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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE  
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 16 DE GENER DE 2017  

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 setze de gener de dos mil disset.

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 extraordinària corresponent
al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

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

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2017.

3. Aprovació  dels  incentius  per  formació  i  perfeccionament  professional  del  personal  de
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l'Ajuntament d'Ulldecona.

4. Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.
Requalificació de sòl  urbà a sistema general  viari  i  sistema d'equipament comunitari  a la
població d'Ulldecona.

5. Verificar  el  text  refós de  la  Modificació  Puntual  de  les  Normes Subsidiàries  d'Ulldecona.
Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.

6. Aprovació del projecte camí fluvial Riu Sénia, al terme municipal d'Ulldecona.

SECCIÓ DE CONTROL  

7. Moció sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.
Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

8. Manifest davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. 

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

10. Precs i Preguntes.

Obert l'acte i abans de passar a l'ordre del dia, la presidenta comença donant l'enhorabona a Jesús
Balaguer,  mecànic de l'equip Himoinsa que enguany ha participat en el  Dakar amb uns resultats
extraordinaris,  ell  com  a  mecànic,  a  banda  de  totes  les  arribades  del  mateix  equip,  que  han
aconseguit una tercera posició.

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 7 de novembre de 2016, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2.  APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER  
REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI D'ULLDECONA, 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de les bases reguladores de les subvencions municipals per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2017

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 9 de gener de
2017,  ha estat  formulat  el  projecte  de les  bases reguladores de les  subvencions  municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2017.
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Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos de l'Ajuntament, es reconeixen per al foment d'actuacions de millora en determinats
habitatges del terme municipal d'Ulldecona, per a les llicències d'obres concedides entre l'1 de gener
de 2017 i el 30 de novembre de 2017.

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva  del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

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

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

ACORDS:

I.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  rehabilitació
d'habitatges al municipi d'Ulldecona, 2017.

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

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

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3. APROVACIÓ DELS INCENTIUS PER FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació dels incentius per formació i perfeccionament professional del personal
de l'Ajuntament d'Ulldecona.
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1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2016, va
aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona.

2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:

"Incentius
 A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de formació de tot
el personal d'aquest Ajuntament.

S'haurà d'acreditar un mínim de 150 hores, en finalitzar el cicle de 5 anys. El diploma ha d'acreditar la
superació del curs.

Si es considera que el treballador ha seguit una formació adequada a càrrec seu, es premiarà amb un
augment de nivell al seu complement de destí.

La Comissió Paritària, serà l'encarregada de la selecció dels cursos a realitzar.

Les revisions es faran cada 5 anys."

3. La Comissió Paritària es va reunir el dia 16 de novembre de 2016, per tal de valorar els últims 5
anys pel que fa a la formació de tot el personal de l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar
un mínim de 150 hores durant el període 2011-2015, i va acordar que havia quedat acreditada la
formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per tant, tal com estava previst en el
conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement de destí:

1  Joan Antoni Cabané Simón

2 José Carlos Querol Jovani

3 Salvador Vila Pastor

4 José Maria Martínez Balart

5 Sandra Begoña Rosa Gallardo

6 Ricard Casarrubio Talavera

7 Jordi Millan Campos

8 Estefania Esteller Beltran

9 Jacobo Abadia Gomez

Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la
fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris , 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  els  incentius per  formació  i  perfeccionament  professional  del  personal  de l'Ajuntament
d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni regulador de les condicions
de treball  dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el sentit  d'augmentar de nivell  el
complement de destí de les persones que es relacionen a continuació, i que han acreditat un mínim
de 150 hores de formació durant el període 2011-2015.
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Treballador  Nivell actual  Nivell després del
reconeixement

 Efectes econòmics
(12 pagues)

 Joan Antoni Cabané Simón 14 15 271,80 €

José Carlos Querol Jovani 16 17 271,56 €

Salvador Vila Pastor 24 25 443,04 €

José Maria Martínez Balart 23 24 442,44 €

Sandra Begoña Rosa Gallardo 16 17 271,56 €

Ricard Casarrubio Talavera 16 17 271,56 €

Jordi Millan Campos 16 17 271,56 €

Estefania Esteller Beltran 16 17 271,56 €

Jacobo Abadia Gomez 16 17 271,56 €

TOTAL 2.786,64 €

II. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D'ULLDECONA.  
REQUALIFICACIÓ DE SÒL URBÀ A SISTEMA GENERAL VIARI I SISTEMA D'EQUIPAMENT COMUNITARI A LA  
POBLACIÓ D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona.  Requalificació  de  sòl  urbà  a  sistema  general  viari  i  sistema  d'equipament
comunitari a la població d'Ulldecona

1. En les NSU existeixen dues situacions inicials de partida:

1. La cruïlla entre el carrer Montcada, i el Carrer Ramón Llull, actualment una placeta de forma
trapezoïdal, amb parets mitgeres que la limiten.

