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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 5 DE SETEMBRE 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 cinc de setembre de dos mil setze.

Essent les vint-i-una hores es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que s'expressen a
l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca, assistida per la
secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

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

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2015/2016.

3. Aprovació  de  l'addenda  econòmica  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al Pla Educatiu d'Entorn, corresponent al curs
acadèmic 2016/2017.
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4. Aprovació de les clàusules addicionals sisenes als convenis entre l’Ajuntament d'Ulldecona i
el Servei Català de la Salut (CatSalut), per les quals es fixa la contraprestació econòmica i el
sistema de  pagament  de  les  prestacions  assistencials  pel  període  1 de gener  a  31  de
desembre de 2016, en relació als consultoris locals dels barris el Castell, Sant Joan del Pas i
els Valentins.

5. Modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents
administratius, per incorporar, en relació a les llicències per a la tinença i ús d'armes de
categoria 4a.

6. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2015.

7. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  de  Sant  Lluc
d'Ulldecona per a l'any 2016.

8. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 1 d'agost de 2016, relatiu a la pròrroga de la
vigència del pla local de joventut 2012-2015.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Moció  sobre  la  mobilitat  i  la  problemàtica  del  transport  a  les  Terres  de  l'Ebre.  Moció
presentada per l'alcaldia a instàncies del Consell Comarcal del Montsià i oberta a tots els
grups municipals.

10. Comunicacions oficials:

• Registre general d’entrada 1872, de 14 de juliol de 2016. Cancel·lació de la inscripció
del  Consorci  de  TV local  TTEE en  el  Registre  del  Sector  Públic  de  Catalunya  del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

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

12. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència, 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  25  de  juliol  de  2016,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI,  CURS  
2015/2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l'Ajuntament d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2015/2016

Vist  que  en  data  25  d'octubre  de  2013  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  el  Departament
d’Ensenyament van signar un conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de
transport  escolar,  del  servei  escolar  de menjador,  i  altres prestacions en matèria  d'ensenyament.
D'acord amb les clàusules del conveni els serveis que el Consell  Comarcal presti en virtut de les
competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament
d'Ensenyament.  També es podran finançar mitjançant  altres aportacions d'organismes o entitats  i
mitjançant els ingressos provinents de la prestació de serveis.

Per a cada curs escolar se signaran els convenis de finançament entre el Consell  Comarcal i  el
Departament d'Ensenyament on s'estableixi la dotació econòmica aportada pel Departament. En el
cas que el conveni de finançament corresponent no estigui signat en el moment del començament del
curs escolar, es podran tramitar pagaments fins a un 60% de l'import del conveni vigent del curs
anterior.

Vist que el decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’Ensenyament obligatòria, disposa que la finalitat del servei
escolar  de  transport  és  facilitar  el  desplaçament  gratuït  a  l’alumnat  d’educació  obligatòria,  quan
concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o
d’educació especial, proposat pel Departament d’Ensenyament.

b) Que hagin  de desplaçar-se fora  del  seu municipi  de residència  a  un centre  ordinari  privat
concertat o d’educació especial privat concertat, concertat pel Departament.

Les mateixes disposicions es regulen al reglament del servei de transport escolar aprovat pel Ple del
Consell Comarcal del Montsià en data 1 de desembre de 2011.

Vist que des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Montsià ha prestat el servei de transport escolar
per a l’alumnat que resideix als nuclis del Castell,  la Miliana, Sant Joan del Pas-Els Rajolars, els
Valentins i les Ventalles, les partides l'Arion, Pou Juà i la Urbanització Molí de l’Om, pertanyents al
municipi d’Ulldecona i es desplacen al centre d’ensenyament secundari d’aquesta ciutat.

Vist  que  el  Departament  d’Ensenyament  ha  establert  la  necessitat  de  cofinançar  el  transport  no
obligatori i ha fixat els criteris a seguir per al curs 2015-2016, tal com es detalla al document Criteris
per a la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2015-2016,
que va fer arribar al Consell Comarcal del Montsià.

