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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 8 DE MAIG 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 vuit de maig 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  provisional  de  la  modificació  puntal  de  les  Normes  Subsidiàries  d’Ulldecona.
Requalificació de sòl urbà a sistema viari i sistema d’equipament comunitari a la població
d’Ulldecona.
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3. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona dins de
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 4.

4. Aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament d'Ulldecona.

5. Modificació de la Comissió Informativa general.

6. Aprovació del conveni per l'acondicionament d'entorns naturals o urbans 2017.

7. Aprovació del  conveni de col·laboració entre el  Servei  Públic d'Ocupació de Catalunya i
l'Ajuntament d'Ulldecona en el marc dels "Programes Integrals".

8. Modificació  de  la  plantilla  i  relació  dels  llocs  de  treball.  Modificació  de  la  plaça  F-02,
Interventor.

9. Encàrrec  de  gestió  del  servei  de  neteja  de  diversos  edificis  municipals  a  la  Fundació
Ulldecona.

10. Declaració  com  a  no  publicables  de  les  dades  de  les  subvencions  concedides  per
l'Ajuntament  d'Ulldecona  en  concepte  d'ajuts  a  la  compra  de  material  escolar  i  de
rehabilitació d'habitatges.

11. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  Majors  dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2017.

SECCIÓ DE CONTROL  

12. Donar compte del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020.

13. Donar compte de l’informe sobre termini de pagament a proveïdors del 1r trimestre de 2017.

14. Donar compte de la liquidació 2016.

15. Donar compte de l’informe anual de control intern 2016.

16. Moció de rebuig a qualsevol transvasament d’aigua de la Conca de l’Ebre. Moció presentada
pel Grup municipal Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

17. Moció per la retirada de plaques amb simbologia franquista.  Moció presentada pel Grup
municipal Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

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

19. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència i abans de passar a l'ordre del dia, l'Alcaldessa diu que vol començar,
amb diferents reconeixements, com ja és habitual des de fa uns anys.

En primer lloc, a l’agent de la policia local d’Ulldecona, Sr. Jordi Raga, en el moment de la seva
jubilació, després de molts anys de feina, dedicació i professionalitat al servei, no de l’Ajuntament,
sinó al servei del poble d’Ulldecona. Crec que és un reconeixement merescut en aquest moment en
què inicia una nova etapa en la seva trajectòria vital i què compartim tots els que estem aquí dalt
aquest agraïment a la tasca realitzada i estem segurs que a la tasca que encara queda per realitzar
en altres àmbits, gràcies Jordi, per aquesta trajectòria professional com a policia local. I, ara en nom
de l’Ajuntament d’Ulldecona, volem fer-te un detall, un regal, perquè tingues un record d’aquesta casa
que ha sigut la teva durant molts anys.
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I,  ja  que estem en aquest  capítol  de reconeixements,  també m’agradaria aprofitar que està  aquí
l’agent  de  policia  recentment  jubilat,  felicitar  a  la  Policia  Local  en  el  seu  conjunt,  pels  diferents
reconeixements que han rebut al llarg d’aquests últims mesos, la primera en la festa celebrada pels
bombers de la Generalitat i també per part dels mossos d’esquadra, recentment en la festa de les
esquadres de les Terres de l’Ebre, el passat dia 24 d’abril, en una felicitació individual a l’Inspector de
la Policia Local, Josep Maria Martínez, i en una menció col·lectiva a Ricard Casarrubio i Estefania
Esteller, dos agents de la Policia Local d’Ulldecona tal com consta en el diploma «per l'excel·lent i
meritòria tasca en l’exercici de les seves responsabilitats».
La Policia Local igual que altres cossos de seguretat i emergències, segurament és poc felicitada
habitualment, al contrari, sempre és blanc de crítiques per la seva feina i crec que és de justícia fer-ho
quan la feina es fa bé, es fa en professionalitat i avui és un bon moment per a fer-ho en nom de
l’Ajuntament d’Ulldecona.

