol i al Parlament de Catalunya i a
les entitats sobiranistes locals i/o nacionals.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Llegeix la moció.

- Sr. Najas:
Tot i que trobem a faltar el paper que el diputat de Junts pel sí, Germà Gordo, juga en aquestes
converses que aquí en aquesta moció s'esmenten, votarem a favor.

- Sra. Salas:
Nosaltres la decisió la deixem als jutges, i votarem en contra.

- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem a favor,  fent  la  mateixa puntualització  que a la  moció  presentada per  Més
Ulldecona, perquè el text és gairebé semblant en un dels punts, i ens agradaria més que posés
"demanar" en lloc "d'exigir", per una qüestió que creiem que sempre és molt millor com a institució
que no exigir a ningú.

- Sra. Balagué:
Sí, que siguin els jutges i tribunals qui jutgen però que jutgin a tothom, no només a uns. Per tant, la
justícia, sóc la primera en dir que ha de ser per a tothom.

- Sra. Salas:
Totalment d'acord, penso exactament el mateix.

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: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

18 (EN L'ORDRE DEL DIA 17).    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 27 d'abril
fins al  28 de juny de 2016,  que corresponen amb les compreses entre  els  números 960851-E i
960900-E i 191701-F i 191715-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre inclosos. I de les
actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 27 d'abril fins al 28 de juny de 2016,
corresponent a les sessions celebrades els dies 8 d'abril, 3 i 13 de maig de 2016.

19 (EN L'ORDRE DEL DIA 18).   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: En el darrer ple del dia 2 de maig, vaig preguntar sobre una
sèrie de factures on no constava cap concepte. La factura 273, que consta un sinistre de bous, és un
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pagament a l'hospital Verge de la Cinta de 2.375,00 euros. Voldríem saber si hi ha una assegurança, i
per què això ho ha d'assumir l'Ajuntament d'Ulldecona.

- Sra. Ventura: 
La relació de les transferències que se'ns va demanar, del dia 28 de gener, 10 de febrer, 17 de
febrer, i 22 de febrer les tinc totes aquí, i  ara us les dono.
Respecte al que plantejaves de l'accident de bous, de l'any passat, sí que hi havia assegurança
però es va haver de pagar perquè l'ingrés es va fer a l'hospital Verge de la Cinta, i no a la clínica
Terres de l'Ebre. I, per tant, l'Ajuntament es va haver de fer càrrec d'una part de l'ingrés hospitalari
d'una noia que es va fer mal al peu.

PREGUNTA 2  FORMULADA PEL SR.  NAJAS:  Ens  consta  que  s'ha  contractat,  aquest  any,
excepcionalment,  els  socorristes mitjançant  una empresa i  voldríem saber el  motiu  pel  qual  s'ha
contractat  d'aquesta  manera  i  si  és  per  una  qüestió  econòmica,  perquè  no  s'ha  prescindit  de
l'intermediari, com seria el més natural, perquè el treballador percebi el màxim de diners destinats per
a aquesta qüestió.

- Sra. Ventura: 
Es va fer un concurs, sí que era per un tema de preu i era també per un tema d'ajustar i controlar
l'horari que no s'havia vingut complint, i per tant, per una qüestió de seguretat es va optar per
aquesta via.

- Sra. Balagué: 
No ens heu convençut. No vam tenir mai cap queixa de què no hagueren complert l'horari. 

- Sra. Ventura: 
No ho deia en aquest sentit, Núria, ho deia en un altre sentit. Ho deia tot just amb el sentit contrari,
demà  et  busco  les  dades,  tant  dels  quadrants  dels  horaris  que  es  feien  i  de  les  quantitats
econòmiques.

- Sra. Balagué: 
T'ho agrairé, perquè realment m'he quedat sorpresa i bocabadada totalment.

- Sr. Najas: 
Pregaria que aquesta informació es fes extensiva a la resta de regidors.

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Demanar si ja està l'informe econòmic de turisme, que ja fa
dos plens anteriors que s'havia demanat.