Vist que l’Ajuntament d’Ulldecona ha manifestat al Consell Comarcal del Montsià la seva voluntat de
garantir el copagament de l’alumnat d’ensenyament secundari dels nuclis del Castell, la Miliana, Sant
Joan del Pas-Els Rajolars, els Valentins i  les Ventalles, les partides de l'Arion, i  del Pou Juà i  la
Urbanització Molí de l’Om del seu terme municipal afectat per aquestes directrius del Departament
d’Ensenyament.
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Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.

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

ACORDS:

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament 
d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2015/2016, en els termes que figuren 
en el conveni.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3.  APROVACIÓ DE L'ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,  PER AL PLA EDUCATIU  
D'ENTORN, CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC 2016/2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l’addenda  econòmica  al  conveni  de  col·laboració  entre  el
Departament  d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2016/2017

Atès que en data 12 de juny de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament  d'Ulldecona  van  subscriure  un  conveni  de  col·laboració  en  matèria  de  llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.

Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre.

I atès que l'Ajuntament d'Ulldecona es troba interessat a continuar la col·laboració per al Pla Educatiu
d'Entorn per al curs 2016-2017.

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

ACORDS:

I. Aprovar l'addenda al  conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu d'Entorn,
en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

4. APROVACIÓ DE LES CLÀUSULES ADDICIONALS SISENES ALS CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT  
D'ULLDECONA I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT),  PER LES QUALS ES FIXA LA  
CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA I EL SISTEMA DE PAGAMENT DE LES PRESTACIONS  
ASSISTENCIALS PEL PERÍODE 1  DE GENER A 31  DE DESEMBRE DE 2016,  EN RELACIÓ ALS  
CONSULTORIS LOCALS DELS BARRIS EL CASTELL, SANT JOAN DEL PAS I ELS VALENTINS.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de les clàusules addicionals sisenes als convenis entre l’Ajuntament
d'Ulldecona i el Servei Català de la Salut (CatSalut), per les quals es fixa la contraprestació
econòmica i el sistema de pagament de les prestacions assistencials pel període 1 de gener a
31 de desembre de 2016, en relació als consultoris locals dels barris el Castell, Sant Joan del
Pas i els Valentins

En data 10 de gener de 2011 l’Ajuntament d’Ulldecona i el Servei Català de la Salut (CatSalut) van
signar un conveni segons el qual l’Ajuntament posa gratuïtament a disposició del Servei Català de la
Salut (CatSalut) els consultoris locals dels barris els Valentins, el Castell i Sant Joan del Pas, per tal
que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut i
el CatSalut coadjuva al finançament de les despeses de funcionament i manteniment derivades dels
subministraments del consultori.

Atès que es considera necessari fixar la contraprestació econòmica i el sistema de pagament de les
prestacions assistencials pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2016, s’han redactat unes
clàusules addicionals als esmentats convenis.

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

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

ACORDS:

I. Aprovar les clàusules addicionals sisenes als convenis entre l’Ajuntament d’Ulldecona i el Servei
Català de la Salut (CatSalut), per les quals es fixen les contraprestacions econòmiques i el sistema de
pagament de les prestacions assistencials del 2016, en relació als consultoris locals dels barris  el
Castell,  Sant Joan del Pas i els Valentins,  en els termes que figuren incorporats en l’expedient
administratiu.

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

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

5.  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE  
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS,  PER INCORPORAR,  EN RELACIÓ A LES LLICÈNCIES PER A LA  
TINENÇA I ÚS D'ARMES DE CATEGORIA 4A.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal  reguladora de la  taxa per
expedició de documents administratius, en relació a les llicències per a la tinença i ús d'armes de
categoria 4a.

1. L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú modificar l’ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa
per expedició de documents administratius, per tal d'incloure la taxa per l'atorgament de les llicències per
a la tinença i ús d'armes de 4a categoria. 

2. Vist l’estudi econòmic elaborat per l’Interventor municipal, el qual posa de manifest el cost del servei o
activitat administrativa.

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

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

ACORDS:

1. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, en els termes següents:

"Article 6. Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

(...)

Primera modificació
Afegir un Epígraf sisè en els termes següents:

Epígraf sisè: Armes de categoria 4a.