Aquest espai de petita plaça, de forma trapezoïdal, actualment es troba qualificada com a sòl urbà,
clau A – nucli antic. Es va dur a terme, l’enderroc d’una construcció existent, i l’espai resultant en
l'actualitat es troba condicionat i en ús com a espai públic, incorporat al sistema viari. 
Aquest terreny, és de titularitat municipal.

2. L’edifici del Molí de l’Oli, de l’arquitecte Cèsar Martinell, és un edifici inclòs al catàleg del Servei
de Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la Generalitat, com a BCIL, bé cultural
d’interès local.
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Es tracta d’un edifici que va adquirir l’Ajuntament, i va dur a terme un projecte de rehabilitació
integral,  per tal de destinar-lo a Oficina de Turisme, així com altres activitats complementàries
dintre  de  l’àmbit  de  la  cultura,  el  turisme,  i  la  posada  en  valor  del  patrimoni  tan  cultural,
arquitectònic, històric, i artístic del terme municipal d’Ulldecona.
El  projecte  preveia  l’enderroc  de les  instal·lacions corresponents  a  les  ampliacions de l’edifici
original, les quals s’havien fet sense massa cura ni en la qualitat de la construcció ni en l’estètica,
fruit de les necessitats més modernes de l’ús agrícola industrialitzat. Això, genera una plaça, que
és necessària per tal de poder admirar l’edifici de l’arquitectura agrícola modernista de principis de
segle, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, per les seves quatre façanes.
Per tant,  l’espai resultant dels enderrocs de les construccions adjacents al mateix, generen un
espai públic que és voluntat de l’ajuntament destinar-lo a plaça pública. De fet, aquesta plaça ja es
va condicionar per al seu ús durant les obres de rehabilitació del Molí de l’Oli.

És voluntat de l’Ajuntament ajustar allò que preveuen les Normes Subsidiàries d’Ulldecona, dintre
d’aquests dos àmbits, per tal de reflectir l’actual ús dels mateixos, i que no és altre que un ús
públic, en un cas com a sistema viari (placeta pública) i en l’altre com a equipament públic de
caràcter cultural.

2. Vist l’informe de Secretaria, emès amb data 10 de novembre de 2016

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

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

ACORDS

I.  Aprovar  inicialment la proposta de Modificació puntual  de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
"Requalificació de sòl urbà a sistema general viari i sistema d'equipament comunitari a la població
d'Ulldecona", tal com s'exposa a la Memòria justificativa que acompanya la proposta de modificació.

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

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5.  VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D'ULLDECONA. MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 15. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.  

DICTAMEN CONEGUT  :

Expedient: 1-2-17-1 Pàg. 6/18



Ple Municipal
any 2017

“Assumpte:  Verificar  el  text  refós  de  la  Modificació  Puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.

1. El Ple de l'Ajuntament, en data 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment una Modificació puntual
de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona  "Modificació  del  capítol  15.  Regulació  del  sòl  no
urbanitzable", que va ser posteriorment modificada per acord del Ple municipal de 7 de març de 2016.

2.  En  data  4  de  juliol  de  2016,  i  un  cop  finalitzat  el  termini  d’exposició  pública  sense  que  es
formulessin al·legacions, el Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar provisionalment l’esmentada
modificació.

3. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 13 d'octubre de 2016,
va  suspendre  l'aprovació  definitiva  de  la  Modificació  puntual  de  les  normes  subsidiàries  de
planejament  sobre  la  regulació  del  sòl  no  urbanitzable  d'Ulldecona,  promoguda  i  tramesa  per
l’Ajuntament,  fins  la  presentació  d’un text  refós,  per  duplicat,  verificat  per  l’òrgan  que va  atorgar
l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les  prescripcions
següents:

1. Cal donar compliment a l'informe del Departament de Cultura de 28.4.2016 i a l'informe del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 4.5.2016.