En el capítol d’esports, felicitar també a l’equip infantil de l’escola de futbol base d’Ulldecona, campió
de  lliga  2016-2017,  que  aquest  cap  de  setmana  passat  i  el  proper  s’estan  jugant  l'ascens  de
categoria, i això és la primera vegada que passa en un equip de l’escola de futbol base d’Ulldecona,
demanem en aquest  cas el  recolzament de l’afició,  estem treballant  conjuntament per si  hi  ha la
possibilitat de fer autocars per a tal que tothom que vulgui es pugui desplaçar a Ascó el proper cap de
setmana.

Agrair la tasca dels voluntaris de la cursa d’Ulldecona 10k, que per segon any consecutiu va ser un
èxit de participació i organització.

Felicitar a Júlia Parra, sots campiona d’Europa del Twirling en artístic i en tècnic del club de Twirling la
Vie,  celebrat a Croàcia del  12 al 16 d’abril.  I,  també a la resta de participants en aquest i  altres
campionats, entre ells dos que s’han celebrat aquí a Ulldecona aquest mes d’abril.

Al nostre futbolista, Oriol Romeu, escollit aquesta mateixa setmana millor jugador de la temporada en
el Southampton, tant pels seus companys d’equip com per l’afició del club. 

I, dos últims reconeixements, un pels èxits acadèmics, a Lionel Cionaru, alumne de l’institut Manuel
Sales i  Ferré, premiat per la societat catalana de química en l’11a edició dels Premis de Treballs
Recerca, amb el seu treball què bevem, un estudi de la qualitat de l’aigua, tutoritzat per la professora
Dolors Vidal. 

I, finalment, un reconeixement a un comerç d’Ulldecona, a la pastisseria Raga que serà reconeguda
dins de la 17a edició de premis nacionals a la iniciativa comercial  i  dels establiments comercials
centenaris de la Generalitat de Catalunya, en un premi que properament recolliran de mans del propi
President al Palau de la Generalitat.

Fet aquest capítol de reconeixements, que entenc que compartim tots els presents, donaríem el ple
per iniciat.

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 6 de març de 2017, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’ULLDECONA.  
REQUALIFICACIÓ DE SÒL URBÀ A SISTEMA VIARI I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI A LA POBLACIÓ  
D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

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

En les NSU existeixen dues situacions inicials de partida:

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

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

2. L’edifici del Molí de l’Oli, de l’arquitecte Cèsar Martinell, és un edifici inclòs al catàleg del Servei
de Patrimoni Arquitectònic, del Departament de Cultura de la Generalitat, com a BCIL, bé cultural
d’interès local.

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

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

Atès que el Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió extraordinària duta a terme el dia 16
de gener de 2017, va aprovar inicialment l'esmentada modificació puntual.

Atès que durant el termini d'informació pública no s'han formulat al·legacions.
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Atès  que  el  Ple  Municipal  és  competent  per  a  l'aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual
mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

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

ACORDS

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’ULLDECONA DINS  
DE L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 4.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona
dins de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 4

1. En data 27 de març de 2017, la raó social HABITAT INICIATIVES, SL, representada pel Sr. Juan
Carlos Sancho Garcia, presenta al Registre General d'entrada (assentament 806) una sol·licitud de
modificació de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona, acompanyada de la documentació oportuna per
a la seva tramitació.

2. La modificació proposada fa referència a la Unitat d'Actuació 4, bàsicament de cara a encabir una
parcel·la  de terreny per la implantació d'una edificació d'ús comercial,  magatzem i  dependències
privades,  amb  una  superfície  de  2.400  m2  de  sostre  aproximadament  i  que  pugui  disposar  de
suficients espais annexes per a la circulació de vehicles lleugers des clients. En conseqüència es
proposa modificar l'ordenació de vials i zones verdes, redistribuint el sostre computable de l'àmbit,
sense augmentar-lo.

Tanmateix, donat que la delimitació de la trama urbana consolidada d'Ulldecona deixa fóra del seu
àmbit la unitat d'actuació 4, es proposa modificar-la per tal d'adaptar el planejament a la llei sectorial
en matèria de comerç.

I  també  proposa  adaptar  l'esmentada  Unitat  d'actuació  4  als  paràmetres  principals  de  la  Unitat
d'Actuació número 6, de la qual és colindant, sobretot pel que fa a la morfologia dels vials.

