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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 6 DE MARÇ 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 sis de març 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 ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

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

SECCIÓ RESOLUTÒRIA   

2. Aprovació de la delegació de competències a la Junta de Govern Local.

3. Aprovació de la modificació de la Comissió informativa d'urbanisme.
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4. Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2017.

5. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.

6. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació  destinat  a
empreses  d’Ulldecona  que  contractin  persones  desocupades  i  a  nous  autònoms
empadronats a Ulldecona, any 2017.

7. Aprovació  de  l'addenda  econòmica  per  a  l'any  2016  al  conveni  marc  entre  el  Consell
Comarcal  del  Montsià  i  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres
programes relatius al benestar social.

8. Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local 2017.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Manifest Pacte Nacional pel referèndum.

10. Manifest del dia de la Dona.

11. Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sol,
IRPH,  despeses  en  la  formalització  de  les  hipoteques  i  pel  seu  acompanyament  i
assessorament en el procés de reclamació. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els
grups municipals.

12. Moció sobre la reinversió del superàvit  i  la reforma del sostre de despesa als municipis.
Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

13. Moció de suport al pacte nacional per a una societat digital a Catalunya. Moció presentada
pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

14. Moció  a  favor  del  Dret  a  vot  als  16  anys.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  Més
Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

15. Moció  per  l’acollida  immediata  a  Catalunya  de  persones  refugiades  i  migrants.  Moció
presentada pel Grup municipal Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

16. Moció de suport al sector agroalimentari català. Moció presentada pel Grup municipal Més
Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

17. Moció per la sobirania energètica. Moció presentada pel Grup municipal Més Ulldecona -
Acord Municipal (+U-AM).

18. Donació de compte del compte de recaptació de BASE 2016, en voluntària i executiva.

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

20. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència i abans de passar a l'ordre del dia, l'Alcaldessa diu que vol començar,
com ja va sent habitual  amb un capítol d'agraïment, no exclusivament esportiu però sí que hi ha
diferents esportistes que han estat guardonats aquestes últimes setmanes i, que volen, fer-los un
reconeixement.

Primer Ricard Arnau, que va aconseguir la tercera posició al campionat d’Espanya de Billar. Meritxell
Benito, campiona absoluta de la seva categoria de Catalunya, de salt de perxa. Maria Vidal, també en
atletisme que aquest cap de setmana ha aconseguit en la seva categoria dos medalles, una de les
quals és d’or en salt de llargada. El club de Twirling Ulldecona, que recentment ha estat proclamat
campió de Catalunya en la copa de clubs, ara fa justament una setmana, 
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Un reconeixement acadèmic a Maria Soriano, pel premi de recerca jove Ramon Faus i Esteve, pel
treball, la llet materna és insubstituïble, alumna de l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona.

I, finalment, un reconeixement gastronòmic també a un dels nostres cuiners de referència, en aquest
cas  a  Jeroni  Castell,  que  ha  rebut  fa  just  una  setmana  un  premi  de  mans del  President  de  la
Generalitat, atorgat per les denominacions d’origen protegides de l’oli de tot Catalunya. 

Per tant, moltes felicitats, en nom de tot el Ple Municipal d’Ulldecona.

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  16  de  gener  de  2017,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Delegació de competències a la Junta de Govern Local 

ANTECEDENTS DE FET  

La legislació d’Hisendes Locals i la resta de normativa aplicable a la vida econòmica dels ens locals
preveu la intervenció del Ple en assumptes tan diversos com la fixació de les retribucions del personal
laboral, la realització de determinades modificacions pressupostàries, la fixació dels preus públics o la
concertació d’operacions de crèdit en diversos supòsits.

Per  altra  banda,  la  Llei  40/2015,  de Règim Jurídic  del  Sector  Públic,  contempla,  com a un  dels
principis  generals  informadors  de  l’actuació  de  les  Administracions  Públiques,  la  racionalització  i
agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.

Amb la delegació de competències en la Junta de Govern Local es pretén afavorir  la consecució
d’aquest objectiu de racionalitat i  agilitat,  assegurant en tot cas el respecte al principi  democràtic
mitjançant l’exigència d’informe previ per part de la Comissió Informativa de la Junta de Govern, en la
qual es troben representats tots els grups polítics municipals, en compliment del que disposa l’article
60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET  

1. La normativa aplicable és la següent:

• Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
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• Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Municipal i de Règim Local de Catalunya i Reglament Orgànic Municipal (TRLMC),

• Art.  51 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROF).

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP).

• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (LRJPAPC).

• Reglament Orgànic Municipal (ROM).

2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL) preveu i regula les competències de l'Alcaldia i del Ple de la
Corporació, i en determina, en el seu article 22.4 quines d'aquestes competències són delegables i
quines no.  L’article 9 de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre,  de règim jurídic  del  Sector  Públic,  també
regula, amb caràcter general, la delegació de competències i determina una sèrie de competències
que en cap cas podran ser objecte de delegació.

3. La delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, requereix l’acord adoptat
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació (art. 57 TRLMRLC).

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

ACORDS:

I. Delegar a favor de la Junta de Govern Local l’atribució per a dictar resolucions sobre totes les
competències susceptibles de delegació, encomanades al Ple per les següents normes:

• La Llei reguladora de les hisendes locals, el Reial Decret 500/1990, les Bases d’execució del
pressupost i, en general, la resta de normativa tributària, pressupostària i financera vigent.

• La Llei general de subvencions, el seu reglament i la resta de normativa aplicable en matèria
de subvencions i ajuts.

• La Llei  de  l’estatut  bàsic  de  l’empleat  públic,  el  Text  únic  de  preceptes  legals  vigents  a
Catalunya en matèria de funció pública, el Reglament del personal al servei de les entitats
locals i, en general, la resta de normativa aplicable en matèria de recursos humans.

L’exercici  de les competències delegades queda condicionat a l'emissió d'un dictamen preceptiu i
vinculant de la Comissió Informativa de la Junta de Govern, prèviament a l’aprovació de qualsevol
acord que s'adopti per delegació.

II. Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com a titular de
la competència originària, el qual conservarà la facultat de rebre informació detallada de la gestió de
les competències delegades i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació efectuada.

III. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins
els límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de
fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
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“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia ....... “

IV. Aquestes  delegacions,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  51.2  del  Reglament
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d’avocació pel Ple.

V. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en
compliment del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat, i difondre'l, en compliment del
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica
municipal,  en compliment del  què disposen els articles 5 i  següents de la Llei  19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

VI.  Deixar  constància  de la possibilitat  d’avocació de les facultats delegades,  en els termes dels
articles 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i 8.5 i  9 de la Llei
26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de
Catalunya (LRJPAPC).”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
El nostre vot serà en contra, perquè considerem que per a aquestes qüestions ja existeix la figura
dels plens extraordinaris que no fem, on la població podria assistir i se’n pot assabentar de primera
mà del que es debat i del que es decideix finalment. 
Amb aquesta fórmula considerem que el debat i les decisions que es prendran es faran d’esquena
a l’opinió pública, i tot i que es publiquen la gent no hi podrà assistir, ni ho podrà veure per la
televisió i si no es convoquen els plens extraordinaris per un motiu de despesa, des de la CUP
Ulldecona animem als altres grups municipals, igual que ho plantegem nosaltres, a acordar que no
els cobrarem i no suposaran cap despesa per a l’Ajuntament d’Ulldecona.

- Sr. Lavega:
El nostre vot també serà en contra, també pel mateix fet que està comentant el company de la
CUP, és a dir,  tenim una eina que són els plens extraordinaris,i  que encara ens donaria més
agilitat  si  haguéssim  de  fer  coses  urgents,  perquè  els  podem  convocar  quan  realment  es
necessiten  sense haver  d'esperar  a  la  comissió  d’urbanisme i,  diem el  mateix,  que  si  és per
qüestió de despesa nosaltres també estem disposats a renunciar al que seria el cost d’aquest ple. 

- Sra. Salas:
Nosaltres ho vam consultar, ja que això va sortir arran de les bases d’ajudes a autònoms, i de fet
potser estem parlant de dos o tres casos a l’any o menys, perquè d’avui fa un any a atràs, crec
que no hi ha hagut cap cas, per tant, estem parlant d’un cas puntual i si és per agilitzar i si és pel
que hagi de cobrar la subvenció, en aquest cas d’ajudes, votarem a favor d’aquesta proposta.

- Sra. Balagué:
El nostre vot serà en contra, i els nostres arguments són els mateixos que els de la CUP i de Més
Ulldecona, ja que creiem que tenim la figura dels plens extraordinaris per a quan hi ha una cosa
urgent i lamentem que s’hagi de passar per la Junta de Govern i per la Comissió d’Urbanisme. El
que volem és que la gent d’Ulldecona sàpiga ben bé el que es decideix dins de l’Ajuntament i la
figura del ple extraordinari és per a quan hi ha alguna urgència i per a poder agilitzar les tasques
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en aquest cas d’intervenció, està la figura del ple extraordinari, que com deia el regidor Raül no se
n’ha convocat cap i el que lamentem és que haguéssim de passar-ho per la comissió d’Urbanisme
i, per aquest motiu, el nostre vot és en contra.

- Sra. Ventura:
Evidentment el govern votarà a favor. En tot cas, lamentar que aquestes consideracions no s’hagin
fet abans quan es va proposar a la junta de Portaveus aquest tema. És una qüestió simplement
d’agilitat a l’hora d’organització interna de l’Ajuntament. En cap cas es vol amagar res, al contrari
aquest és l’Ajuntament més transparent de la història, perquè a més així ens obliga la llei, complim
en tots els protocols que hi ha de transparència i bon govern en la informació que es dóna a nivell
municipal i lamentar que aquestes consideracions que es fan avui aquí, no s’hagin fet prèviament,
perquè de manera consensuada tots haguéssim pogut prendre les determinacions oportunes.