2. Cal corregir la normativa urbanística tenint en compte les consideracions exposades en la
part valorativa de l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

4. Els serveis tècnics municipals, el mes de novembre de 2016, van redactar un text refós, que va ser
verificat per acord del Ple de data 7 de novembre de 2016.

5. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 29 de novembre de
2016, va acordar mantenir  la  suspensió  de l'aprovació  definitiva  de  la  Modificació  puntual  de les
normes subsidiàries de planejament sobre la regulació del sòl no urbanitzable d'Ulldecona, fins que
l'Ajuntament torni  a presentar  un nou text  refós,  per duplicat,  verificat  per  l’òrgan que va  atorgar
l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les  prescripcions
següents:

1.1.  Cal  esmenar  la  regulació  d'usos  de  les  claus  Na  i  Nb  d'acord  amb  les  observacions  
exposades a la part valorativa de la Resolució.

6. Els serveis tècnics municipals han redactat un nou text refós que esmena aquesta regulació d'usos
de les claus Na i Nb.  

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

ACORDS:

I. Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Regulació
del sòl no urbanitzable, en la seva última versió de gener 2017. 

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 l'aprovi  definitivament i
n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

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.

6. APROVACIÓ DEL PROJECTE CAMÍ FLUVIAL RIU SÉNIA, AL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l'actuació  "projecte  camí  del  riu  Sénia",  al  terme  municipal
d'Ulldecona.

El riu Sénia és un dels eixos vertebradors dels territori. Per part de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia, sempre ha sigut un dels objectius, poder tirar endavant l'execució del "camí del riu Sénia".

Durant el seu recorregut d'uns 50 Km, des de la desembocadura a Sòl de Riu, fins al seu naixement
als barrancs de la Fou, el Salt  i  de la Pobla, transcorre per un total de 10 municipis, 7 a la part
valenciana: Vinaròs, Sant Jordi, Traiguera, San Rafel del Riu, Canet lo Roig, Rossell i la Pobla de
Benifassà, i 3 a la catalana: Alcanar, Ulldecona i la Sénia.

Després de diverses reunions dels Alcaldes i d'entrevistes amb els responsables de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i del Programa Leader a Catalunya es va acordar encarregar la redacció del
projecte executiu complet.

Havent sortit ara la convocatòria dels ajuts Leader a Catalunya, (ORDRE ARP/302/2016, de 8 de
novembre,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  dels  ajuts  destinats  a  l'aplicació  del
desenvolupament  local  participatiu  Leader  en el  marc del  Programa de desenvolupament  rural  a
Catalunya  2014-2020),  es  va  acordar  des  de  la  Mancomunitat  donar  prioritat  a  la  redacció  del
"projecte executiu del camí del riu Sénia, actuacions a la Sénia, Ulldecona i Alcanar", per tal de poder
presentar la sol·licitud la Mancomunitat, en nom dels 3 Ajuntaments (per tenir més puntuació) però
amb el compromís que, un cop aprovades les ajudes, la part no subvencionada aniria a càrrec dels
ajuntaments. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I.  Informar  favorablement  i  aprovar  l'actuació  "projecte  camí  del  riu  Sénia",  al  terme  municipal
d'Ulldecona, en els termes que figura en el projecte executiu "del camí del riu Sénia, Actuacions a la
Sénia, Ulldecona i Alcanar" aprovat per la Mancomunitat Taula del Sénia.

II. Autoritzar a la Mancomunitat a sol·licitar els ajuts Leader, en nom de l'Ajuntament d'Ulldecona, per
executar l'esmentat projecte.

III. Prendre el compromís de finançar la part de l'esmentat projecte, que correspongui a Ulldecona,
respecte la part no subvencionada.

IV.  Facultar  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Núria  Ventura  Brusca,  per  a  la  signatura  de  tota  la
documentació necessària per a l’efectivitat dels presents acords.” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Vull incidir en una cosa, i és que a banda de què es faci el projecte del camí, es tinguin en compte
tots els béns patrimonials que hi ha allí,  i que també s'actuï en ells, o sigui que el projecte no
només sigui el camí, sinó que també s'actuï en tots aquests béns patrimonials. 