6.1. Per l'atorgament de llicències per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a: 15 € /arma

Segona modificació
Renumerar l’epígraf sisè actual que passarà a ser epígraf setè"

2. Sotmetre l’expedient  a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
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3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2015.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2015

Finalitzat  l’exercici  pressupostari  de  2015,  cal  elaborar  el  compte  general  de  l’entitat  local,  dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial del Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 8 de juliol de 2015. Exposat
el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província número 138 de 20 de juliol de 2016,
pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2015.

II. Rendir els esmentats comptes de la Corporació a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que
determinen els articles esmentats.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT  
LLUC D'ULLDECONA PER A L'ANY 2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes de Sant
Lluc d'Ulldecona per a l'any 2016
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1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.

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

2. La població d'Ulldecona, com a part integrant d'aquest conjunt de poblacions que any rere any
gaudeixen d'aquest espectacle, té la voluntat de sol·licitar l'autorització corresponent amb motiu de les
Festes de Sant Lluc d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix la vigent regulació.

3.  Vist  que  el  Ple  és  l'òrgan  competent  per  aprovar  la  celebració  de  la  festa  i  el  programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous.

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

ACORDS:

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

II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:

DIA MODALITAT INICI FINAL LLOC

14/10/2016 Bous de plaça 18.00h 20.00h Plaça de bous – Ulldecona

14/10/2016 Bou embolat 20.00h 20.30h Plaça de bous – Ulldecona

14/10/2016 Bou embolat 20.30h 21.00h Plaça de bous – Ulldecona

15/10/2016 Bous de plaça 17.00h 20.00h Plaça de bous – Ulldecona

” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

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

8.  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 1  D'AGOST DE 2016,  RELATIU A LA  
PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012–2015. 

Per Decret d'Alcaldia de 23 de juliol de 2012, es va aprovar el pla local de joventut 2012-2015, que va
ser ratificat per acord del Ple de data 30 de juliol de 2012.

Atès  que  hi  ha  prevista  una  convocatòria  de  subvencions,  per  aquest  2016,  per  als  projectes
d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
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nacional de joventut, es creu convenient prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012-2015, per
aquest any 2016, mentre es treballa amb la redacció d'un nou pla local de joventut 2017-2019.

Per tot això,

HE RESOLT:

1. Prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012 - 2015, durant aquest any 2016.

2. Comprometre's a redactar durant aquest any 2016, el pla local de joventut 2017-2019.

3.  Trametre  còpia  d’aquest  acord  al  Departament  de Treball,  Afers Socials  i  Famílies  –  Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

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

Així  ho  mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona el dia u d'agost de dos mil setze.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmès a votació la ratificació del decret 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. MOCIÓ SOBRE LA MOBILITAT I LA PROBLEMÀTICA DEL TRANSPORT A LES TERRES DE L'EBRE.  
MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ

És ben notori que les Terres de l’Ebre pateixen una greu deficiència en infraestructures ferroviària que
propícia la continuada i reiterada alteració del servei ferroviari que comunica les comarques del Baix
Ebre i del Montsià amb Tarragona i Barcelona.

Els Presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera d’Ebre i de la Terra
Alta,  el  gerent  del  Consell  Comarcal  del  Priorat  i  diversos  Alcaldes  i  regidors,  representants  de
diferents ajuntaments d’aquestes comarques, reunits el dia 13 de juliol de 2016 a la seu del Consell
Comarcal del Montsià, a fi i efecte de tractar la problemàtica del transport i la mobilitat que els afecten,
van acordar emprendre diferents accions 

El Consell d’Alcaldes del Montsià en sessió del dia 9 d’agost de 2016 va acordar donar trasllat als
diferents ajuntaments que la composen la següent proposta d’acords:

Davant  d’aquesta  situació  insostenible,  el  Ple  de  l’Ajuntament  d'Ulldecona  adopta  els  següents
ACORDS:
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1) Instar, de manera urgent, al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creació immediata de
l’ATM (l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre).

2) Instar, de manera urgent, al Govern de la Generalitat de Catalunya a que procedeixi a la
recuperació i la revisió del Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.

3) Informar als ciutadans del fet que poden vehicular, a través de l’oficina comarcal de consum,
les queixes i reclamacions dels ciutadans de les Terres de l’Ebre respecte als problemes de
mobilitat i transport.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.