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

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

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de la Comissió informativa d'urbanisme.

1. El Ple de l'Ajuntament, en data 13 de juliol de 2015, va acordar crear les Comissions Informatives
de caràcter permanent següents:

"
1) Comissió Informativa general, que tindrà per funció l’estudi, informe o consulta i elaboració dels
corresponents dictàmens dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, tret
quan hagin d’adoptar-se acords declarats urgents. 

Aquesta Comissió estarà integrada per la totalitat dels membres corporatius municipals, actuant
com a Secretari/a el que ho sigui de la Corporació, o funcionari/a en qui delegui.

A més, actuarà com a comissió especial de comptes.

2)  Comissió  Informativa  d’urbanisme  que  tindrà  per  funció  l’estudi,  informe  o  consulta  dels
assumptes urbanístics i mediambientals que hagin de ser sotmesos a la decisió de la Junta de
Govern Local. 

Aquesta Comissió estarà integrada per la totalitat dels membres corporatius municipals, actuant
com a Secretari/a el que ho sigui de la Corporació, o funcionari/a en qui delegui."

2. Atès que el Ple de l'Ajuntament ha delegat en la Junta de Govern Local diverses atribucions i/o
competències  i  aquesta  delegació  ha  quedat  condicionada  a  l'emissió  d'un  dictamen  preceptiu  i
vinculant de la Comissió Informativa de la Junta de Govern, prèviament a l'aprovació de qualsevol
acord que s'adopti per delegació, es veu oportú modificar la Comissió Informativa d'Urbanisme, per tal
d'ampliar el seu àmbit competencial, incloent-hi, a banda dels assumptes urbanístics i mediambientals
que hagin de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local, tots aquells assumptes que la
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Junta de Govern adopti per delegació del Ple, modificant la seva denominació però sense variar la
seva composició.

3.  Atès que correspon al  Ple  de cada Corporació  determinar  el  nombre i  la  denominació  de les
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir
a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb
l'objecte de tractar temes específics, d'acord amb el que disposa l’article 60.3 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, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i  control de caràcter
assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.

4. Per últim, atès que la composició de la Comissió Informativa General i de la Comissió Informativa
de la Junta de Govern Local és la mateixa, es considera positiu facultar a aquesta última per a actuar
també com a comissió especial de comptes.

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

ACORDS  

I. Modificar la Comissió Informativa d'Urbanisme, creada per acord del Ple municipal de 13 de juliol de
2015 en els termes següents:

a)  Denominació:  La  Comissió  Informativa  d’urbanisme  passarà  a  denominar-se  Comissió
Informativa de la Junta de Govern Local. 

b) Funcions: La Comissió Informativa de la Junta de Govern Local tindrà per funció:

- L’estudi, informe o consulta dels assumptes urbanístics i mediambientals que hagin
de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local. 
- Informar prèviament, de manera preceptiva i vinculant, tots aquells assumptes que la
Junta de Govern adopti per delegació del Ple.
- A més, podrà actuar com a comissió especial de comptes.

c) Composició: Aquesta Comissió estarà integrada, de la mateixa manera que ho estava la
Comissió Informativa d'Urbanisme, per la totalitat dels membres corporatius municipals, actuant
com a Secretari/a el que ho sigui de la Corporació, o funcionari/a en qui delegui.

d) Periodicitat de les sessions: Aquesta Comissió durà a terme les seves reunions d’acord amb
la periodicitat establerta per a les sessions de la Junta de Govern Local.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Votem en contra pels motius abans esmentats.

- Sr. Lavega:
En contra pels motius esmentats en el punt anterior.

- Sra. Salas:
Vull recordar, que abans no ho he dit, que qui decidirà els temes és una Comissió igual que el ple,
és tot el consistori, per això el nostre vot és favorable.
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- Sra. Balagué:
El nostre vot és en contra, pels mateixos motius.

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

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

4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2017.

L’Alcaldessa ha format el pressupost per a l’exercici 2017, d’acord amb el que disposa l’article 168 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.

Vistos els informes favorables emesos per l’interventor, que figuren a l’expedient.

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

ACORDS

1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2017, d’acord amb els estats comptables i annexos
que figuren a l’expedient.

2. Aprovar la plantilla de personal per a 2017, segons es detalla a l’expedient.

3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils,  durant  el  qual  els
interessats podran presentar-hi reclamacions. 

5.  L’aprovació  inicial  del  pressupost  general  es  considerarà  definitiva  si  no  es  produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, una vegada publicat el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Nosaltres valorem positivament l’aspecte general del pressupost, que considerem que el fa més
entenedor i transparent, cosa que havíem demanat i ho agraïm, i s’han desplegat les partides en
qüestions  més concretes.  Però  pel  que  fa  a  la  substància  del  pressupost,  hi  ha  pocs  canvis
respecte als anteriors i, per aquest motiu, el nostre vot serà d’abstenció.

- Sr. Lavega:
Els altres anys, també mirant el que era el pressupost, i igual que l’any passat, analitzant el que és
el pressupost, veiem que és un pressupost continuista. Sí que celebrem en aquest cas, que s’han
augmentat algunes partides en què millorem el que és la promoció econòmica, cosa que nosaltres
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anàvem dient ja feia temps, i altres partides que també s’han augmentat, com per exemple pel que
fa a carrers.
El  nostre vot serà d’abstenció,  ja que veiem que hi  ha una continuïtat  i  creiem que es podria
millorar més el que són algunes partides i en algunes execucions.

- Sra. Salas:
L’any passat vam aprovar el grup del Partit Popular el pressupost del govern, perquè vam parlar
de diverses coses i va haver-hi voluntat per part del govern en tenir-les en compte. Ara fa quatre
dies es van acabar de construir els columbaris del cementiri, per exemple, que ho teníem pendent i
feia temps que anàvem dient-ho. I referent a aquest pressupost, mirant totes les partides, crec que
són continuistes, penso el mateix, però continuistes ja no de l’any passat, sinó de l’altre i de l’altre,
ja per les lleis que hi ha, i que l’ajuntament no es pot gastar més del que entra, en aquest cas és
així.  A  banda s’ha  tingut  en  compte  diverses  coses  enguany,  una  altra  vegada,  que  es  van
comentar a l’equip de govern i sé que hi ha intenció de tornar a fer algun pipi-can més. 
S’ha començat a fer alguna gestió sobre el tema de la rotonda del carrer Barcelona- ctra. Godall,
continuen arreglant les voreres, que fan molta falta al municipi, i  el tema de la policia local es
mantenen les places i es millorarà alguna cosa en equipament, i en inversions pugem en 175.000
euros més que el pressupost de l’any anterior. Nosaltres sempre ho hem dit, és super important
l’administració  i  així  ho  hem  demostrat  sempre  que  hem  estat  al  govern  i  a  l’oposició,  una
administració és com una empresa o una casa, no ens podem gastar més del que entra, per tant,
el nostre vot serà favorable i si compleixen en la paraula com la van complir l’any passat, confiem
que sí i per això els donem un vot de confiança i el nostre vot serà afirmatiu.

- Sra. Salvatella:
Referent  als  pressupostos,  m’ha  agradat  molt  la  presentació,  són  molt  entenedors,  molt  ben
detallades les partides, alguna partida jo l’hagués tocat, tot i que no sé encara el que van pujar les
festes l’any passat, però la de festes en concret la veig curta, però el que han dit els companys, jo
veig uns pressupostos de continuïtat, però no d’un any, de tres, de quatre i de cinc anys i clar
després d’haver escoltat durant quatre anys que Ulldecona i barris es mereixien uns pressupostos
més valents, més imaginatius i més ambiciosos, ja m’està bé que toqueu de peus al terra i que
presenteu  uns  pressupostos  prou  reals.  No  obstant,  hi  ha  cosetes  que  nosaltres  haguéssim
canviat, haguéssim modificat, i per això el nostre vot serà d’abstenció.

- Sra. Ventura:
Si us sembla bé, us faig una mica de resum molt ràpid, tampoc no em voldria estendre molt,
perquè teniu els números però us donaran contestació una mica a les manifestacions que heu fet i
sobretot també a aquelles què alguns grups ens han manifestat que tenien una certa preocupació,
d’algunes de les partides. 
El pressupost d’aquest any puja un total de 5.280.819, són 53 mil euros menys que l’any passat,
aproximadament, en la partida d’ingressos són les que consten a tots els pressupostos: impostos
directes,  impostos  indirectes,  taxes,  preus  públics  i  altres  impostos,  transferències  corrents,
ingressos patrimonials,  transferències de capital,  és veritat  que hem intentat  detallar molt  més
algunes de les partides perquè siguin molt més clares, molt més entenedores i, perquè ens ajuden
al final a tots a ser molt més curosos en la despesa pública.
En el capítol de despeses, en el capítol 1 de personal són 1.978.389 euros, despeses corrents
(béns i serveis) 2.148.842 aquí hi ha una baixa respecte a la partida de l’any passat de 234.285
euros, això bé donat per diferents partides que de manera global i de manera important tenen una
mimba respecte al del 2016, per exemple el cànon que paguem al Xúquer i a l’Agència catalana de
l’aigua, que l’any passat vam pagar un total de 125.000 euros, i aquest any només és de 50.000,
per tant, hi ha una diferència de 75.000 euros que baixa molt. La partida de manteniment de les
escoles, passem de 70 a 60 mil euros, ja que cal tenir en compte que actualment s’han acabat
obres d’inversió importants d’arranjament de les teulades de l’edifici de parvulari, que a nivell de
manteniment  ens  comportaven  moltes  despeses  i,  per  tant,  sí  que  hi  ha  una  baixa  en  el