-Sra. Ventura:
El projecte preveu només l'actuació al camí, des del principi fins al final, no l'actuació als béns
patrimonials de fora del riu, tot i que ja vaig explicar en alguna ocasió, que a mitjà i llarg termini pot
incorporar altres projectes executius de restauració, sobretot d'alguns elements patrimonials, pel
que fa al tema dels ponts, bàsicament, que és el que més ens preocupa, perquè alguns estan en
un  estat  bastant  deteriorat  i  altres  elements  que  puguin  ser  susceptibles  d'actuació  ràpida  i
d'utilització, en el bon sentit de la paraula, en termes d'actius patrimonials, d'actius naturals i, per
tant, per al foment del turisme. Tot i així, insisteixo que aquesta primera part del projecte actua
només sobre el que és el traçat, el recorregut, i ara han fet l'aprovació de la part catalana, per a
demanar els ajuts Leader, però també hi ha altres municipis de la part valenciana, tots els que
toquen al riu, que hi participen i, per tant, la voluntat és, de manera compartida, anar habilitant
trams de camí, per tal que des del naixement del riu fins a la desembocadura sigui tot visitable.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

7. MOCIÓ SOBRE L'ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES  
CELÍAQUES. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.
Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí de mecanisme immunitari,
desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades genèticament. A Europa n’està
afectat l’1% de la població, és a dir que és la malaltia digestiva d’origen genètic més freqüent. Es
calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals només una de cada 10 estan
diagnosticades. La xifra d’afectats està augmentant de manera proporcional perquè, d’una banda, hi
ha una major sensibilització de l’estament sanitari i una major accessibilitat a les proves de detecció; i
de l’altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans. 

Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les pizzes, els
pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de contaminació amb blat).
Però  el  gluten  també  s’utilitza  per  donar  una  millor  estructura  a  productes  alimentaris  com  ara
embotits, salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha productes sense gluten gens sospitosos
com la fruita, els llegums i les verdures, que poden estar contaminats amb gluten durant la seva
manipulació i cocció. 

Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables:  des de les formes asimptomàtiques o
paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia no diagnosticada produeix una
inflamació a l’intestí que condueix a una síndrome de malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci,
vitamines…), amb anèmia, osteoporosi, afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament
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en els nens i alteració del caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic
i autoimmune fa que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot associar a
Diabetis Mellitus tipus I i a tiroïditis. 

L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha de ser estricta
i  l’han de seguir  durant tota la vida.  Els pacients que no la segueixen presenten un augment de
comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions a llarg termini com ara alteració de la
densitat  mineral  òssia  i  un  risc  més alt  de fractures,  anèmia  ferropènica,  infertilitat,  avortaments
espontanis, determinades neoplàsies d’intestí prim, etc. 

Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot arribar a ser
d’un 300%, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de la compra en uns 33 €
setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran càrrega genètica que té la malaltia,
pot haver-hi més d’un membre de la família que la pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la
despesa.

Atès que la  necessitat  de seguir  una dieta estricta  sense gluten i  la  possibilitat  de contaminació
creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de sortir a menjar fora de casa
seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen una carta lliure de gluten, encara són una
minoria.  Aquesta  mancança  d’establiments,  és  causa  de  frustració  i  exclusió  social,  encara  més
destacable en un país mediterrani en el qual aquestes activitats socials són un element integrador.
Les associacions de celíacs estan jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de
Celíacs  de  Catalunya  tenen  un  servei  gratuït  d’informació  i  assessorament  per  a  empresaris,
emprenedors i institucions públiques i privades. 

Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia o al Regne
Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca existeixen ajuts directes
de 200 € al mes per pacient. 

Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per a la
millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la reducció de l’IVA al 4%
dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el sector
restaurador i hoteler, i la implementació de protocols en els menjadors escolars, entre altres. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d'Ulldecona l’adopció dels següents; 

ACORDS 

PRIMER:  Manifestar  el  suport  i  el  reconeixement  per  part  de  l’Ajuntament  d'Ulldecona a  tota  la
població celíaca de la vila. 

SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per augmentar la qualitat de
vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X. 

TERCER:  Sol·licitar  al  Govern de l’Estat  espanyol  que impulsi  l’aprovació  d’ajudes directes o  de
beneficis fiscals per a persones celíaques, com la reducció de l’IVA o la possibilitat de desgravar els
productes sense gluten. 