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

10. COMUNICACIONS OFICIALS.  

Registre general d’entrada 1872, de 14 de juliol de 2016. Cancel·lació de la inscripció del Consorci de
TV  local  TTEE en  el  Registre  del  Sector  Públic  de  Catalunya  del  Departament  de  Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

11. 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 29 de juny
fins  al  31  d'agost  de  2016,  que  corresponen amb les  compreses  entre  els  números  191716-F i
191778-F dels fulls segellats de la Generalitat,  ambdós inclosos. I  de les actes de les Juntes de
Govern Local  aprovades des  del  dia  29  de juny fins  al  31 d'agost  de 2016,  corresponent  a  les
sessions celebrades els dies 10, 17 i 23 de juny i 8 de juliol de 2016.

12. PRECS I PREGUNTES.  

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Qui té la responsabilitat en la senyalització de les senderes i
camins? ja que estan molt deteriorades i en molts casos estan caigudes. Ho vam poder comprovar
aquest dissabte que vàrem estar de visita a l'ermita. S'hauria de prendre alguna acció i condicionar-
les una mica.

- Sra. Ventura: 
Evidentment depèn de l'Ajuntament. N'hi ha algunes que les tenim bastant marcades, quins són
els llocs que estan malament, i no és només el tema de senyalitzacions sinó que també el tema de
manteniment d'algunes àrees de lleure, sobretot a la zona del Montsià. Hem de tindre en compte
que no es poden fer cada any, i per tant, no estan en les condicions adequades. Aquest any, al
llarg de tot l'any, s'ha treballat molt a la zona del Pantanet, de Sant Joan del Pas, que es va pintar
tot  i  es va  recondicionar  tot  nou,  a  l'Arión també s'ha posat  senyalització  nova  i  s'ha  acabat
d'arreglar però hi ha altres rutes que falten i que per tant,  ho haurem d'anar fent al llarg dels
propers mesos.

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Possiblement ens hauríem de plantejar de fer alguna acció
per  eradicar  o  almenys  mimbar  les  accions  incíviques  que  s'estan  produint.  Vàrem  treballar  la
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legislatura passada sobre el que seria una ordenança de civisme. Crec que molta gent ni sap de què
va, ni el que és, ni tenen intenció d'entrar a la pàgina web de l'ajuntament i baixar-se-la. Per tant,
altres vegades he demanat que es fes alguna cosa, per a fer-la arribar a la població i que molta gent,
no em faci la pregunta, com per exemple, la policia local ens pot incautar les botelles d'alcohol? Crec
que arribat a aquest punt, hauríem d'emprendre alguna acció i fer alguna acció didàctica, de cara a
què la gent se n'assabenti i poder eradicar aquestes accions incíviques.

- Sra. Ventura: 
Coincideixo  plenament  amb  el  tema  de  l'ordenança  de  civisme,  no  només  per  les  actituds
incíviques de grans i menuts, menuts i grans, sinó també en temes de conscienciació. Portem molt
de  temps  d'aquesta  manera  i  sobretot  en  una  preocupació,  que  suposo  que  coincidireu  i
compartireu tots, no dels que tenen 18, 19 o 20 anys sinó sobretot dels més joves, que és el més
escandalós i crec què mereix una actuació. La policia ha fet el que ha pogut. I he de dir que la
resposta per part d'algunes famílies ha estat bona, però per part d'altres no ha estat tant bona i ha
qüestionat inclús el paper de per què es decomissava l'alcohol, per tant, hem tingut algun canvi
d'impressions que no ha sigut massa positiu en aquest aspecte.
Una de  les  propostes  que  s'havia  fet  i  que  estàvem estudiant  era  en  el  moment  de  repartir
l'agenda, que s'anés conscienciant dels articles de l'ordenança del municipi, perquè més enllà de
què estigui penjat al web, és veritat que la gent no hi entra a consultar-ho i per tant, hem de fer
arribar  aquesta  documentació  a  casa  o  fer  algun  tipus  d'acció  de  sensibilització  a  través  de
l'escola, de l'institut i de les entitats què són les que mouen més gent i, per tant, haurem d'anar
treballant sobre aquesta qüestió. 

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També tenia apuntat el tema de l'ordenança de civisme,
especialment per tot el que ha passat en aquestes festes, que hi ha carrers i llocs que deu ni do.