3. Vistos els informes de l'arquitecte municipal, de data 3 d'abril de 2017, i de la secretària municipal
de 24 d'abril de 2017.

4. I vist que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial d'aquesta modificació és el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

I. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona dins
de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 4, presentada per la raó social HABITAT INICIATIVES, SL, tal com
s'exposa a la Memòria justificativa que acompanya la proposta de modificació.

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

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

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

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Bé, estem parlant d’una superfície comercial de 2.400 m2, i considerem que fer costat a aquest
tipus de macro projectes, que són absolutament innecessaris per a Ulldecona, i poden afectar el
petit comerç, és fer-li una mala jugada al petit comerç d’Ulldecona i al comerç de proximitat pel que
hauríem d’apostar, que ja està prou esquarterat i ja té prou problemes. D’entrada poden crear llocs
de treball,  en crearan segurament,  però a  la llarga afectaran els  llocs de treball  que ja estan
consolidats i què són de més qualitat de les botigues que tenim al poble. 
Una altra cosa que hauríem d'aprendre és no ampliar més el poble del que ja hem anat ampliant
en els darrers anys, tenim el nucli urbà absolutament en un estat lamentable i anar obrint el poble
cap a les afores crec que és un error que hauríem d’evitar. Per aquest motiu votarem en contra.

- Sra. Ventura:
Crec que és una mica exagerat dir que això és una «macro-superfície comercial», estem parlant
de 2.400 metres quadrats com tu has dit,  a part una zona d’aparcament i el que farà jo crec,
sincerament, no només és crear llocs de treball sinó també millorar una entrada del poble, que fa
falta i que donarà serveis sobretot quant a vialitat i zona verda que, si les coses es fan ben fetes,
crec que quedarà en condicions. 

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

Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 0
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4. APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament d'Ulldecona.

1. D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.
  
2. En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per
la  Generalitat  de Catalunya,  el  Consorci  Administració  Oberta  de Catalunya (Consorci  AOC),  les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va
crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració
local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya. 

3.  El  grup  de  treball  esmentat  ha  elaborat  un  model  de  codi  de  conducta  dels  alts  càrrecs  de
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els
alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i
els compromisos en relació amb la ciutadania. 

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb una
guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si
escau, les modificacions que creguin necessàries.
 
4. Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local,
així  com  per  complir  amb  el  mandat  contingut  a  la  Llei  19/2014,  de,  29  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5. Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més adequada per
vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament d'Ulldecona.

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

ACORDS:

I.  Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament d'Ulldecona, el text íntegre del qual
s’annexa a la present resolució.

II.  Aprovar  la  creació  de  la  Comissió  de Seguiment  del  Codi  de  Conducta  dels  Alts  Càrrecs  de
l’Ajuntament d'Ulldecona, que es constituirà com una comissió informativa de caràcter  permanent
denominada Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes, l'objecte de la qual serà l'estudi,
informe i consulta en relació amb els objectius establerts per l'esmentat Codi de conducta.

Aquesta Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes haurà d'ajustar el seu funcionament al
que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
III. Fer públic aquest Acord, i el Codi de conducta en el Portal de la transparència de l’Ajuntament
d'Ulldecona i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.” 
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DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5. MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de la Comissió informativa general.

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

- 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.
- 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 aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
d'Ulldecona i la creació de la Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes, es veu oportú
modificar la Comissió Informativa general  per tal d'ampliar el seu àmbit competencial  i  que pugui
actuar també com a Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes, l'objecte de la qual serà
l'estudi, informe i consulta en relació amb les objectius establerts per l'esmentat Codi de conducta.

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.

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

ACORDS:

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

a) Denominació: Comissió Informativa general. 
b) Funcions: La Comissió Informativa general tindrà per funcions:
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- 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. 
- Actuar com a Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes.
- I a més, podrà actuar com a comissió especial de comptes.

c)  Composició:  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.
d) Periodicitat de les sessions: Aquesta Comissió durà a terme les seves reunions d’acord amb la
periodicitat establerta per a les sessions del Ple municipal.