- Sra. Ventura: 
Tinc els números des del mes de gener fins al mes de maig, dic els ingressos de l'empresa sense
IVA, dels quals després es computa el 5%, que és el que cobra l'Ajuntament:

• Al gener 1.495,00
• Al febrer 2.873,64
• Al març 5.778,37
• A l'abril 3.765,18
• Al maig 2.962,09

Per tant, en total són 16.875,09 euros, i l'ingrés de l'ajuntament és de 923,76 euros. Aquí estan
incloses les visites a les pintures, les pernoctacions a l'alberg, i el lloguer de les sales. Tant als
mesos de gener com febrer com març, i després als mesos d'abril i maig, també hi ha una part de
visites guiades que han fet els tècnics de turisme i per tant, l'empresa les ha de compensar.

Pàg. 30/37



Acta Ple Municipal
any 2016

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: En les jornades passades que es van fer de Patrimonium,
va haver gent que va preguntar sobre l'efecte que tindria l'extracció de terres la Ferradura II. La meua
pregunta aniria dirigida a saber si s'ha fet o es pensa fer alguna pregunta a la Generalitat per part de
Patrimoni, si hi hauria alguna afectació o afectaria la part del jaciment o a la zona arqueològica?

- Sra. Ventura: 
Si cal demanar informe, el demanem. Si ho considereu convenient, ho fem sense cap problema.

- Sr. Lavega: 
Trobaria convenient demanar aquest informe, ja que no és només un jaciment sinó que està la
zona on es troba el que són les restes i també el que és tota una zona de captació i seria bo mirar-
ho i tenir l'informe.

PREGUNTA 5  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  Com està l'estat de les obres, tant de l'església de les
Ventalles que sabem que està afectada, com d'aquí a l'església del Convent de les Carmelites?

- Sra. Ventura: 
A l'església de les Carmelites hi ha previst fer una impermeabilització del sostre perquè no continuï
trencant-se, sobretot per les herbes que creixen, hi ha una partida al pressupost, crec recordar de
80.000 euros, per tant, es podrà fer una actuació important, que ens permeti garantir  l'estructura i
que no vagi a més. Per tant, les obres que es facin posteriorment, el que es faci ara ja quedi i
quedi per a sempre.
Referent a l'església de les Ventalles el que farà l'Ajuntament ara després de les diferents visites
d'obres i després de coordinar, tant amb el bisbat, com amb el departament de Cultura, com amb
el propi Ajuntament, els serveis tècnics de l'Ajuntament, és arreglar el mur, que és la part que ens
correspon com a via pública per a evitar que l'església continuï esquerdant-se i, en principi, si tot
va com hem planificat i com hem acordat, en el moment en què nosaltres acabem d'arreglar el mur
i  de fer  la  protecció  del  mur  de  la  plaça,  els  arquitectes  i  l'empresa  que  contracte  el  bisbat,
arreglarà les esquerdes interiors, com a mínim per a consolidar i que no vagi a més.
En principi està acordat d'aquesta manera, suposem que podrà anar tot prou ràpid i, per tant,
aquest estiu ho podríem deixar arreglat.
És un tema que ens preocupa molt i ens preocupava molt en el moment que ho vam veure, perquè
no érem conscients de si feia molt de temps que estaven d'aquesta manera o realment en una
setmana s'havien fet unes esquerdes de dit, per tant, vam córrer, crec que les gestions han estat
positives, i tothom s'ha implicat, totes les parts.

PREGUNTA 6 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: El dia aquest de Patrimonium es va fer l'obertura de l'accés
a l'abric número 8, i hem constatat que hi ha mancances, fins al que és arribar a les passarel·les, i
voldria preguntar si hi ha previst solucionar aquest tema o no. 

- Sra. Ventura: 
Som conscients de què falta una malla de protecció, està pendent de col·locar. Divendres va estar
el  Director  del  Museu d'Arqueologia  de  Catalunya,  i  fa  15  dies  van  estar  els  arqueòlegs  del
departament, amb el seu cap al capdavant, Pep Castells, i també vam acabar de mirar el que feia
falta per acabar d'adequar l'accés definitiu de l'abric 8.

PREGUNTA 7  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  Si  es  porta  a  la  pràctica  algun  tractament  sobre  els
mosquits, que estan sortint i sobretot sobre la neteja dels embornals, perquè tenen molta brossa dins.