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

PREGUNTA 4  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al ple de 4 de juliol, vaig preguntar per la neteja dels
solars, i la resposta va ser que ja s'ha tirat endavant i que ja n'hi ha que estan nets i altres que no,
gairebé els de sempre. M'ha sorprès avui, quan he vist el decret d'alcaldia, que va sortir després que
jo vaig fer la pregunta. Sí que sempre hi ha solars que estan nets, però encara ara hi ha solars que
estan bruts. Suposo que l'Ajuntament obrirà expedient i es tirarà endavant.

- Sra. Ventura: 
Respecte el  tema dels solars es fan dos coses diferents,  com s'ha fet sempre,  crec recordar.
Primer  s'envia  una  carta,  i  després  que  la  policia  faci  un  informe  de  quins  solars  estan  en
condicions i quins no, i posteriorment es fa el decret, després de saber els que han donat resposta
a la carta i ja ho han netejat i als que no ho han netejat, l'Ajuntament envia la màquina perquè ells
no han respost i després els passar la factura. Per tant, hem fet les dos coses. M'explico?

- Sra. Salas: 
Si, però m'ha sorprès perquè el decret que jo havia vist, va sortir el dia 12 de juliol, i era notificant
que ho havien de netejar. Per això deia que no em quadraven les dates. Més que res, que els que
no ho han netejat, que es posi sanció o que ho netegi l'ajuntament com has dit, perquè el que no
pot ser és que hi hagi gent que no ho faci no passi res. 

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l'escenari de la plaça de l'Església, que es tingui en
compte el tema de l'escala, perquè més d'una persona ha caigut, mirar per a properes vegades de
fixar-la o mirar com es pot arreglar.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  La plataforma dels bous, sé i  em consta que costa
netejar-la  per baix, però la veritat és que hem passat tota la setmana de festes als bous i estava
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bastant bruta, inclús el divendres una persona es va fer mal al braç i en entrar treien les herbes. No
dic que hagi d'estar tot l'any, però almenys quan es fan bous que estigui net.

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al mes de març vaig demanar el quadrant de la policia,
se'm va donar una part, vaig demanar que volia el de tot l'any i encara no el tinc i el torno a demanar.
Vull el quadrant de la policia de tot l'any i si me'l pots passar per correu electrònic, millor.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa bastants de mesos vaig demanar que es posessin
dos miralls, al carrer Valmaña i al carrer Ermita. Sí que es van posar els del carrer Ermita, però els del
carrer Valmaña encara no estan.

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de les herbes als carrers, s'ha tret molt a festes,
però encara hi ha carrers que tenen herbes. 

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vaig preguntar a l'últim ple ordinari el tema de l'ingrés
de l'aigua de les cubes, del costat de la Policia Local, i no se m'ha contestat, era per recordar-ho.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al carrer Orfeó i passeig de l'Estació, en aquell rogle,
fan  bastants "trombos" i sorolls. Ho dic perquè s'hauria d'estudiar, per exemple posar pilons, o mirar a
veure de quina forma es pot solucionar. 

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la biblioteca. Sé que l'ascensor està fet, em
consta que s'ha de netejar la biblioteca, però hi ha gent que està venint i des de l'Ajuntament s'hauria
d'informar del dia què s'obrirà de cara al públic, perquè ho sàpiguen i no vinguin expressament.

- Sra. Ventura: 
La brigada i els treballadors de neteja ja estan dins de la biblioteca, aquesta setmana ja han entrat,
i ara falta fer els vidres i moltíssimes altres coses evidentment, però en principi durant aquests
quatre dies que queden d'aquesta setmana es procedirà a la neteja de tot. No sé si l'accés de
l'ascensor estarà operatiu o no, però sí que per les escales, a partir del dia 13 que comencen les
classes a les escoles, es podrà entrar a la biblioteca en horari habitual.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de pintar l'Avinguda Ramon Salomon, suposo
que han passat les festes i no s'ha pogut fer. 

- Sra. Ventura: 
Durant les properes setmanes ja es podrà fer el repintat, perquè no podíem durant les festes tirar-
ho endavant.

PREGUNTA 14  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem saber el cost que ha suposat l'empresa
que vàreu contractar, l'empresa Soriguer, per fer els treballs de neteja al municipi. Voldríem saber del
cost que estem parlant.