Com a Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes celebrarà sessió ordinària com a mínim
dos cops a l'any, durant els mesos de gener i juny.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'ACONDICIONAMENT D'ENTORNS NATURALS O URBANS 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni per l’acondicionament d’entorns naturals o urbans 2017

Atès que amb data 23 de març de 2017 la presidenta del Consell Comarcal del Montsià i el president
de la Diputació de Tarragona van signar el conveni de col·laboració i coordinació per a la realització
del projecte Pla d’Ocupació Montsià 2017, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2017.

Atès que d’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una entitat local de
caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El territori de la comarca és l’àmbit en què el
Consell Comarcal exerceix les seves competències. Les competències de la comarca són les que es
detallen a l’article 26 del Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal del Montsià ha manifestat la
seva  voluntat  de  col·laborar  en  l’execució  del  Pla  de  Foment  de  l’Ocupació  de  la  Diputació  de
Tarragona.

Atès que entre els projectes del Pla de Foment de l’Ocupació 2017 hi ha el Pla d’Ocupació Montsià
2017. La durada del Pla d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla seran
aturats/es de llarga durada i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació
Comarcals 2017.

Durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació la Diputació de Tarragona proporcionarà als treballadors/es
que  hi  participin  formació  complementària  dirigida  a  millorar  les  seves  condicions  personals  i
professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral.

Atès què les actuacions que es portaran a terme consistiran en realitzar neteja i  desbrossada de
zones d’interès pel seu valor turístic i natural per tal de recuperar-les i preservar-ne el correcte ús i
manteniment. També es preveuen treballs puntuals d’espais urbans.
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Atès que la concreció d’aquests treballs en el terme municipal d’Ulldecona consistirà en la neteja de
senders i camins rurals i neteja de vials, parcs i jardins de l’entorn urbà. 

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

ACORDS:

I. Aprovar el conveni per a l’acondicionament d’entorns naturals o urbans 2017, en els termes en què
figura incorporat a l'expedient administratiu.

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

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
A favor, l’únic que demanaríem és que ens facilitin els llocs on es faran aquestes neteges, per
tenir-ho més clar.

- Sra. Ventura:
Hi ha un annex al conveni i està la relació, però ja te’l facilitaré.

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

7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA  
I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EN EL MARC DELS "PROGRAMES INTEGRALS".  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de
Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona en el marc dels «Programes Integrals»

Atès que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’article 22 de la Llei 13/2015, de 9
de juliol,  d’ordenació  del  sistema d’ocupació  i  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de Catalunya,  és un
organisme  autònom de  naturalesa  pública  i  de  caràcter  administratiu  adscrit  al  Departament  de
Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  el  qual  té  assignades  les  competències  en  matèria  d’ocupació,
n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i en garanteix l’avaluació de l’activitat. 

D’acord  amb  l’article  23  de  l’esmentada  Llei,  el  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  és  el
responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació dels serveis i
programes que despleguen la política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal vigent. Així mateix,
l’ordenació  del  sistema  ocupacional  de  Catalunya,  l’organització  i  l’actuació  del  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC), d’acord amb la Llei, s’ha d’ajustar a uns principis rectors, entre els
quals  es  troba  l’establiment  de  la  cooperació  i  la  col·laboració  amb  el  sistema  d’ocupació  de
Catalunya, entre d’altres, de les administracions locals. 

Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona de conformitat amb l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per
la  qual  s’estableixen  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  públiques  al
finançament dels “Programes Integrals” i la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual
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s’obre convocatòria anticipada per a l’any 2017 i la Resolució TSF/429/2017, per la qual s’amplia
l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de
24 de novembre i, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 3 d’abril de 2016, du a terme un
projecte amb número d’expedient SOC005/16/00032, articulant serveis per a joves inscrits al registre
de la Garantia Juvenil. 

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

ACORDS:

I. Aprovar el  conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ulldecona  en  el  marc  dels  «Programes  Integrals»,  en  els  termes  en  què  figura  incorporat  a
l'expedient administratiu.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL. MODIFICACIÓ DE LA PLAÇA F-  
02, INTERVENTOR.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de la plantilla i relació dels llocs de treball. Modificació de la plaça F-
02, Interventor.