- Sra. Ventura: 
S'han netejat els embornals per part de la brigada municipal. I tal com vaig explicar en l'última
reunió de portaveus, s'ha contractat directament amb el consorci de polítiques ambientals, amb el
COPATE, tres tractaments puntuals, com s'ha fet també a altres ajuntaments de la volta per a
actuar sobre més de dos-cents punts, que consideren crítics. 
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A més es va enviar un e-Bando, al qual actualment hi ha quasi unes 600 persones subscrites, en
les mesures que cadascú havia d'aplicar a casa per a protegir i per a evitar la proliferació dels
mosquits, i per tant, anirem insistint a través d'altres mitjans de comunicació per a poder arribar a
tothom i que tothom sigui conscient, a banda de predicar amb l'exemple.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El 21 de desembre de 2015, a la pregunta número 10,
vaig preguntar pel tema dels plans d'autoprotecció i ho he anat preguntant cada vegada que hem fet
ple ordinari, jo espero que estigui i la veritat és que no està. M'agradaria saber com està el tema, si no
recordo malament, s'hagués hagut d'aprovar com a data màxima el 31 de desembre de 2015.

- Sra. Ventura: 
S'està treballant amb protecció civil, amb Miquel Alonso. S'està treballant i quan estarà ho tindrem.
També t'he de dir que és veritat que la normativa ho preveu que havia d'estar a 1 de gener. I que
em sembla que actualment a Terres de l'Ebre no hi ha cap municipi que els tingui aprovats. Anem
ràpid sense deixar-ho passar.

PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Al ple del dia 7 de març de 2016, vaig demanar el
quadrant de la policia, ho vaig tornar a preguntar fa dos mesos, em vau contestar que sí que m'ho
donaríeu, i encara no l'he rebut. 

- Sra. Ventura: 
Està pendent que també te'l donaré, del mes de gener fins al mes de juny, en totes les setmanes
acabades, el real.

- Sra. Salas:
Quan es va aprovar el conveni al mes de març, que va ser quan t'ho vaig demanar, vaig demanar
si se'm podia fer arribar tot l'any, ho dic perquè ara has dit només mig any. I ho vull comprovar, per
mirar-ho.

PREGUNTA 10  FORMULADA PER LA SRA. SALAS:  Al ple del dia 2 de maig, vaig preguntar el tema de
pintar la senyalització de la rotonda, i sí que és cert que havia de venir el pla de senyalització, però
em vas contestar que en tres setmanes, i  sé que han vingut però hi ha gent que m'ho pregunta,
perquè els vaig dir que tres setmanes i ja fa dos mesos. 

- Sra. Ventura: 
Efectivament van venir al cap de tres setmanes els del Servei Català de Trànsit, en concret els
tècnics d'una empresa que es diu Intra, que són els mateixos que varen fer el pla de seguretat
viària, i avui mateix he imprès el treball tècnic de seguretat viària de l'Avinguda Ramon Salomon a
Ulldecona, per tant, ara s'ha d'estudiar quines mesures es poden posar en marxa, i quines no, i
sobretot està el tema de pintar, que això intentarem pintar-ho deseguida. Tot i això dir que la part
de quantificació econòmica de les mesures que es preveuen per a que tota l'Avinguda Ramon
Salomon i la zona de la volta sigui la correcta, la idònia puja un total de 80.200 euros, les marques
viàries 5.200 euros, en IVA inclòs, les obres físiques 69.800 euros, IVA inclòs i la senyalització
vertical 5.200 euros, IVA inclòs, tenint en compte que les marques viàries incorporen: les marques
dels  passos  de  vianants,  de  les  fletxes,  dels  stops,  del  cediu  els  passos,  de  les  places
d'aparcament,  les  línies  de tensió  i  ratlles  de separació  de carrils,  el  pintar  el  carril  bici  i  les
marques viàries dels passos de zebra. 
I les obres físiques inclouen, sobretot, els passos de vianants elevats que se'ns recomana per part
del servei  català de trànsit  que posem, un pas de vianant elevat al carrer Guifré, i  30 pilones
col·locades abans de cada pas de vianants, també fer accessibles els 7 passos de vianants de
tota l'avinguda que és bastant ampla i que està doblada evidentment, completar la mitjana física,
les illetes centrals sobretot en la part que s'aproxima a la rotonda del carrer Guifré, i  els xamfrans
que n'hi  ha algun  que  es  preveu  que  siguin  més amples  del  que  són  i  la  vorera  al  final  de
l'Avinguda Ramon Salomon, que és la part d'on estan els contenidors, per a què ens entenguem,
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ja que la vorera tampoc està acabada i s'ha d'acabar també com a mínim fins a la construcció del
pas de vianants, que també quan es va treure la línia de mitja tensió es va quedar allò al mig
sense acabar.