Pàg. 9/38 Expedient: 1-2-17-2



Ple Municipal
any 2017

manteniment, però és per què hem millorat els equipaments i,  per tant,  esperem que puguem
gastar menys.
La partida de manteniment de la via pública, que són 150.000 euros perquè, exactament igual que
l’any  passat  està  repartida  en  diferents  partides  i  va  patir  un  increment  importantíssim  als
pressupostos del 2016 respecte als del 2015, que van pujar 50.000 euros, en aquest cas, és no
només de via pública sinó que hi ha una part que s’ha separat de jardins, temes de conservació,
enllumenat públic, neteja viària, material de brigada, i s’han anat distribuint en diferents partides. 
Les  instal·lacions  esportives,  també  hi  ha  una  reducció  de  50  a  30  mil  euros,  pel  que  fa  a
manteniment, perquè hi ha una partida d’inversió de 100.000 euros d’adequació del pavelló vell
com a centre cívic, és un dels equipaments considerats esportius que a nivell de manteniment té
un cost més elevat, no només pel tema de l’energia, sinó perquè les condicions en les que està el
pavelló tots les coneixem i, per tant, fa que haguéssim d’invertir bastants diners, i creiem que aquí
també podem tenir un estalvi. 
La recollida de les escombraries també baixa un pic de tres mil euros.
L’energia, les partides d’energia, a banda de la de les escoles que ja està ajustada al màxim, l’any
passat teníem dos partides importantíssimes, una era de 400 mil euros i l’altra de 20 mil, i feta la
liquidació enguany aquesta partida també baixa,  se separa en dos,  360 i  15,  per tant,  estem
parlant d’un estalvi de 45 mil euros en total. Vull dir que en temes de manteniment, s’ha fet un
esforç important en estalvi, que esperem poder mantenir de cara als propers anys.
Capítol 3 i capítol 9 que són despeses financeres i passius financers enguany són 500 mil euros,
l’any passat eres 526 mil, crec recordar, per tant, hi ha un estalvi importantíssim en allò que anem
retornant a les entitats bancàries. 
Transferències corrents, 256.587 euros i després hi ha el fons de contingència que són 12.000
euros.
Les inversions són 392 mil  euros,  aquí  hi  ha un increment de bastants  diners,  perquè estem
parlant que passem de 217 a 392 mil euros, en inversions que considerem que són importants per
al nostre poble. Alguna l’he comentat abans, com la del centre cívic que va ser triada, en aquest
cas per un procés de participació, que s’haurà de millorar, s’haurà d’ampliar, però que creiem que
és positiu que s’hagi fet, ja per segon any consecutiu.
Repetim un arranjament de carrers i voreres amb una partida de 100.000 euros, l’adequació del
centre cívic,  la consolidació  de l’església  de l’antic  convent,  que començarà aquesta setmana
vinent  en  l’arranjament  de  les  façanes,  renovació  d’enllumenat  i  millora  energètica  50.000,
conservació  de la  via  pública 110.000,  recollida d’escombraries 375.000,  neteja  viària  37.527,
conservació de jardins 20.000 i ajut de rehabilitació de façanes i vivendes 25.000 euros.
Cal dir aquí dos coses, que els salaris dels treballadors, evidentment aquí no estan inclosos, que
són al capítol 1 i després que estem pendents, i així us ho he explicat als diferents grups que hem
tingut  ocasió  de  parlar,  estem  pendents  de  la  pròrroga  demanada  a  la  Generalitat,  tant
l’ajuntament d'Ulldecona com altres ajuntaments, en relació a la inversió prevista per la llei de
barris que ens permetrà actuar al casc antic d’Ulldecona.
Dir  que,  en  la  part  d’afavorir  la  reactivació  econòmica  i  potenciar  també  els  motors  de
desenvolupament  local,  temes  d’ocupació  i  temes  d’atenció  a  les  persones  hi  ha  partides
importantíssimes  que  fins  ara  no  havien  estat  al  pressupost,  per  exemple  el  tema  de  fires  i
dinamització econòmica, la partida específica de conservació i patrimoni històric, subvencions per
l’ocupació d’autònoms i empreses que debatrem després, el projecte del camí del riu Sénia, els
programes  d’experienciació  laboral,  inserció  socio-laboral,  garantia  juvenil,  integrals,  que  són
finançats quasi al 100% pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i que són molt importants, i que ja
estan en aquest cas, confirmats els del 2017.
El servei  de planificació familiar,  l’arranjament de consultoris mèdics, serveis socials, Fundació
Ulldecona, que tot això sí que té una continuïtat respecte a l’anterior.
Pla educatiu d’entorn, l’escola municipal de música, les subvencions del material escolar, tot un
seguit de partides que són importants per al suport a les famílies del nostre poble.
I, acabaré, respecte al tema de festes que plantejava Josefina Salvatella, estem parlant que a la
partida de festes, enguany és de 160.500 euros, l’any passat de 180.000, però si heu vist, hi ha
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una partida específica de 30.000 euros d’activitats culturals. Per tant, el que fem és separar el que
són les festes, del que són activitats culturals que es fan al llarg de l’any, per tant, la partida és
superior a la de l’any passat. Així també ho saps de primera mà, tota la partida de subvencions a
les entitats, que puja una quantitat important, i que també té a veure en activitats culturals, en
activitats lúdiques i en activitats esportives, tenen també un capítol a part al pressupost, per tant, jo
crec, sincerament, que és un dels anys en què sortim més ben preparats, esperem arribar al final,
de la mateixa manera que comencem.
Per tant, per part nostra agrair-vos el posicionament d’abstenció, als grups que heu fet un vot
d’abstenció,  evidentment  agrair  al  Partit  Popular,  la  seva  confiança  i  el  seu  vot  favorable  als
pressupostos i esperem que la valoració inicial pugui correspondre's a la final i, per tant, que el
benefici per al poble sigui evident.

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

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

5. ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LES  
TAXES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes

1. L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú modificar l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes, concretament la secció 3, que regula la taxa sobre concessions funeràries, per tal d'incloure la un
epígraf de concessió de columbaris.

2. 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.

3. Vist l'informe d'Intervenció de data 14 de febrer de 2017.

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

ACORDS:

1. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en els termes
següents:

“  SECCIÓ 3. TAXA SOBRE CONCESSIONS FUNERÀRIES  

Primera modificació. En l'article 14, que regula el fet imposable, introduir dos nous epígrafs per
a la titularitat de concessions administratives sobre columbaris de nova construcció i sobre
columbaris ja utilitzats, en els termes següents:

On diu:

"Article 14. Fet imposable
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El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituiran:

Epígraf 1: Titularitat de concessions administratives sobre nínxols de nova construcció.
Epígraf 2: Titularitat de concessions administratives sobre nínxols ja utilitzats.
Epígraf 3: Titularitat de concessions administratives sobre terrenys del cementiri 

municipal per a mausoleus i panteons.
Epígraf 4: Transmissions de concessions administratives funeràries."

Ha de dir:

"Article 14. Fet imposable

El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituiran:

Epígraf 1:  Titularitat de concessions administratives sobre nínxols de nova construcció.
Epígraf 2: Titularitat de concessions administratives sobre nínxols ja utilitzats.
Epígraf 3: Titularitat de concessions administratives sobre columbaris de nova construcció.
Epígraf 4: Titularitat de concessions administratives sobre columbaris ja utilitzats.
Epígraf 5: Titularitat de concessions administratives sobre terrenys del cementiri municipal 

per a mausoleus i panteons.
Epígraf 6: Transmissions de concessions administratives funeràries."

Segona modificació. En l'article 15, que regula la quota, introduir les quotes d'aquests dos
nous epígrafs, en els termes següents:

On diu:

"Article 15. Quota

La quota d'aquesta taxa s'aplicarà segons els epígrafs següents:

Epígraf 1:  Per cada concessió sobre nínxol.......................................................600,00 €
Epígraf 2: Per cada concessió sobre nínxol.......................................................240,00 €
Epígraf 3: Per cada 10 m2 de terreny concedit, 

amb un mínim de 10 m2 de concessió............................................1.000,00 €
Epígraf 4: Per transmissió i concessió................................................................15,00 €"

Ha de dir:

"Article 15. Quota

La quota d'aquesta taxa s'aplicarà segons els epígrafs següents:

Epígraf 1: Per cada concessió sobre nínxol.......................................................600,00 €
Epígraf 2: Per cada concessió sobre nínxol.......................................................240,00 €
Epígraf 3: Per cada concessió de columbari......................................................200,00 €
Epígraf 4: Per cada concessió de columbari........................................................30,00 €
Epígraf 5: Per cada 10 m2 de terreny concedit, 

amb un mínim de 10 m2 de concessió............................................1.000,00 €
Epígraf 6: Per transmissió i concessió................................................................15,00 €"
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2. Sotmetre l’expedient  a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE L’AJUT DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINAT A  
EMPRESES D’ULLDECONA QUE CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS  
EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació
destinat a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms
empadronats a Ulldecona, any 2017

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 17 de febrer de
2017, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat
a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a
Ulldecona, any 2017.
 
Aquestes  bases  tenen  per  objecte  la  convocatòria  de  subvenció  municipal  per  a  les  empreses,
professionals  o  autònoms  del  municipi,  que  contractin  laboralment  persones  desocupades
empadronades a Ulldecona; i subvenció per a nous autònoms d'Ulldecona.

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:
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I. Aprovar inicialment les  bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses
d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any
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.

7. APROVACIÓ DE L'ADDENDA ECONÒMICA PER A L'ANY 2016 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL  
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES  
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l'addenda  econòmica  per  a  l’any  2016  al  conveni  marc  entre  el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social

El dia  25 de juliol  de 2016 es va  signar el  contracte  programa 2016-2019 per  a  la  coordinació,
cooperació  i  col·laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  socials  i  Famílies  i  el  Consell
Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat.

Atès que, d'acord amb la clàusula tercera i les corresponents addendes econòmiques de l'esmentat
contracte programa es detallen els serveis i programes inclosos.