QUART:  Instar  la Generalitat  de Catalunya que creï  un sistema d’ajuts  econòmics directes a les
famílies  dels  celíacs  i  que  destini  recursos  per  a  la  investigació  pública,  prevenció  i  tractament
relacionat amb la malaltia celíaca, així com un seguiment adequat. Tot plegat, en base al Document
de  Consens  sobre  la  Malaltia  celíaca  a  Catalunya,  elaborat  per  l’Agència  de  salut  Pública  de
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Catalunya, publicat al febrer del 2016 amb la col·laboració d’associacions mèdiques i l’Associació de
Celíacs de Catalunya.

CINQUÈ:  Que l’Ajuntament  doni  suport  a  les  campanyes  i  accions  informatives,  formatives  i  de
divulgació entorn a la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de Catalunya, i d’altres accions de
suport per a millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia a la vila. 

SISÈ: Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la restauració, centres
educatius,  centres  d’acollida  i  centres  residencials  per  a  aquells  que  vulguin  obtenir  l’acreditació
“Servei Sense Gluten” que ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de
garantir un servei correcte (en la línia que ja s’ha fet a ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a les
14 comarques integrades en la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració). 

SETÈ: Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn a la informació
obligatòria  dels  productes alimentaris  i  en concret  a  allò  que es refereix  a  la  declaració  dels  14
al·lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament realitzi a favor de la seguretat
dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara: 

a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en matèria de
seguretat alimentària per l’elaboració i manipulació de productes sense gluten en els sectors
implicats (restauració, obradors, etc.). 
b.  Col·laborar  amb  l’Associació  de  Celíacs  de  Catalunya  en  la  realització  de  campanyes
d’informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als sectors implicats. 
c. Impartir formació en celiaquia i  pautes seguretat alimentaria en la cuina sense gluten als
inspectors de l’Ajuntament i comerç minorista.
d. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars, escoles bressol i  altres
centres.

VUITÈ: Que es promocioni i s’incentivi l’elaboració de productes sense gluten a bars, restaurants i
fleques.

NOVÈ: Que en les festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, es vetlli, en la mesura de les
possibilitats,  per  oferir  alternatives  adients  per  als  vilatans afectats  de celiaquia  (caramels sense
gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats…). 

DESÈ: Que en els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc. s’indiqui amb el
símbol “sense gluten” els establiments que són aptes per celíacs. 

ONZÈ:  Oferir  un  enllaç  des  del  portal  de  l’Ajuntament  des  del  qual  hi  hagi  una  ubicació  dels
establiments  de  restauració  que  ofereixen  àpats  per  a  celíacs  i  que  estiguin  acreditats  per
l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i comercial per a la persona
celíaca.  I  incloure-hi  també un enllaç a  l’Associació  de Celíacs  de Catalunya  per  a  obtenir  més
informació. 

DOTZÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i a
l’Associació de Celíacs de Catalunya. ” 

DELIBERACIONS  : 

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

8. MANIFEST DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA.   

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Manifest davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. Moció
presentada per l'alcaldia a instàncies de la Unió de pagesos de Catalunya i oberta a tots els
grups municipals.

En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser  La Pagesia,
sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar el
contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional
d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a
Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:

MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA 

Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la
lluita  per  l’obtenció  de  les  llibertats  democràtiques  i  nacionals  de  Catalunya.  Avui,  en  l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat
amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur.
Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè
el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana. 

• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal és
estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com
a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les
funcions del sector:

 a) L’abastament segur d’aliments a la població.
 b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
 c) L’ocupació equilibrada del territori. 

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector
agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la
Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de
béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir
les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no
han  de  respectar,  ja  que  només  han  de  complir  la  normativa  concordant  amb  les  regles  de
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de
servir  també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.

•  Segon:  Respecte  a  la  voluntat  democràtica  de  la  pagesia  professional  catalana  de  ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
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Des  de  les  primeres  eleccions  democràtiques  al  camp  (desembre  1994),  Unió  de  Pagesos  de
Catalunya ha obtingut  el suport  àmpliament majoritari  de la pagesia professional catalana, en les
darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços,
no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han
sostret  i  menystingut,  en  major  o  menor  grau,  la  veu  d’Unió  de  Pagesos,  com  a  representant
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté a
les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais
d’interès  natural,  Agència  Catalana  de  l’Aigua,  Agència  de  Residus  de  Catalunya,  formació
professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de
determinades administracions locals.