- Sra. Salas:
Avui, des del cantó fins on està vins Pomada, hi havia una senyal de prohibit aparcar, avui demà i
després demà, té alguna cosa a veure amb aquest tema?
Si que puja diners, però si l'Ajuntament no es pot permetre de fer el pas de vianants elevat, que es
pinti normal i poc a poc ja s'anirà fent.
I si que està el preu de la senyalització d'una empresa, però tenim a una persona a l'Ajuntament,
que treballa, que hi ha una normativa que diu les mides de com ha de ser i que es poden fer els
motllos i ho pot fer ell i segur que ens costarà menys diners.

- Sra. Ventura:
No estava qüestionant els diners, ni el que podem fer ni el que no podem fer, i és evident que fer-
ho amb mitjans propis costa menys diners, simplement ho estava plantejant perquè hem rebut avui
l'informe i estan les quantitats orientatives, per tant, ara haurem de mirar d'aquí que és prioritari,
que és el que s'ha de fer primer, fins on podem arribar i després anar planificant de cara a propers
anys igual que amb el pla de seguretat viària que també hi ha altres punts, per exemple a l'entrada
del creuament al carrer Major, carrer Barcelona, carrer Pare Palau que s'ha d'actuar, i que per tant,
també té un cost, a banda del tema de l'accessibilitat, que també en part amb la inversió que farem
de les voreres, quedarà potser també incorporada en aquest punt.
Ho hem d'anar mirant. 

PREC 11  FORMULAT PER LA SRA. SALAS: A la pregunta 16 del mateix ple, vaig dir que al sortir del
parquing de turisme hi havia unes rajoles trencades. Aquesta tarde abans del ple, he donat voltes pel
poble per a veure que tenia pendent i continuen estant trencades. Això un paleta en menys d'una hora
ho arregla.

PREGUNTA 12  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al ple del 2 de maig vaig demanar els comptes de
festes i els dels bous. Sobre el tema dels bous em vas dir que ja ho tenies preparat per a donar-m'ho,
i això ja fa dos mesos i encara no ho he rebut.

- Sra. Ventura: 
Respecte a les despeses de festes, tinc el llistat de tot el que es va gastar l'any passat en la
partida de festes, que no vol dir festes majors, són les festes de tot l'any, ja ho sabeu, per tant,
després us dono una còpia a cada grup, també. Hi havia una partida inicial de 177.500 euros a
l'aprovació dels pressupostos 2015 i després si no recordo malament, es va fer una modificació en
un increment de 50.000,00 euros. Per tant, està tota la relació de les despeses de festes de tot
l'any, que incorporen totes les activitats culturals i totes les festes dels barris també.
Pel que fa a les despeses de bous de l'any 2015, us les dono desglossades, el total és 36.953
euros, ambulàncies 2.714 euros, metges 2.561 euros, col·legi de veterinaris 4.351 euros, bous
13.446 euros, l'assegurança d'accidents 2.900 euros, la responsabilitat civil va a banda, que és la
que té l'ajuntament, l'expert taurí 3.000 euros, i un apartat d'altres que hi ha 6.381euros que s'ha
incorporat viatges d'aigua, neteges dels terrenys, les taxes del departament, les samarretes, i la
megafonia. Dir-vos que enguany hem tingut bastants problemes en el tema de les assegurances,
per a trobar no només una companyia asseguradora sinó sobretot un preu bastant semblant al de
l'any passat,  que  ha sigut  completament  impossible  i  que,  per  tant,  l'assegurança  d'accidents
pujarà bastant més que l'any passat, en tot cas us passo també els pressupostos que tenim i
també us ho mireu.
El tema de les ambulàncies també ha estat complicat, enguany els que han treballat als Valentins
han estat ambulàncies Egara, que són els que fan el transport sanitari, també perquè la proposta
era  bastant  més  econòmica  que  les  altres  que  es  plantejaven.  I  ara  estem  demanant  els
pressupostos per a les festes del barri Castell. 
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- Sra. Salas:
Sobre aquestes respostes, els bous entra totes les festes (Els barris i Ulldecona)?

- Sra. Ventura:
Sí, si entra tot, Ulldecona i barris.