Atès que, d'acord amb les clàusules segona i quarta de l'esmentat conveni marc s'han detallat els
serveis i les aportacions econòmiques corresponents al període de 2016 per les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública.

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

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

ACORDS:
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I.  Aprovar  l'addenda econòmica per  a l'any 2016 al  conveni  marc entre  el  Consell  Comarcal  del
Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al
benestar social, en els termes que figuren en el conveni i els annexos al mateix.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local 2017

La  Diputació  de  Tarragona  ha  signat  un  Conveni  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  per  al
desenvolupament  del  Pla  extraordinari  d'assistència  financera  local  2017,  per  subvenir  a  les
necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals
que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que estan pendents de pagament en
l'actualitat.

Aquest  conveni  regula  les  condicions  en  què  la  Diputació  de  Tarragona  efectuarà  l'adquisició
d'aquests crèdits als ens locals que a la seva empara ho sol·licitin , el procediment de devolució i
rescabalament per part de la Generalitat a la Diputació de Tarragona, i la cessió dels drets de crèdit
que els ens locals hauran de fer en favor de la Diputació de Tarragona perquè aquesta recuperi els
imports que haurà satisfet.

Atès que es considera oportú adherir-nos a aquest Conveni, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  Que  l’Ajuntament  d'Ulldecona  s'adhereix  al  Conveni  subscrit  entre  la  Generalitat  de
Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona,
amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2017. 

Segon.-  Que  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  a  la  Diputació  de
Tarragona un pagament  per  import  de 138.210,25 euros,  per compte dels crèdits  que l’entitat  té
respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit: 

Doc. Financer Text de posició Import

5000064566 FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 64.358,31

5000068759 FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 32.823,08

5000372724 FCLC 2013 municipis darrer pagament 41.028,86
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Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat,  l'Ajuntament  d'Ulldecona
transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits esmentats, de
manera  que,  per  quedar  alliberada  del  deute,  la  Generalitat  de  Catalunya  els  ha de fer  efectius
directament a aquesta Diputació.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

9. MANIFEST PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La  consciència  nacional  i  la  voluntat  d’autogovern  del  poble  de  Catalunya  té  indubtables  arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria
de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem  de  manifest  que  la  voluntat  d’expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  mitjançant  un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica
que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir. 

Afirmem que l’actual  marc  jurídic  espanyol,  tal  com han defensat  experts  en  dret  constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha
obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és
susceptible  d’interpretacions  diverses,  ha  de  ser  entès  com  un  instrument  per  trobar  solucions
democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Les  persones,  entitats,  organitzacions  i  institucions  que  signem  aquest  MANIFEST  entenem  el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural,
la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això: 

Instem  els  Governs  de  Catalunya  i  de  l’Estat  espanyol  a  superar  les  dificultats  polítiques  i  els
apriorismes,  i  a  assolir  finalment  l’acord  que  estableixi  les  condicions  i  les  garanties  justes  i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular  del  país.  Per  això  donem suport  a  aquelles  iniciatives  i  acords  que  hi  sorgeixin  per  a
l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la  cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics.  I  ho fem
apel·lant  al  mecanisme fonamental  de què disposen les societats  modernes:  el  coneixement  i  la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que
avui es manifesten a Catalunya”.

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.

- Sr. Najas:
Estem d’acord amb tot el que exposa la moció, només faltaria, ara bé, no ens entra al cap de cap
manera,  que  sigui  possible,  realitzable,  almenys  en  la  pròxima  dècada  negociar  amb  l’estat
espanyol  un referèndum. Per tant,  entenem que és una via  morta i  que el  que cal  fer és un
referèndum sigui acordat o no per a resoldre aquest conflicte polític que tenim al país, i començar
a fer coses una mica serioses. Esperem també que el govern d’Ulldecona, en les circumstàncies
que siguin acordades o no, estigui al costat de la democràcia per a fer-ho possible.

- Sr. Lavega:
Estem a favor del referèndum, és a dir, és una via democràtica per a poder decidir, per a poder
que el poble s’expressi, no només en un sentit, sinó en tots els sentits, cal, jo crec que és l’eina per
a poder determinar el que és una solució política a un conflicte polític i poder així determinar.
Ser demòcrata també és acceptar el que són els resultats, en aquest cas nosaltres estem decidits,
és a dir, a acceptar aquest referèndum i acceptar els resultats que surtin en ell.

- Sra. Salas:
Nosaltres votarem en contra, no estem d’acord, i el que sí que demanem al govern és que estigui
a favor de la legalitat.

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

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

10. MANIFEST DEL DIA DE LA DONA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MANIFEST 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DEL DIA DE LES DONES
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Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Des de l’inici de la Revolució
Industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball
assalariat. Aquesta incorporació no les eximí, però, de continuar sent responsables del treball de cura
de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de
treball industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l’aparició de moviments de dones que
reivindicaven millors condicions laborals. 

En  l’origen  de  la  commemoració  del  8  de març,  com a  Dia  Internacional  de  les  Dones,  podem
destacar diversos esdeveniments importants com la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de
1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o la de Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el dia 25 de
març de 1911, –indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones
immigrants joves-. 

Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic
fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols
i significats també, però la reivindicació de millors condicions de treball i de vida, de drets socials i
polítics, són alguns dels temes que per desgràcia en aquest segle XXI continuem reivindicant. 

La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés de transformació.
L’evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix un procés complex on els avenços
es contraposen a la persistència d’algunes desigualtats. Si bé, en els últims anys s’ha avançat en la
consecució de la igualtat d’oportunitats, no menys cert és que, encara avui, cal seguir treballant des
dels diversos àmbits públics i privats per tal de reduir progressivament les desigualtats de gènere. 

Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d’accés al mercat de treball
que els homes, i es confirma l’existència de diferències rellevants tant en les condicions de treball
com en la retribució econòmica. De fet, i a tall d’exemple, la bretxa salarial – és a dir, la diferència
salarial entre la remuneració laboral dels homes i de les dones – ha augmentat. 

Són molts els avenços que s’han aconseguit però és molt encara el camp que cal recórrer en favor de
la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem recordar que, per acabar definitivament amb
aquestes discriminacions,  cal  que  les dones siguin  presents a  tots  els  espais  de decisió.  Sense
aquesta presència, totes les polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de
les dones en condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els
processos  d’adopció  de  decisions  i  l’accés  al  poder.  Les  dones  són  les  que  ocupen  un  treball
invisibilitzat  domèstic  i  un  paper  devaluat  en  el  mercat  laboral  i  això  s’ha  d’acabar.  No  es  pot
progressar en la nostra societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de tothom, d’homes i de
dones, de la societat. És feina d’educar o reeducar en valors d’igualtat de gènere als nostres infants.
És establir com un objectiu fonamental de la nostra societat l’assoliment ple i real de la divisió del
treball,  en totes les seves vessants,  equitativa.  És fonamental  per  a la  consecució  de la igualtat
efectiva entre dones i homes. 

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de
totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè
només així podrem fer-ho realitat. 

8 de març de 2017” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Labernia:
Llegeix la moció.

Expedient: 1-2-17-2 Pàg. 18/38



Ple Municipal
any 2017

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

11. MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES  
SOL,  IRPH,  DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I  
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A  
TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH,
despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en
el procés de reclamació. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

Hem estat testimonis als darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades d'abusives per part
de  les  entitats  financeres  cap  a  les  persones  usuàries  dels  serveis  bancaris:  clàusules  terra,
assegurances de  cobertura  hipotecària  que  sobrecarregaven  innecessàriament  les  quotes  de  les
famílies,  accions  preferents,  deute  subordinat,  crèdits  hipotecaris  en  els  que  el  preu  s’havia
determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives,
despeses indegudament  cobrades en la  formalització  de les hipoteques,  entre  moltes altres.  Les
oficines municipals  d’atenció  al  Consum (OMICs),  així  com els  diferents  serveis  d’intermediació  i
d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar
més de la meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades clàusules sòl i sostre que són
"aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia
hipotecària a tipus d'interès variable.  Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un
escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada fins a un
tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre")”.

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a
tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix
un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja
que la "clàusula sòl"  es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es
beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès (segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos
i tres milions de contractes amb aquesta clàusula).

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les
clàusules sòl.  A partir d’aquest moment, i  de manera progressiva, diverses entitats bancàries han
deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Des d'aquesta data, existeix el dret reconegut d’iniciar
un procés pel retorn de les quantitats pagades.
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat del
retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre les que
es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja
es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels
crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.

És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades en excés i
una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta
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que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil,
essent necessari un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i
de la manera de poder exercir-los. 

D’altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem va declarar com a
abusives  les clàusules  que  imposen a  la  persona que contracta  el  crèdit  totes les despeses de
formalització d'hipoteques, quan les haurien d'assumir les entitats de crèdit en la seva totalitat, perquè
són aquestes les interessades en registrar l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència
Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a l’Estat
Espanyol  i  aplana el  camí a tots els consumidors i  consumidores que volen recuperar els diners
pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals d’atenció al
consum, així com, els serveis oferts des d’altres administracions com els Consells Comarcals, les
Diputacions  o  la  Generalitat  de  Catalunya  a  través  de  l’Agència  Catalana  de  Consum.  Es  fa
imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït  i  universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne les passes a
seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. 

Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin trobar en la
debilitat  de les  persones reclamants  una  oportunitat  de  lucre,  és imprescindible  aquesta  primera
acollida als serveis municipals. És també important garantir la defensa jurídica d’aquelles persones i/o
col·lectius més vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris per interposar les
seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de persones
afectades  per  l’impagament  del  seu  crèdit  hipotecari,  poden  ser  assumits  per  les  oficines
d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge.