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39% de l’anomenada
Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha
deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat
interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en
molts  sectors  preus  ruïnosos  per  les  nostres  produccions.  A  aquests  dos  aspectes,  cal  afegir
l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el
comerç  i  la  distribució  dels  productes  agroalimentaris,  garantint  els  recursos  humans  i  materials
suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus
alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que
permeti  la  regulació,  en  l’àmbit  de  Catalunya,  de  les  interprofessionals,  els  contractes  tipus,  les
agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i
altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures que
calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.

La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74% l’aportació
que feia al  Programa de Desenvolupament  Rural  [PDR]  de Catalunya,  no obstant  això,  la  Taula
Agrària  i,  després,  el  Ple  del  Parlament  al  debat  monogràfic,  van  acordar  unes  prioritats  en
programació  i  execució,  que  l’actual  Govern  no  ha  respectat  i  ha  comportat  retallades  en  les
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i
compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides). 

Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir  la desatenció de
l’Estat  a la modernització i  sostenibilitat  del  sector agropecuari  i  forestal  i,  mitjançant una llei,  cal
deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així com,
la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
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La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i provoca
importants  pèrdues econòmiques a les explotacions agràries.  No podem esperar  més a capgirar
aquesta situació, el Govern i  el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i
econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i
privats,  i  revertir  la  situació  actual.  S’han  de  facilitar,  simplificar  i  habilitar  les  comunicacions
electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les zones
que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals
s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A
més,  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  d’actuar  diligentment,  quan  queda  demostrada  la  manca
d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar
la sobreabundància de l’espècie que els causa.

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la capacitat del
medi  de  mantenir-los  de  forma sostenible  sense  perjudicar  al  bestiar  domèstic  i,  si  s’escau,  es
prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les
accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan
creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants
conflictes amb la ramaderia extensiva.

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el territori,
replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però,
mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual.

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant  la
Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o no
autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat
agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de gestió
de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades,
que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis
d’impacte  agrari  que  minimitzin  els  impactes  de  les  infraestructures  i  els  corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial
Agrari.  També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar
polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com
a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió. 

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d'Ulldecona l'adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.

SEGON. Notificar l’aprovació d’aquest manifest a:

- Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
 President de la Generalitat de Catalunya
 Plaça de Sant Jaume, 4 

Expedient: 1-2-17-1 Pàg. 14/18



Ple Municipal
any 2017

 08002 BARCELONA

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

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix el manifest.

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

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 5 (GMCIU, GM+U-AM)

9.    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 3 de
novembre fins al 23 de desembre de 2016, que corresponen amb les compreses entre els números
191852-F i 191900-F i entre els números 192001-F i 192038-F dels fulls segellats de la Generalitat,
tots  quatre  inclosos.  I  de les  actes  de les Juntes de  Govern  Local  aprovades des del  dia  3  de
novembre  fins al  23 de  desembre  de 2016,  corresponent  a  les  sessions  celebrades els  dies 14
d'octubre i 11 de novembre de 2016.

10.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREC 1  FORMULADA PEL SR. NAJAS: Nosaltres tenim dos precs que vàrem dir a l'últim ple i no van ser
contestats. La manca de papereres, sobretot al nucli antic, entre les murades. Demanem això, que
s'incrementen les papereres si és possible per a fer més fàcil que el poble estigui net.

- Sra. Ventura: 
Raül, comentaves que no s'havien contestat alguns precs, i no tenim per costum contestar els
precs, perquè entenc que són precs i no requereixen contestació, sinó que, et podria contestar si
sabés la data exacta en què es col·locaran les papereres. Evidentment, si no hem dit el contrari,
coincidim que fan falta papereres.

PREC 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Vam demanar la despesa detallada, que se'ns facilités als grups de
l'oposició, de les Festes Majors i de Sant Lluc. Tampoc sabem res.

- Sra. Ventura: 
Quan tindrem el tancament de l'any, totes les factures entrades, us passaré la relació de festes
majors i de les festes d'octubre i de Nadal.

PREGUNTA 3  FORMULADA PEL SR. NAJAS: I una pregunta, sobre la moció que vam aprovar en ple de les
cartelleres, com està? Perquè ja fa un any.
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- Sra. Ventura: 
Som plenament conscients de què les cartelleres s'han d'instal·lar.