PREGUNTA 13  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Al  mateix ple vaig demanar pels miralls del carrer
Carles Valmanya, que es van posar els del carrer de baix, però els del carrer Valmanya he passat i he
vist que encara no estaven posats.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Referent al tema dels mosquits, he vist que a la plaça
Espanya, l'aigua que hi ha està molt bruta i que això implica, a banda de bruta que està, que tinguem
més problemes amb el tema dels mosquits, que crec que s'hauria de donar informació a la gent del
poble per a què no tinguin aigua estancada. Però crec que l'ajuntament ha de donar exemple,  i
s'hauria de netejar perquè la veritat és que està bastant malament.

PREC 15  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  També està  bastant  malament  la  rotonda que hi  ha a
l'avinguda Ramon Salomon, la del  mercat,  està plena d'herbes,  ho podeu anar a mirar  que està
bastant malament.

PREC 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A la pista coberta, al costat de l'escenari hi ha un moble de
fusta, que hi ha el quadre elèctric, i sembla ser que normalment no hi ha llum, i sort encara perquè hi
ha cables que estan pelats i què es veuen i allí hi van a jugar xiquests. Però a més, damunt la porta,
suposadament hauria de tenir tres visagres, i només en té una i està a punt de caure i de trencar-se. I
al lavabo de les dones de la pista coberta, al del mig de rentar-se les mans, se'n va l'aigua. Ho dic
perquè doneu un cop d'ull i mireu d'arreglar-ho.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està el tema de la neteja dels solars?

- Sra. Ventura: 
Ja s'ha tirat endavant, n'hi ha que estan nets i n'hi ha altres que no. Gairebé els de sempre, són els
que estan pendents.

- Sra. Salas: 
Heu enviat cartes als solars que hi ha entre el camí Olivar i el carrer València?

- Sra. Ventura: 
Ho hauria de comprovar.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: La valoració de turisme també m'ho havia apuntat.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 3.

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  M'agradaria  que  ens  doneu  informació  de  quan
s'ingressa de l'aigua que es carreguen les cubes allí al costat de la policia local. La relació de quants
diners s'ingressen i suposo que aniran d'entrada a l'Ajuntament.

PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: De la Plaça Catalunya també m'han arribat queixes que
està bastant bruta i sobretot el que és el terra, que s'hauria de netejar però en aigua i alguna cosa
més.

PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Passejant pel poble, pràcticament no n'he trobat quasi
cap carrer, que no hi hagi herbetes entre la vorera i el bordillo, herbetes a algun lloc i en altres unes
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herbes de fins a mig metre i, especialment, el que està fatal és tota la zona de la urbanització d'on
estan els metges. Mireu de fer una neteja i netejar-ho.

PREGUNTA 22  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Agrairé com dèiem, les despeses dels bous i de
turisme que ja s'havien demanat diverses vegades.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en les preguntes números 3 i 12.

PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Agraïment de què ja han començat les obres de la
biblioteca, que tots estàvem esperant i agraïm que ja hagin començat i que tindrem la biblioteca que
ens mereixem i que fa temps que tocava.

PREGUNTA 24  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Vàrem parlar que s'havia de convocar el consell
escolar municipal, i no s'ha convocat. També s'havia d'informar de l'horari escolar i de tot el calendari
escolar de l'any vinent ja que l'horari serà intensiu, i crec que s'hauria d'informar.

PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber per què els socorristes de la piscina
s'han contractat per aquest procediment, i no com s'havia anat fent com fins ara.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 2.

PREGUNTA 26  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: De cara a les festes d'agost-setembre, en aquest
cas preguntar si ja heu fet el concurs públic com s'anava fent de la cantina dels bous. L'any passat
recordo que em vàreu dir que no havíeu tingut temps, que havíeu acabat d'agafar el govern, era cert.
Però volem saber si aquest any teniu previst de fer una oferta pública que es pugui presentar més
gent o directament s'adjudicarà als amics dels bous, que no tenim cap problema, que nosaltres ho
fèiem perquè era un requeriment del Síndic de Greuges.

- Sra. Ventura: 
Tens raó, per tant, si tenim temps, ho hem de fer. Però també vull que siguem tots conscients
d'una cosa, no només la cantina dels bous, per exemple la barra de festes i moltes altres coses de
les que habitualment s'organitzen des de l'Ajuntament, i que per tant, estan en una situació que fa
30 anys complien tots els requisits haguts i per haver i, que ara tota la normativa evoluciona molt
més ràpid del que nosaltres evolucionem com a municipi o com a funcionament i que per tant, hi
ha moltes coses que estan en la mateixa situació.