Així mateix reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones afectades tal i
com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem, i exigim que el Govern central no faci cap
maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament han fet fins ara cada vegada que ha existit
un cas d’abús en el sistema financer.

L’aprovació del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors
en matèria de clàusules sòl són insuficients: les persones afectades han de recuperar tots els seus
diners, sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. En
cap cas les persones consumidores han de pagar les males pràctiques de la banca ni veure reduïts
els seus drets.

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

1. Manifestar que hagués estat preferible la tramitació d’un projecte de Llei  per permetre millorar
l'articulat en el procés de debat i per establir un mecanisme general de devolucions automàtiques de
les quantitats  defraudades,  i  d’aquesta manera donar un compliment  eficaç a la  Sentència  núm.
705/2015  del  Tribunal  Suprem,  de  23  de  desembre  de  2015,  sobre  condicions  generals  de  la
contractació i  acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i  altres
contractes bancaris. Per tant, instem al Govern de l’Estat, que tot i que existeixen garanties jurídiques
en el RD 1/2017 de 20 de gener, procedeixi al tràmit parlamentari previst per a un projecte de llei, per
tal d’afavorir el debat parlamentari i enriquir el text amb les aportacions fruit del diàleg i l’acord amb
els grups parlamentaris, les organitzacions dels drets derivats del consum i les plataformes d’afectats i
afectades.
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2. Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin com a part
interessada  en  el  procés  i  que  actuïn  en  defensa  dels  interessos  de  les  nombroses  persones
afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE.

3. Instar al Govern de l’Estat al desenvolupament d'una legislació que asseguri la transparència dels
productes  bancaris  comercialitzats,  la  seva  correcta  comunicació  a  les  persones  contractants
d’aquests  productes,  acompanyat  d’un  règim  sancionador  quan  aquestes  incorrin  en  pràctiques
abusives o poc transparents. 

4.  Instar  al  Govern  de  l'Estat  perquè  des  del  respecte  a  l'autonomia  dels  diferents  organismes
recomani al Banc d'Espanya i a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, l'inici d'actuacions
inspectores i, si s'escau, de sancions necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas
de clàusules abusives.

5.  Instar  el  Govern  de la  Generalitat,  mitjançant  l’Agència  Catalana de Consum, a  canalitzar  les
demandes contra les entitats financeres i reforçar els serveis destinats a les persones afectades

6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i
divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda de restitució dels
drets de les persones afectades.

7. Donar suport i orientació a totes les entitats locals que de forma gratuïta assessoren a les persones
afectades  per  les  clàusules  sòl  amb  l’objectiu  d’arribar  a  donar  resposta  a  totes  les  persones
afectades. 

8. Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat a que obrin les respectives comissions
d'investigació per realitzar un estudi que determini l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com
les clàusules sòl, en concret, i altres relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.

9.  Traslladar  aquests  acords  a  les  associacions  de  defensa  dels  drets  dels  consumidors/es  del
municipi, a les associacions de veïns i veïnes, a la PAHV local, a les entitats bancàries del municipi, al
Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a la Diputació, a la FMC i a l’AMC.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.

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

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

12.  MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA DEL SOSTRE DE DESPESA ALS  
MUNICIPIS. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis. Moció
presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.
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Davant la imminent constitució en les properes setmanes de dos grups de treball a nivell estatal amb
la participació de representants municipalistes sobre la reforma del finançament dels municipis, i en
concret, per tractar la modificació del  sostre de despesa i la reinversió del superàvit de les entitats
locals,  cal  que  des  del  municipalisme reivindiquem que és  aquesta  una  qüestió  urgent  per  a  la
viabilitat  econòmica  del  món  local  i  les  seves  competències.  Es  una  prioritat  defensar  que  els
ajuntaments,  tinguin  un  sostre  de  despesa  que  sigui  just  i  estigui  d'acord  amb al  seu  nivell  de
compliment.

L'ús del superàvit que el 2016 es va situar entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros, cal comptar amb
una llei que faci possible la seva utilització aquest 2017, per la qual cosa el Govern de l’Estat per mitjà
d'una  llei  específica  o  bé  de  la  Llei  de  Pressupostos,  procedeixi  a  autoritzar  la  utilització  dels
superàvits per part d'Ajuntaments i Diputacions, i que ho puguem fer amb la generació dels nostres
propis  romanents,  i  per tant,  sense haver d'augmentar  els ingressos a través d'impostos o altres
figures de captació  d'ingressos.  Aquest  superàvit  és fonamental  reinvertir-lo  en plans d'ocupació,
despesa social, inversions sostenibles, afavorint a la ciutadania, i que en cap cas sigui utilitzada per
altres administracions.

Fins a dia d’avui l'administració local s'han convertit en l'administració pública més complidora amb
els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el deute local ja ha arribat aquest any als objectius del
3% fixats per al 2020, amb quatre anys d'avançament; el superàvit de les entitats locals, aporta al
còmput total d'Espanya mig punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini
als seus proveïdors.

La  majoria  dels  ajuntaments  són  l'única  administració  amb  donar  superàvit,  es  troben  amb una
situació de sanejament econòmic, i compleixen els seus objectius de dèficit, però per contra no poden
invertir aquest estalvi.

Ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions dels ajuntaments. Les
demandes són justes, raonables i necessàries per seguir posant les necessitats de la ciutadania per
davant  de qualsevol  altre,  i  per  tant  per  poder continuar  treballar  per  fer front  a  les desigualtats
socials, el desenvolupament sostenible i l'enfortiment de l'Estat de Benestar.

És fonamental acabar d'una vegada amb les retallades competencials produïdes per la LRSAL i per
l'asfíxia financera imposada als ajuntaments col·locant un sostre d'acer a les regles de despesa.

Els ajuntaments som l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i cal ser-hi més quan
encara, un gran nombre dels nostres veïns amb més vulnerabilitat veuen com es cronifica la seva
situació de pobresa, i augmenten les desigualtats entre els nostres barris. 

Per tot això, presentem per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ
instant al Govern d'Espanya a:

 Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense necessitat de
generar nous ingressos pel mateix import,  a través d'una autorització legal per a aquesta
reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos Generals de l’Estat.

 Reformar  la  Llei  de  Règim  Local  per  reforçar  l'autonomia  local  i  garantir  un  sistema  de
finançament  estable  i  proporcional  a  unes  competències  ben  definides  pels  municipis  i
aquelles que no sent  pròpies,  previ  conveni,  puguin  desenvolupar-se sense comprometre
l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la funció pública.
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 Donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
la FMC, a la ACM, i a la FEMP.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Querol:
Llegeix la moció.

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

13. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya

Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis
organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones que les
utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de
vida de les persones. 

L’avenç d’una societat  digital,  en la qual l’accés a la comunicació i  al  coneixement haurà de ser
instantani  i  universal,  és una oportunitat per construir  una Administració més intel·ligent  que doni
resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent
de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i
la millora dels serveis públics.

Evidentment,  aquest  ús  extensiu  i  intensiu  de les tecnologies  de la  informació  es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar
servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament
d’una  societat  avançada,  pròspera  i  cohesionada,  i  posant  les  tecnologies  al  servei  de  les
Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de
les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen a
treballar  de manera coordinada,  amb totes les institucions públiques i  els actors socials  que s’hi
vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:

• El desplegament  i  la  gestió  coordinada d’infraestructures tecnològiques i  de comunicacions
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les
empreses de Catalunya.
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• L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies
digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més
oberta, àgil, senzilla i eficaç.

• El  desplegament  de  l’estratègia  de  territori  intel·ligent  del  Govern  català  (smartCAT),  tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer
de Catalunya un Smart Region de referència internacional.

• L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la
protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

• El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la
disrupció  que pot  provocar  en el  mercat,  capacitant  capital  humà per donar  resposta  a  la
demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

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

ACORDS

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de
2016 entre la Generalitat  de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la
Diputació  de Lleida,  la  Diputació  de Girona,  l’Associació  Catalana  de Municipis,  la  Federació  de
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en
la implementació dels objectius d'aquest Pacte.

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Llegeix la moció.

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

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

14. MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS  
ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS.

ATÈS que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar l’any 2011 la Resolució 1826
sobre l’enfortiment  de la  democràcia  mitjançant  la  reducció  de l’edat  per  a votar  als  16,  en què
s’instava als Estats membres a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys.
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ATÈS que l’esmentada Resolució vincula els principis de la democràcia, que exigeixen la participació
del  major  nombre  possible  de persones en el  procés  polític  i  en la  presa  de  decisions,  amb la
necessitat d’ampliar el dret a vot als 16 anys; i assenyala que l'evolució demogràfica a Europa podria
portar a la creixent marginació del jovent en el procés polític, que corre el risc de ser dominat per
qüestions principalment d'interès per a les persones de més edat.

ATÈS que l’any 2007 Àustria es va convertir  en el  primer estat  membre de la Unió  Europea en
reconèixer  el dret a vot  a partir  dels 16 anys;  i  que actualment ja són diversos els estats que ja
reconeixen  el  dret  a  vot  al  jovent  a  partir  d’aquesta  edat,  en  són  alguns  exemples:  Alemanya,
Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina.

ATÈS  que  a  l’Estat  espanyol,  el  jovent  d’entre  16  i  18  anys  no  té  dret  a  vot  però  sí  que  té
responsabilitats penals,  dret a treballar,  obligatorietat  de pagar impostos, ple consentiment en els
tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres.

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució durant el ple monogràfic
sobre joventut celebrat al juliol de l’any 2013 en què es manifestava la necessitat d’avançar cap al
reconeixement del vot als 16 anys.

ATÈS que en el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9N es va reconèixer el dret a
vot al jovent d’entre 16 i 18 anys i la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació  ciutadana reconeix  com a persones legitimades a participar  en dites  consultes  a  les
persones majors de 16 anys.