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: A part d'afegir-mos a la felicitació de Balaguer, també voldria fer
un reconeixement al que és tot l'equip de turisme, pels resultats que han tret, el que ha sigut durant
tot aquest any.

PREC 5  FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Vull demanar si es poden retirar totes les restes d'enllumenat que
queden al  Castell,  perquè realment és una cosa que ja fa temps que anem dient  i  fa molt  mala
impressió a les visites que es fan allà dalt. 

- Sra. Ventura: 
Fa poques setmanes,  al  Castell,  s'ha fet  l'enderroc de la  caseta que hi  havia  al  costat  de la
muralla, i per tant, s'acabarà de netejar tota la zona, estem treballant amb això.

PREGUNTA 6 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Pel que fa a la participació dels pressupostos voldríem que és
fomentés més, perquè veiem que en tots els processos participatius hi ha una participació que tira
més a baixa que no a una participació que seria la desitjada. En aquests processos participatius,
possiblement el que faltaria seria una mica més de foment o d'explicació.

PREGUNTA 7  FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Després d'aquestes pluges, en alguns carrers hi ha bastants
clots, per exemple a la Murada de Baix. Es pensen reparar i quan es pensa reparar? I també els de
les entrades de la carretera.

- Sra. Ventura: 
N'hi ha que s'estan arreglant  i  altres que has anomenat, el  de la Murada de Baix,  que no és
d'aquestes pluges, sinó que és de fa temps. Segurament igual hi ha alguna tuberia rebentada i per
tant, allí requereix una actuació perquè s'ha de fer un forat ben fet i s'ha de retirar. Quan la brigada
tingui personal i temps ho faran directament.
Respecte a la  carretera de Tortosa,  fa temps,  vam iniciar  conversacions amb la  Diputació de
Tarragona, perquè, suposo que coincidirem tots, en què el fet que la carretera de Godall comenci
dins del nucli urbà d'Ulldecona i que la carretera de Tortosa, no comenci fins passada la rotonda fa
que tinguem un tram de via urbana, no la de la carretera pròpiament, perquè aquesta sí que està
més arreglada, però des de la sortida del poble fins a la rotonda que està en molt mal estat i que
per a l'Ajuntament suposa un cost molt difícil d'assumir. En la Diputació, inicialment, vam fer la
petició de què es fessin càrrec directament d'aquest tram, cosa què ens va ser denegada, perquè
no es fan càrrec de nous trams de carreteres, però sí que ens van oferir la possibilitat de prestar-
mos alguna ajuda o alguna subvenció per a poder-ho fer. És el que hem demanat ara i esperem
que ho puguem fer. Insisteixo, perquè tot i que és un tram que no és molt llarg sí que és ample i,
per tant, requereix una inversió molt important d'asfaltat, que ara per ara és molt difícil de fer-nos
càrrec.

PREGUNTA 8 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Una altra cosa que també ja fa temps que vaig dir, les cartelleres
de l'entrada del poble, estan ja els vinils completament degradats, tant els que estan a l'entrada del
poble com als barris. És té alguna intenció de renovar-los o alguna cosa?

- Sra. Ventura: 
Pel que fa a les cartelleres de les entrades del poble i dels barris, després de 15 anys d'estar
instal·lades, estan totalment descolorides i,  per tant, o s'han de treure en alguns dels casos o
posar uns vinils nous, perquè actualment no compleixen la funció de cartellera.
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PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Quan les dames van a sopar, quants acompanyants van?
perquè aquí en el Decret 191857F, posa 77 menús de sopar de pubilles, i la quantitat que puja són
molts de diners. Voldria saber si porten un acompanyant o quatre.

- Sra. Ventura: 
És el sopar de les expubilles, em penso, però ja ho mirarem.

PREGUNTA 10  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Volem saber quantes sancions de l'ordenança de civisme
s'han posat. I de passada fer una proposta, davant de les escoles, on estan els pins, fa fàstic de les
cagades dels gossos, parlant clar. Nosaltres hem pensat que una possible solució podria ser delimitar
un tros només perquè els gossos facin les seves necessitats allí, tipus pipi-can petit, i a la resta de
terreny potser prohibir que puguin entrar gossos. Estudieu-ho i mireu-ho perquè la veritat és que fa
falta.