1.  Des de  fa  mesos,  el  lloc  de  treball  F-02  Interventor  està  assumint,  a  banda  de  les  funcions
reservades al personal de l'escala de funcionaris d'administració local  amb habilitació de caràcter
nacional relacionades a l'article 92.bis de la Llei de Bases del Règim Local, altres tasques addicionals
d'assessorament per a la modernització de la gestió econòmica municipal.

2.  Per  tant,  es  creu  oportú  adequar  les  retribucions  d'aquest  lloc  de  treball  a  les  tasques
encomanades,  incorporant  al  complement  específic  una  retribució  de  12.296,64  euros/any  per
aquesta especial responsabilitat.

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

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

ACORD:

I. Aprovar la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, en relació a la plaça F-
02, en els termes en què figura incorporada la proposta en l’expedient administratiu, per tal d’adequar
les retribucions de la plaça a les tasques encomanades.

II. Exposar al públic l’acord d’aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el
butlletí oficial de la província de Tarragona, i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.
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III.  Considerar  que,  en cas de no presentar  al·legacions,  reclamacions  o  suggeriments durant  el
termini  d’informació  pública,  el  presenta acord  esdevindrà definitiu  sense  necessitat  de  cap altre
acord.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

9. ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS A LA FUNDACIÓ  
ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Encàrrec  de  gestió  del  servei  de  neteja  de  diversos  edificis  municipals  a  la
Fundació Ulldecona.

1. L’Ajuntament d’Ulldecona disposa d’un conjunt d’edificis repartits per tot el terme municipal que es
troben afectats als serveis públics que presta.  Per al  seu correcte manteniment i  conservació  és
necessari que es presti el servei de neteja d’aquestes dependències de manera regular i contínua.

2. L’Ajuntament no disposa de mitjans materials i personals suficients per a portar a terme la neteja de
tots aquests edificis.  En canvi,  la Fundació Ulldecona, que entre les seves activitats fundacionals
inclou la gestió de serveis de neteja, sí que compta amb mitjans suficients per a realitzar aquestes
prestacions.

3. D’acord amb l’article 4.n) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text  refós de la  Llei  de contractes del  sector  públic,  estan exclosos de l’àmbit  d’aquesta Llei  els
negocis  jurídics  en  virtut  dels  quals  s’encarregui  a  una  entitat  que,  de  conformitat  amb  el  que
assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest, la realització
d’una determinada prestació.

4. Per tal que una entitat pugui ser considerada com a mitjà propi i servei tècnic, l’esmentat article
24.6 imposa les següents condicions:

• Formar part del sector públic.
• Que l’ens que confereix l’encàrrec tingui sobre l’ens considerat com a mitjà propi un control

anàleg al que pot exercir sobre els seus propis serveis. En tot cas, s’entén que els poders
adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat un control anàleg al que tenen sobre
els  seus propis  serveis  si  els  poden conferir  encàrrecs de gestió  que siguin  d’execució
obligatòria per a ells d’acord amb instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la
retribució dels quals es fixi per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual
depenguin.

• Que realitzin la part essencial de la seva activitat per a l’ens que confereix l’encàrrec de
gestió.  Segons la  Directiva 2014/24/UE del Parlament  Europeu y del  Consell,  de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, s’entén que es compleix aquest requisit quan
l’ens mitjà propi realitza més del 80% de les seves activitats per al poder adjudicador que el
controla.

• Que l’ens que rep l’encàrrec tingui reconeguda la condició de mitjà propi i servei tècnic pels
seus estatuts, que han de determinar les entitats respecte de les quals té aquesta condició.

5. La Fundació Ulldecona compleix totes aquestes condicions, atès que:
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• La Fundació forma part del sector públic institucional local, per la seva condició de fundació
constituïda de forma inicial amb una aportació del 100% del patrimoni fundacional per part de
l'Ajuntament d'Ulldecona.

• L’Ajuntament té dret a nomenar tres representants al Patronat de la Fundació, dos membres
de l'equip de govern alcalde/ssa i regidor/a de serveis socials i un altre de l'oposició essent el
president/a  del  Patronat  l'Alcalde/ssa d'Ulldecona.  A més,  d’acord amb els  Estatuts  de la
Fundació,  aquesta  s’obliga  a  la  realització  dels  encàrrecs  de  gestió  que  pugui  conferir-li
l'Ajuntament, conforme a les instruccions fixades unilateralment per aquest. La retribució de la
Fundació  es  calcularà  per  referència  a  les  tarifes  aprovades  per  l'Ajuntament,  que  es
determinaran en funció dels costos reals de la prestació.