ATÈS que entitats juvenils de referència com són el fòrum europeu de la joventut i el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya donen suport al reconeixement del vot als 16 anys.

Per tot això, Més Ulldecona en nom de les JERC Ulldecona, proposa que el Ple Municipal d’Ulldecona
acordi:

PRIMER.-  Manifestar la necessitat  d’avançar cap al  reconeixement del  dret  a vot  a les persones
majors de 16 anys.

SEGON.- Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot de les persones
majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s’ha d’aprovar en els propers divuit mesos, per
garantir-ne el dret a vot tant en les properes conteses electorals, com en el referèndum per ratificar la
nova constitució catalana que donarà per finalitzat el procés constituent català.

TERCER.- Comunicar aquests acords al  Consell  de la Joventut de Catalunya, al departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
En tot cas, només per fer constar en acta que el segon punt, que si realment l’objectiu de la moció
és promoure el dret a vot als 16 anys, segurament quedaria molt més clara i no mesclaria altres
qüestions, demanar al Parlament i a la Generalitat que incloguin el dret a vot de les persones
majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s’ha d’aprovar en els pròxims divuit mesos, per
garantir-ne el dret a vot tant en les pròximes conteses electorals "com en el cas de consultes i/o
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referèndums", és a dir en general, estem a favor, continuem treballant en la promoció del vot als
16 anys, però volíem que constés en acta aquesta discrepància d’aquesta última frase.

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

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

15. MOCIÓ PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS. MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la ciutadania i
les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en col·laboració amb els ens
locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat
espanyol  i  a  l’ACNUR que  posa  a  disposició  un  mínim  de  4.500  places  per  acollir  a  persones
refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones
refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.

La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben a Catalunya
amb  l’objectiu  d’assolir  la  plena  ciutadania.  El  treball  conjunt  entre  les  organitzacions  no
governamentals  i  el  Departament  de Treball,  Afers  Social  i  Famílies  ha identificat  271  casos de
persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a
Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat que només 14
d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui  al  nostre país.   La pressió de la Generalitat  a l’Estat
espanyol  per  augmentar  el  nombre  de  persones  refugiades  ha  estat  constant  i  s’ha  basat  en
propostes concretes com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats
catalanes  o  l’extensió  de  visats  humanitaris  als  consolats  i  ambaixades  espanyoles,  interpretant
adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.

Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a Catalunya ni
un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI).
Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del
poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió
de competències de l’Estat en matèria d’acollida i immigració.

El  treball  transversal  per  a  l’acollida  de  persones  refugiades  ha  portat  el  Govern  a  treballar  en
programes  d’educació  i  refugi,  de  salut  i  salut  mental,  l’increment  dels  recursos  d’aprenentatge
intensiu  de català  amb el  Consorci  per  la  Normalització  Lingüística  (CPNL)  i  l’obertura  d’un nou
protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca
quedarà  recollida  en  el  Programa  Català  de  Refugi,  pioner  a  Europa,  i  que  a  partir  de  bones
pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part de la persona
refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA).
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La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat evident els darrers
mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari  de Recursos amb aportacions de la Generalitat,
d’Ajuntaments,  Entitats i  Particulars  d’on han sortit  el  52% de les places del  programa d’acollida
estatal. A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions,
coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou
Programa Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del
seguiment dels PIA des de la proximitat.

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

ACORDS

Primer.  Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les competències en
matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.

Segon.  Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i  garantir la seva
col·laboració.

Tercer.   Reclamar l’establiment de vies legals i  segures de manera que les persones refugiades
puguin  arribar  a  Catalunya  amb  plenes  garanties  i  puguin  ser  reconegudes  ràpidament  com  a
sol·licitants d’asil.

Quart.  Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” i
convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels
drets de les persones refugiades.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’Associació
pel  refugi  Casa  Nostra  Casa  Vostra,  a  Stop  Mare  Mortum,  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
El Grup del Partit Popular del Parlament de Catalunya ha donat suport a tot el que ha passat pel
Parlament de Catalunya, i és demagògia política vendre que es volen acollir 4.500 persones, quan
realment al Parlament de Catalunya s’han aprovat només 310 i en partida pressupostària per a
acollir realment 150 persones.
Nosaltres estem totalment a favor dels refugiats, però hi ha unes lleis, no a nivell de l’estat només,
sinó inclús a nivell de la comunitat europea, que hem d'anar coordinats i treballar conjuntament.
Votarem en contra per la demagògia política, però deixem clar que estem a favor que els refugiats
vinguin però ordenadament. 

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

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0
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16.  MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció de suport al sector agroalimentari català

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació d’economia global i  liberalitzada en la que vivim,  juntament amb les exigències de la
societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes alimentaris, fa que el sector agrari
europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la producció i una pressió molt gran dels preus a la
baixa, el que el situa en una posició de debilitat.

Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a les empreses
agràries que en molts casos el mercat no és capaç d’assumir. Si a aquesta situació s’hi afegeix la
competència d’altres països, que són capaços d’oferir al mercat productes alimentaris a costos més
baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat inferiors al català, ens trobem que el sector agrari
europeu afronta una situació de dura competència. 

Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar que el sector
productor és la baula feble davant la indústria de transformació i sobretot, la gran distribució, que cada
vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per incidir directament en el preu dels productes
sense tenir en compte la resta d'actors de la cadena.

Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de culminar amb la
creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot continuar aplicant polítiques amb
mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un pas endavant i, en relació al món agrari, establir un
debat amb el conjunt de la societat per definir el model territorial i socioeconòmic del nou país, que ha
d’incloure un contracte de drets i deures entre la societat i el sector primari, aprofitant l’oportunitat que
ofereix la nova República Catalana, que ha de contribuir  a potenciar-lo amb un desenvolupament
sostenible que continuï generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant
territorial i socialment el país i al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària.

Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la garantia de
disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector agroalimentari consensuada i de país,
que reconegui la multifuncionalitat del sector agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la
producció d’aliments de qualitat, sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del
territori  i  manteniment del patrimoni natural  i  la biodiversitat,  i  des del punt de vista social,  per la
contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que contribueix de manera principal a tenir pobles
vius i fixar persones al territori.

Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint aquests serveis a
la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I continuar a l'Estat espanyol i en el
sistema autonòmic ens perjudica. 

La reducció en 132 milions d’euros del  pressupost  del  PDR 2014/2020 respecte el  2007/2013, a
causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions d’euros (-75%) per la seva
política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat compensar amb un augment de l’aportació del
fons europeu FEADER en 34,6 milions d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions
d’euros  (+2%),  afecta  directament  i  de  manera  molt  negativa  a  l’execució  de  les  polítiques  de
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desenvolupament rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en
les línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la millora de
la  qualitat  d’aquestes,  a  la  transformació  i  comercialització,  a  la  innovació  i  a  la  transferència
tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques de desenvolupament
econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la dinamització i diversificació econòmica a
partir de les iniciatives locals.

Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats dels sectors
productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i  ens imposa el seu model,  molt  diferent del
nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem definir i implantar els ajuts en la línia
que el nostre sector agroalimentari i el país necessiten. 

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

ACORDS

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector agroalimentari i la societat,
basat en els següents punts: 

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des del
punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial, reconeixent la
contribució del sector primari en:

• L’abastament segur d’aliments a la població
• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge agrari i rural
• L’ocupació equilibrada del territori

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa d’economia familiar
agrària,  establint  polítiques que tinguin  com a principal  referència l’empresa familiar,  amb
reconeixement de drets i deures per cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament
al  territori  i  de  no  deslocalització  de  l’activitat,  que  aplica  criteris  de  gestió  econòmica
moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat
de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries
per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els recursos
naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre el medi.

c. Orientar  els  ajuts  de  les  diferents  administracions  a  objectius  que  permetin  enfortir  el
sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva capacitat
d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu de
fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir  en la cadena de valor i,  per tant,
facilitar l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits de consum de la societat.

d. Establir  polítiques per  a què el  mercat  i  la  societat  valorin  com cal  els productes que
ofereixen  les  empreses  agràries,  de  manera  que  els  paguin  uns  preus  justos  que  es
converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin un
suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que permetin a
les empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que facilitin el
relleu  generacional  a  les  empreses  agràries  fomentant  noves  incorporacions,  sense
discriminació per l’origen,  que assegurin  també la plena participació de les dones dins el
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sector agrari, i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació
com a les universitats.

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat dels
productes alimentaris,  i  també processos de producció  sostenibles i  respectuosos amb el
medi i l’entorn.

g. Desenvolupar  nous  models  de  governança  que  promoguin  l’empoderament  del  sector
primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat mitjançant plantejaments
de gestió participativa i cogestió.

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la transformació i la
comercialització  dels  productes propis  de l’explotació,  afavorint  la  venda de productes de
temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització, per a què el
valor  afegit  es  quedi  a  l’empresa  agrària  i  alhora  reduir  la  petjada  de  carboni  de  les
produccions agràries.

i. Incentivar  la  investigació,  recerca  i  transferència  tecnològica  per  la  modernització  i  el
desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els permeti
adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la professionalització
del sector.

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i establir
mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així com per evitar,
en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques per aquest concepte.

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les intervencions que
s'hi  porten a  terme,  de manera que quedi  protegit  de les activitats  urbanístiques  i  pugui
continuar desenvolupant la seva tasca productora d’aliments.

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la Generalitat
de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

- Sr. Najas:
Estem a favor en quasi tot el que es diu a la moció, però considerem que una proposta d’aquest
calibre hauria de tenir com a eix central el consum de proximitat i el cultiu ecològic i hauria de ser
aquesta la proposta màxima del camp català.  I  la  moció,  considerem que tot i  que en fa una
pinzellada, no ho acaba d’explicitar, per aquest motiu ens abstindrem.

- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem a favor, en tot cas lamentar que es mesclen algunes coses al preàmbul, com en
totes les mocions d’avui, que no té massa a veure.
I lamentar també, l’abstenció de fa dos mesos, a l’últim ple, al "manifest al nou contracte agrari en
la societat, nou contracte en la pagesia presentat a instàncies dels sindicats agraris", i que només
va ser  votat  pel  grup municipal  de la CUP, el  Partit  Popular i  el  govern municipal  i,  per tant,
entenem que si en aquell moment el posicionament era d’abstenció, no entenem en què canvien
realment els acords en aquest mes enllà i les directrius del propi govern i del propi departament.
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- Sr. Lavega:
Contestant  a  això,  el  meu  vot  en  abstenció  en  aquella  vegada,  és  perquè  anem més  enllà,
nosaltres no volem el que és una llei espanyola i aplicar-la aquí dins del que seria la llei catalana
del món agrari, creiem que hem d'anar més enllà, perquè aquesta llei espanyola no s’adapta al
món agrari català, per tant, hem de fer-ne una altra, i si no podem, perquè en aquest cas no ens la
deixen fer, perquè no tenim les competències, hem d'anar a buscar un altre mètode urgent.

- Sra. Ventura:
No parlaven de la llei  espanyola en aquell  moment,  era un manifest  promogut per la unió de
pagesos que parlava exclusivament de la tasca a dur a terme pel departament d’agricultura i entre
altres coses, sí que a nivell de pinzellada, però parlava d’alguns dels plantejaments que s’han fet
aquí sobre la proximitat i  el quilòmetre zero, però en tot cas, simplement és una manifestació,
nosaltres  vam votar  a  favor  aquella  moció  que  vàrem recolzar  i  que  vam presentar  al  ple  a
instàncies  del  sindicat  agrari  i  recolzem aquesta,  perquè  creiem que el  debat  s’ha  de  fer  en
profunditat i  que realment no s’ha fet fins ara i  cal aquest  debat a la societat  i  dins del  propi
Departament de govern. 
Simplement lamentar aquest canvi de posicionament de dos mesos cap aquí.

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

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMPP, GMCUP Ulldecona-PA)

17.  MOCIÓ PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS  
ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció per la sobirania energètica

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha duplicat
l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou marc regulador
del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat
un 117% més elevat que al gener de 2016. 

A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes i altres
costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit
tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de
l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara
per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del
rebut que paguen les famílies. 

La manca de competència real  del  model energètic espanyol  es tradueix  en una política  tarifària
erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors domèstics i petites
empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la Comissió Europea “Progress towards
completing the Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la
ciutadania a Europa.
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Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a un model de
competència  real  amb  igualtat  de  condicions.  Això  permetria  proporcionar  energia  de  forma
sostenible,  assequible  i  fiable  a  tota  la  ciutadania  sense  afectar  la  competitivitat  de  la  indústria
catalana i protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva dependència
energètica i les ineficiències econòmiques que genera.

També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria un important
abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres mètodes molt més costosos i
contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna
preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic
dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells
mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les
energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments
apliquin  bonificacions  sobre  diverses  figures  tributàries  pel  fet  de  comptar  amb  sistemes
d’autogeneració d’energia.  La sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb
capacitat  de  decisió  sobre  l’energia  que  necessiten,  respectuosos  amb  l’entorn  i  sostenibles
energèticament.

La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major mesura
aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les implicacions
sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La
implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors
dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un
esforç per part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al
pagament dels rebuts. 

Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més vulnerables segons
el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa  energètica.  Les  operadores  han  d’informar  necessàriament
l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En
aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés
sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el
protocol  de  garantia  de  subministrament  a  persones o  famílies  vulnerables,  tal  com ja  està  fent
l’Ajuntament de Sabadell.

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

ACORDS

Primer.  Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb
control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu,
sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Donar suport  al  canvi  de  model  energètic  en  el  marc del  procés constituent  de la  nova
República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia distribuïda i que la
ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i distribuïdora. 

Tercer.  Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin com a objecte
proveir-se d’energia renovable.
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Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi energètic, de foment
de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o
comarcals d'energia per a ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables
aplicant  bonificacions  d’una  part  de la  quota de l’IBI,  IAE o  ICIO en favor  d’aquells  ciutadans o
empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar
l’impost de circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.

Sisè.  Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts
existents per fer front a la pobresa energètica.

Setè.  Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que incompleixin el
protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts
com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell.

Vuitè.  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
En aquest cas votarem a favor,  però manifestem també una qüestió que hem manifestat  a la
moció anterior i  a la moció de vot al 16 anys, estem parlant d’aquests temes o estem parlant
d’altres? Creiem que s‘estan mesclant conceptes que no caldria.
En tot cas, per adequar una mica i explicar que és el que ha fet fins ara l’Ajuntament d’Ulldecona,
que crec que és important també que tothom tingui la informació al respecte, l’any 2006 aquest
Ajuntament va ser el primer a redactar un programa d’assessorament energètic, en aquell cas en
l’ajuda de la Diputació de Tarragona, finançat per l’institut Català d’Energia, en què es va fer una
primera  diagnosi  energètica  a  totes  les  instal·lacions  d’enllumenat  públic  i  també  a  tots  els
equipaments  municipals.  Un  any  després  en  2007,  es  va  fer,  després  d’un  procés  llarg  de
participació en diferents comissions, la redacció de l’agenda 21, que incorporava també un pla
d’acció local cap a la sostenibilitat, en aquell cas amb l'assistència tècnica d’una empresa referent
en aquell  moment  en el  món mediambiental,  que  era  l’empresa Mare  Nostrum,  i  també amb
l’assessorament tècnic de la Diputació de Tarragona. Dins d’una de les fitxes, d’un dels apartats
d’aquell pla d’acció local cap a la sostenibilitat hi havia una fitxa de millora de sostenibilitat urbana i
industrial que ja establia tota una sèrie de millores en la gestió energètica que havia d’implementar
l’Ajuntament d’Ulldecona. 
L’any passat, en 2015, vam intensificar els contactes i la feina a través del COPATE que és qui ara
s’encarrega del nostre assessorament en aquest cas, per adequar i adaptar i actualitzar tota una
sèrie de dades que ens feien falta, vam recuperar tota aquella feina també i hem aconseguit, i així
es manifesta en els pressupostos que avui hem aprovat, un estalvi de 45 mil euros en energia
elèctrica. Per tant, estem fent feina a nivell municipal, i no fa només referència a això la moció però
sí que crec que és un bon moment perquè tothom ho sàpiga i per a saber que estem fent una clara
aposta pel canvi de model energètic, sobretot per l’estalvi energètic, al nostre municipi i també per
la progressiva implantació d’energies renovables en els diferents camps en els que podem. Per
tant,  passem de la teoria més macro de moció, que afecta la macro política podríem dir,  a la
política local, al que podem fer des del poble, per a donar recolzament o per a donar suport a
aquests punts que avui es plantejaven. 
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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.  DONACIÓ DE COMPTE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE BASE  2016,  EN VOLUNTÀRIA I  
EXECUTIVA.  

S'ha donat compte del compte de recaptació de BASE 2016, en voluntària i executiva.

19.    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 24 de
desembre de 2016 fins al  28 de febrer  de 2017, que corresponen amb les compreses entre els
números 192038-F fins al 192051-F i entre els números 192060-F i 192127-F dels fulls segellats de la
Generalitat, tots quatre inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia
24 de desembre de 2016 fins al 28 de febrer de 2017, corresponent a les sessions celebrades els dies
16 de desembre de 2016 i 13 de gener de 2017.

20.   PRECS I PREGUNTES  .  

RESPOSTA A LES PREGUNTES DEL PASSAT PLENARI  

- Sra. Ventura: 
- En resposta a la pregunta formulada per la Sra. Salvatella en el ple passat i l’anterior, sobre la
recaptació de les cubes d’aigua, els informo que la recaptació del 2016 és de 2.800 euros.
-  La portaveu del Partit  Popular va preguntar sobre les dades de les multes,  en total  els dos
darrers  anys,  2015  es  van  posar  un  total  de  289  multes,  l’import  total  que  es  va  passar  a
recaptació eren de 17.300 euros i l’import actualment recaptat és de 9.000 euros; el 2016 el total
de multes són 320, l’import total  21.000 euros i recaptat 9.825 euros, en aquest cas hi ha 59
expedients que continuen en tràmit, perquè són de final d’any i per tant, no estan acabats. A finals
d’any si voleu, us passo la recaptació d’aquest tema.
- No recordo si va ser el Grup de Convergència i  Unió o el Grup del Partit Popular, també va
preguntar sobre el cost total dels treballs de senyalització de l’Avinguda Ramon Salomon. En total
els treballs de senyalització han tingut un cost de 4.000 euros, en aquest cas a través de l’empresa
que ens va recomanar directament el Servei català de Trànsit, que és una associació de familiars
de persones en discapacitat intel·lectual, que fan aquesta feina, i és un total de 4.000 euros el cost
de  la  senyalització  del  Ramon  Salomon  i  que  no  inclou  les  obres  que  ha  fet  la  brigada
posteriorment en diferents punts de l’Avinguda.
- Queden pendents els números de festes, que una vegada passat això farem el llistat de tot i us el
passarem, perquè pugueu fer la comparativa.

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: El primer punt que tenia era això, el cost de les Festes Majors i de
les Festes de Sant Lluc de manera detallada si ens ho podeu passar.
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PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: El govern té intenció d’aplicar la taxa dels cadafals a les Festes
Majors d’aquest any 2017?

- Sra. Ventura: 
Crec recordar que ja ho havíem parlat en l’últim ple, sí el compromís és fer-ho, penso que ho vaig
explicar, la pròpia comissió de bous ho havia tractat i així ho havia acordat.