- Sra. Ventura: 
La idea que portàvem, tot i que encara no està ben delimitat l'espai, és tal com vam posar un pipi-
can a la part de baix, detràs del pavelló, a la part de dalt posar-ho pujant l'avinguda Constitució a
mà dreta, a la cantonada de la Ctra. de la Sénia, aquell reclau que queda on hi ha un tros que és
propietat municipal, tot i que hem d'acabar de mirar si hi ha prou espai per a posar-ho allí o no.
Perquè no sé si seria massa bona idea de posar-ho a prop del parc de salut. Però ho haurem
d'acabar de mirar. En tot cas, se n'ha de fer un a la part de dalt, perquè és veritat que allí tenim un
problema que de vegades es converteix en un problema no només d'imatge sinó de salut per a la
pròpia gent que utilitzen els parcs, tant infantils com de salut. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldríem saber la relació de les sancions de trànsit
que s'han posat durant tot l'any 2016.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: I, els comptes de les festes 2016.

PREGUNTA 13  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS: Voldríem saber, també, quan ha costat pintar l'Avinguda
Ramon Salomon. 

PREC 14  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Els camins del  poble estan bastant malament,  hi ha alguns
carrers que sí, però els camins estan pitjor. A més volia recordar, que al camí Montsià, a finals del
2015, es va arribar a un acord amb l'empresa que fa les extraccions de terra i es va arreglar, i jo tinc
entès que es va quedar que cada any ho arreglarien, i el 2016 no han fet res i la veritat és que està en
molt mal estat. Llavors, la meva pregunta és si l'Ajuntament ha fet alguna gestió o si hi ha alguna data
per a solucionar-ho, arreglar-ho o com està.

- Sra. Ventura: 
L'última conversa amb l'empresa va ser fa un parell de mesos, i en principi es van comprometre a
tornar-lo a arreglar, per tant, haurem d'insistir. No tenim data d'inici, però insistirem perquè ho facin
ràpidament.

PREGUNTA 15  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Quan tingueu temps s'hauria  de fer  una revisió  de les
ordenances. Hi ha ordenances que estan aprovades per unanimitat, perquè quan les vam aprovar
vam suposar que les podríem complir, però hi ha alguns punts que no es compleixen, i una d'elles,
per exemple és la dels guals. I vull aprofitar i recordar que els guals perquè estiguin, perquè es puguin
complir ha d'estar la ratlla groga pintada i la placa. Al poble hi ha molts de guals que la ratlla groga no
està pintada. Llavors, considero que estaria bé que als propietaris d'aquests guals se'ls notifiqui que el
gual que tenen no és vàlid, que segurament que ho estan pagant.

- Sra. Ventura: 
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La revisió per als guals, sí, però també per altres qüestions, tema terrasses i altres que també s'ha
de fer la revisió.

PREGUNTA 16  FORMULADA PER LA SRA.  SALVATELLA:  Natros també volem demanar les despeses de les
festes, de les festes majors, de Sant Lluc i ja posats a demanar, també les de final d'any.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: El mateix que han dit Isabel Salas i Paco Lavega, sobre
els carrers i camins. 

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volíem preguntar pel decret del sopar de les pubilles,
que ha preguntat Isa Salas i que ja ens direu també del que és.

PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: A partir de demà, si els homes i les dones del temps no
s'equivoquen, ens ve una baixada de temperatures notable, i només era preguntar-vos si havíeu pres
alguna mesura per tal de què la gent que en aquest poble pateix mancances, que per desgràcia n'hi
ha, que no pateixin més del que habitualment ja pateixen degut a aquest fred que diuen que vindrà.

- Sra. Ventura: 
S'han  establert  els  protocols  habituals,  serveis  socials  està  informat  de  tots  els  partes
meteorològics, i fa un control, no setmanal però si quinzenal, de totes les persones que estan en
situació de dificultat i que per tant, tenen problemes per a pagar la llum i moltes vegades no poden
tenir calefacció i, per tant, si detectem algun altre problema extraordinari a banda dels habituals,
evidentment posarem els mitjans que estiguin a les nostres mans. De totes maneres,  el parte
meteorològic ha arribat aquesta mateixa tarde, i a la zona del Montsià situa l'alerta de cara al
dimecres i és una alerta moderada i no és de les fortes. D'aquí a allà ja veurem que és el que
acaba succeint i esperem que no sigui massa forta l'onada de fred.

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-cinc 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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