PREGUNTA 27 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Lamentem moltíssim que la festa del Castell que es
va recuperar l'altre any, no sabem el motiu pel qual, va ser una festa molt participativa, moltes entitats
i molta gent del poble estava contenta perquè es va tornar a recuperar, no la festa medieval, perquè
sabem que no es pot recuperar ni molt menys en la situació econòmica que estem, però sí que era un
cap de setmana que la gent pujava al castell, que li donaves una altra sortida lúdica al Castell i voldria
saber el motiu pel qual s'ha deixat de fer. 

- Sra. Ventura: 
No hi ha un motiu, però s'han fet altres coses. Abans Paco Lavega parlava de les jornades de
Patrimonium,  o altres que hem posat  en funcionament  aquests últims dies.  És veritat  que va
funcionar bé, però de coses se'n poden fer moltes, molt diverses, i suposo que tots tenim moltes
idees que ens agradaria posar en marxa.

PREGUNTA 28  FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Ja fa un any que esteu governant, i  el poble,
metro més o menys, està com estava de net i polit. Em sembla que ara de personal en teniu una mica
més, era per veure si penseu emprendre alguna acció perquè estigui una mica més net i arreglat, ja
que va ser un dels grans temes d'aquesta legislatura passada.
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- Sra. Ventura: 
S'ha mirat altres empreses que també netejen, sobretot pel tema d'alguns punts que estan molt
bruts, de xiclets que estan apegats des de fa vint anys i no hi ha manera de que marxin, per tant,
hem de fer una altra campanya de neteja a fons, igual que la que vam fer l'any passat a finals
d'any, per a què alguns punts que estan bruts quedin en condicions. 

PREGUNTA 29  FORMULADA PER LA SRA.  SALVATELLA:  Voldria  saber el  cost  que  va  tenir  l'empresa
aquesta que va venir de fora, em sembla que va venir de Tarragona, a fer la neteja, m'agradaria saber
quin cost va tenir això.

- Sra. Ventura: 
Crec recordar, però de totes maneres t'ho tornaré a buscar, que això de la neteja sí que ho vas
preguntar i ho vam respondre en un ple ja fa temps.

PREGUNTA 30 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Al juny de 2015, en l'aprovació de tresoreria, no
havíem fet cap paper perquè no sabíem com s'acabaria tot per comprar un parell de cotxes. Però ara
voldríem saber com està aquest tema. 

- Sra. Ventura: 
Estan arribant les propostes, sabeu que el primer concurs que vàrem fer va quedar desert. Eren
quatre vehicles: el de la policia, el de la brigada, el dels jardiners i el del guarda de camp, ara vam
fer un altre concurs per procediment negociat,  vam invitar  sis empreses i  per tant,  ara estem
rebent les propostes i en el moment en què estigui tot es farà l'adjudicació pertinent.

PREC 31 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: A l'hivern em feu gelar i ara em feu suar, per favor.

- Sra. Ventura: 
Avui la calor la compartim, és veritat.

PREGUNTA 32  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Vau dir que demanaríeu les ofertes dels experts
taurins, i voldríem saber si s'han presentat.

- Sra. Ventura: 
Se n'ha presentat un, dos van renunciar expressament a fer-ho, no van voler. I altres dos era per
motius laborals, que no podien donar cobertura a totes les festes que es demanaven. Ara no
recordo el preu, però demà t'ho miro i t'ho donaré, però també és més barat que això.

________________________________________________________________________

- Sra. Ventura: 
La reunió de carrers que hi ha pendents, pel tema dels canvis de nom i demés es farà el dimarts
vinent a les 20,30 hores, i la setmana vinent també, us convocarem a una reunió per explicar-vos
com està el tema de festes i si teniu alguna aportació a fer al respecte.

Acabar anunciant, tal com us vaig explicar l'altre dia que la pregonera serà Claudia Sevilla, que
està de professora de l'àrea d'economia a la universitat,  a la UNED a Madrid, per tant, estem
posant fil a l'agulla al programa, estem avançant bastant i abans de donar-lo per tancat, com farem
a final de mes, farem un ple per a aprovar-lo volíem revisar-lo i comentar unes quantes coses.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i trenta-vuit 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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