- Sra. Ventura: 
Les feines de neteja que varen fer la setmana abans de festes per part de l'empresa Soriguer, que
comentaves ara, que en principi havien de ser més carrers i al final van ser menys perquè van
dedicar part del seu temps només a treure xiclets enganxats de la plaça, el cost són 2.900,00 €
més IVA.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Crec que l'Ajuntament hauríem de donar exemple.
L'alcaldessa en aquest cas signa el ban, que durant les festes municipals no es poden fer obres, i
crec que l'Ajuntament no ha estat a l'alçada i ha seguit fent obres. Crec que algun dia algú del poble
ens pot dir que perquè jo aturo les obres i vatros no les heu aturat, crec que s'hagués hagut de tenir
en compte. 
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- Sra. Ventura: 
Tens raó que van durar uns dies més dins les festes, més que res per qüestions de neteja, perquè
l'empresa la setmana abans no va tenir temps de netejar el que era la placeta i evidentment, el
divendres a la tarde els vàrem dir que allò no es podia quedar tota la setmana tan brut com estava
i, per tant, van acabar de netejar. 

PREGUNTA 16  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Per  quin  motiu  no  es  va  convocar  el  Consell
d'Entitats  per  passar  el  programa de  festes,  com tota  la  vida  s'havia  vingut  fent?  Es  portava  el
programa de festes, es repassava amb totes les entitats i s'aprovava. Voldríem saber per quin motiu
no s'ha fet aquest Consell d'Entitats.

- Sra. Ventura: 
El Consell d'Entitats no recordo que aprovés mai el programa de festes. El programa de festes
l'aprova l'Ajuntament, tal com vam fer. I després a les entitats se'ls hi va fer arribar. Aquest any
hem tingut moltíssimes reunions de coordinació amb les entitats, i, per això a última hora, es va
considerar fer arribar el programa de festes via correu electrònic a les entitats i no es va convocar
el Consell.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: L'endemà de què s'han acabat les festes, és molt
agosarat fer una valoració del que han estat aquestes festes. En el nostre cas hem estat fent una
valoració, però la nostra valoració de festes la portarem al proper ple.

- Sra. Ventura: 
Coincideixo en el fet que és agosarat fer encara una valoració de festes, nosaltres tampoc no hem
tingut  temps  de  fer-la.  Per  tant,  la  farem  en  calma,  amb  els  treballadors  i  treballadores  de
l'Ajuntament,  que  han  estat  coordinant  les  diferents  activitats,  amb totes  les  entitats  que  han
col·laborat, amb els particulars que s'han sumat i en tanta, tantíssima gent que en un moment o
altre ha col·laborat per tal que sortissin els actes tal com estaven previstos i fossin unes festes
participatives. 

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També vull comentar el tema de l'escala del palco de
l'escenari de l'Església, perquè sé que ahir a la tarda dos regidors van caure per l'escala. 

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA. BORDES: Ja que als plens sempre fem reconeixement a la
nostra gent, per premis obtinguts o per jubilacions, vull fer un reconeixement a una persona que ha
estat treballant 24 anys amb tots els nostres xiquets i xiquetes, una persona que té moltes qualitats
per a tractar amb els nostres menuts, paciència, creativitat, responsabilitat, amb habilitat i sobretot
molta il·lusió amb la feina que desenvolupava, així  que moltíssimes, moltíssimes gràcies,  a Marc
Cesar. I et desitgem molta sort. Gràcies.

- Sra. Ventura: 
Evidentment ens sumem a les felicitacions a Marc, i li desitgem molta sort, tant a ell com a totes
les persones que s'han presentat a aquest procés selectiu i esperem que pugui continuar treballant
durant molt i molt de temps més, com a monitor de lleure i esports, com a ell li agrada.

PREC 20  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Més d'una vegada us he dit que s'ha de convocar un
Consell Escolar Municipal i crec que en un any i mig no se n'ha convocat cap.

- Sra. Ventura: 
Prenc nota del Consell escolar municipal, que ja vam dir que no podria ser la setmana abans d'inici
de curs, perquè ens demanen des de l'escola i l'institut 15 dies per a posar-se en marxa i, per tant,
serà a principis del mes d'octubre.
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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-una hores i trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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