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Fa uns plens atràs, quan parlàvem de l’ordenança de civisme,
vau comentar que estàveu mirant de poder incloure dins de l’agenda informativa el que serien els
punts  de civisme perquè  la  gent  s'anés assabentant  d’aquesta  ordenança.  Preguntar  si  ho teniu
previst o no.

- Sra. Ventura: 
Estem mirant un model una mica diferent, i a veure com acaba redactant-se. Perquè sí que és
veritat,  la  quantitat  d‘informació  que  es  dóna  fa  que  la  pròpia  fulleta  de  l’agenda  si  hem
d’incorporar algun altre tipus d’informació no doni per a més. És a dir, no hi ha més espai.

PREGUNTA 4  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS: Ja fa quasi un any, vàrem comentar sobre la rotonda de
l’Avinguda Ramon Salomon, que no hi ha res al mig, i la resposta va ser que no havíeu pensat encara
el què. Fa pràcticament un any i està completament igual. M’agradaria saber si s’ha pensat alguna
cosa o si continuarà de la mateixa forma.

- Sra. Ventura: 
La previsió de la rotonda del Ramon Salomon és fer-la igual que la resta del jardí, diguem, el que
passa és que estava la brigada fent els treballs però ha hagut de prioritzar la rasa del carrer Major,
que s’ha fet l’enllumenat elèctric des de la plaça de l’església fins a la plaça Sales i Ferré i, per
tant, van acabar de fer un tros de jardí i queda una part que quan puguin ho faran.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria saber la previsió que té l’equip de govern en
arreglar l’alquitrà del carrer Sant Lluc que s’ha fet malbé en les voreres.

- Sra. Ventura: 
La previsió si l’empresa no falla, a finals de mes, o com a molt tard a principis del mes vinent
vindran a fer el carrer Sant Lluc i el carrer Guifré, perquè estem combinant en el desplaçament de
l’empresa  un  altre  poble,  per  veure  si  d’aquesta  manera  podem abaratir  el  cost.  I,  quedaria
pendent el carrer Calvari, perquè com que s’ha de fer encara la rasa de pluvials també tardarà una
mica més, però les previsions si no fallen, són aquestes.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També demano, perquè sé que fins al proper ple no m’ho
donareu, la proposta del quadrant de la policia local del 2017. Sé que els policies segons el conveni
podien demanar vacances fins al febrer, per tant, suposo que ja estaran.

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema dels camins, vull continuar. Sí que és cert que el camí
del Montsià, que hem parlat reiteradament que no ho ha de pagar l’Ajuntament sinó l’empresa que
està fent l'activitat, l’empresa que s’emporta la terra, a la Junta de Portaveus crec que ens vas dir que
heu donat deu dies a l'empresa, i voldria saber si han passat els deu dies i com està el tema. I la
previsió d’arreglar també els altres camins del municipi, perquè estan en bastant mal estat.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig preguntar, a l’últim ple i aquesta resposta no me
l’havies donat, si s’havia posat alguna o algunes sancions de l’ordenança de civisme. I si se n'havien
posat, quantes?
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PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vaig comentar també a l’últim ple que seria necessari revisar
diverses ordenances, heu començat a treballar? I si és que sí, per quina d’elles?

- Sra. Ventura: 
No hem començat amb el tema de les ordenances, la revisió, ho farem properament.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També tenia apuntat el tema de les despeses de les festes.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Continuen fent trombos allà baix. No ha sigut suficient el que
s’ha fet, per part de l’equip de govern m’agradaria saber quina idea porteu.

- Sra. Ventura: 
És veritat que la solució que vam buscar al passeig de la via no ha funcionat en alguns casos i
tenim problemes molt seriosos també a altres carrers, per exemple al passeig de l’estació. Aquest
mateix  cap de setmana vam tenir  un dels  vehicles,  perquè sempre acaben sent els  mateixos
sancionats, i les sancions són fortes, tant a nivell de punts, com a nivell econòmic, més allà d’això i
algun altre reductor de velocitat que això sí que estem estudiant quin tipus posar. 
Des de l’ajuntament si que demano a tothom que faci la denúncia oportuna. La policia no pot estar
a tots els carrers del poble, per tant, si algú veu que algú de manera reiterada condueix de manera
negligent i  que posa en perill  la seguretat de la resta de veïns i  veïnes, pot fer les denúncies
oportunes.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sobre els talls de la llum ara s’han parat una mica, però hi ha
gent que inclús se’ls han trencat electrodomèstics, demanen la incidència, llavors no es fan càrrec, i
crec que aquest problema és dels ocells. Avançar-mos i com es podria solucionar. El que va funcionar
fa anys va ser posar les anelles i voldria saber alguna cosa més sobre això.

- Sra. Ventura: 
Respecte el tema dels microtalls de llum que vam tenir, sí que és degut a la plaga dels estornells,
es van posar les anelles ara fa uns anys, i enguany, tot i que una mica més tard, han tornat ha
haver-hi molts de problemes, inclús en aquest cas s’estan duent a terme diferents reunions amb el
Departament,  i  més  enllà  de  les  reclamacions  a  la  companyia  elèctrica  i  la  pressió  sobre  el
Departament  que  té  les  competències  d’electricitat  perquè  pressioni  a  les  empreses,  s’està
treballant també des del Departament d’Agricultura en una reunió amb els representants de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia i el propi Departament, i es van tractar diferents opcions i
possibles solucions, ja definitives, per tal d’evitar tots aquests microtalls.

PREC 13  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vull fer una petició, estic gelada, i vull demanar a l’equip de
govern que posi un aparell d’aire acondicionat i calefacció individual a la sala de plens, perquè si es
posa en marxa la sala de plens, ha d’estar tot l’ajuntament en aire condicionat i calefacció i el cost
econòmic que comporta això, en poques vegades crec que ho amortitzarem.

- Sra. Ventura: 
Jo avui de fred no n’he passat, us demano disculpes, ens pensàvem que de fred no en passaríem,
ens pensàvem que havia arribat una mica la primavera, però sembla que no. 

- Sra. Salas: 
No és perquè jo hagi patit fred avui, és també per l’estalvi econòmic que comporta cada vegada
que es posa la calefacció o aire condicionat a la sala de plens.

PREC 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ:  M’afegeixo al prec d’Isa, perquè realment estem glaçadets i
seria d’agrair que hagués calefacció i aire condicionat a la sala de plens, no només pel consistori,
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perquè a la sala de plens es duen a terme moltíssimes activitats, tots els dies, i és una llàstima que
hagi d’estar la calefacció de tota la casa gran engegada.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Si no recordo malament també fa falta conèixer la gestió
de turisme, voldríem saber el resum de la gestió de turisme, que em sembla que Paco també ho va
demanar. Està clar que les despeses ja s'haurien de tenir, perquè ara ja s’ha acabat l’any.

- Sra. Ventura: 
Recordo que es va demanar de l’any anterior i ja se us va passar però ho apunto i cap problema.

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber com estan les negociacions, que ja us vaig
preguntar al setembre, amb APASA pel centre ocupacional, que és allò que se’ls havien oferit els
terrenys de diversos equipaments públics que teníem aquí al municipi.

- Sra. Ventura: 
No hi ha cap novetat.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Crec recordar que diverses vegades, no puc dir si van ser
dos o tres, vaig preguntar pel concurs públic de la cantina dels bous i diria que no se’m va contestar,
per quin motiu no s’havia dut a terme ni aquest any ni l’anterior.

- Sra. Ventura: 
No hi ha cap motiu, vam quedar que enguany es faria i enguany es farà.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Està clar que els camins del terme sabem com estan, però
dins del municipi estan en molt mal estat els carrers, hi ha clots verdaderament enormes.

PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Quan es van fer les obres de les Murades, tant la Murada
de Baix com la de Dalt, es van retirar les pedres del poble, de la pedra d’Ulldecona, i aquestes pedres
estaven allà dalt a l’equipament de la policia local. Ens agradaria saber si encara estan allí o no.

- Sra. Ventura: 
Les pedres de les Murades estan al mateix lloc que estaven.

PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: I voldríem saber quina previsió hi ha de cobrir els policies
locals que fan falta, perquè hi ha molta gent que està de baixa i els torns, diria que més de dos torns
van només en un agent, i no poden donar el servei que realment Ulldecona i Barris necessita.

- Sra. Ventura: 
Estem pendents de la resolució del Departament d’Interior de què ens aprovi o no una comissió de
serveis d’una de les places que ja es va convocar i que ja es va fer tot el procés, i que encara no
han contestat. I segons el que el Departament digui haurem d'emprendre el pla de la primera o
segona persona del procés de selecció. I, la idea és, evidentment fer després el procediment de
cobrir les places vacants, i ara no parlo de baixes, sinó que parlo de jubilacions, que hi ha alguns
agents que es jubilen. Per tant, sí que és cert que en aquest impàs serà complicat, s'estan fent
patrulles conjuntes i s'estan intensificant també els controls dels mossos d’esquadra de manera
combinada, per tal que el municipi estigui cobert com toca, i en això podem estar tranquils crec.
Aquesta mateixa setmana vam tenir la reunió mensual que fem amb els mossos i les dades són
positives i esperem que continuen d’aquesta manera, perquè això significa que els agents estan
fent una bona feina.
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- Sra. Ventura: 
Hi ha moltes coses que heu demanat llistats, i per tant, ja us ho passaré.
Hi ha molts de precs que es van reiterant de ple en ple, però quan estem d’acord amb el prec,
simplement es posa a la llista d’espera i quan la brigada pugui fer-ho, ho farà. La veritat és que
estan treballant totes les hores que poden i més, que hi ha un bon equip de gent i no poden estirar
més la feina.
Hi ha algunes qüestions pendents que ja us passaré.

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 quaranta-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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