• D’acord  amb la  informació  comptable  proporcionada per  la  Fundació  Ulldecona,  aquesta
realitza la part fonamental de la seva activitat per a l’Ajuntament.

• La Fundació té reconeguda la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament d’Ulldecona a
l’article 4.bis dels seus Estatuts.

6. Finalment, l’atribució d’aquest encàrrec de gestió a la Fundació Ulldecona té com a conseqüència
que la prestació dels serveis de neteja queda no subjecta a l’IVA, d’acord amb l’article 7.8 de la Llei
reguladora  de  l’impost.  Això  comportarà  un  estalvi  per  a  l’Ajuntament  d’aproximadament  4.000€
anuals.

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

ACORDS:

I. Encarregar a la Fundació Ulldecona el servei de neteja dels següents edificis municipals: Prefectura
de  la  Policia  Local,  edifici  de  Serveis  Socials,  Lúdik,  pavelló  vell,  consultoris  dels  barris,  mercat
municipal i local annex. A banda d’això, es podrà encarregar a la Fundació la realització de neteges
extraordinàries d’altres edificis municipals.

Es  faculta  a  l’Alcaldia  per  a  modificar  l’anterior  relació  de  locals  i  dependències,  segons  les
necessitats del servei.

II. La retribució de la Fundació per l’execució d’aquests treballs es calcularà d’acord amb la següent
tarifa:

• Neteges ordinàries: 11,50 € / hora
• Neteges extraordinàries: 12,00 € / hora

La  Fundació  haurà  de  presentar  factura  pels  treballs  realitzats  per  a  poder  rebre  el  pagament.
Aquesta factura no repercutirà IVA.

III. El present encàrrec es confereix amb duració indeterminada. El Ple podrà revocar en qualsevol
moment l’encàrrec de gestió, sense obligació d’indemnitzar a la Fundació per aquest motiu, atès que
el  present  encàrrec  es basa  en la  potestat  d’autoorganització  de l’Ajuntament  i  no  té  naturalesa
contractual.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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10.  DECLARACIÓ COM A NO PUBLICABLES DE LES DADES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EN CONCEPTE D'AJUTS A LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR I DE  
REHABILITACIÓ D'HABITATGES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Declaració com a no publicables de les dades de les subvencions concedides per
l’Ajuntament d’Ulldecona en concepte d’ajuts a la compra de material escolar i de rehabilitació
d’habitatges.

1.  L’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que en
aplicació dels principis recollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) ha d’operar com
a sistema nacional de publicitat de les subvencions. 

2. A aquests efectes, i per garantir el dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades
en cada moment i per contribuir als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat  ha de publicar  a la  seva pàgina web,  entre  altres,  informació  sobre les
subvencions concedides.

3.  Per  a la  seva publicació,  les administracions concedents han de remetre  a la  base de dades
nacional  de  subvencions  les  subvencions  concedides,  amb  indicació,  segons  cada  cas,  de  la
convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida
i  l’objectiu  o  la  finalitat  de  la  subvenció,  amb  expressió  dels  diferents  programes  o  projectes
subvencionats.

4. No obstant, el mateix precepte reconeix que no s’han de publicar les subvencions concedides quan
la publicació de les dades del beneficiari per raó de l’objecte de la subvenció pugui ser contrària al
respecte i la salvaguarda de l’honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut
del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil  del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i hagi estat previst en la seva normativa reguladora.

5. La publicació de les dades personals del beneficiari, per exemple, en el cas de les subvencions
concedides en concepte d’ajuts a la compra de material escolar, pot provocar que amb una simple
cerca a  la  BDNS,  i  sense necessitat  d’acreditar  cap interès legítim,  una  persona pugui  conèixer
quants fills en edat escolar té el beneficiari i el centre en el qual estan escolaritzats els xiquets, amb el
consegüent risc per a la seva intimitat personal i familiar i, fins i tot, per a la seguretat personal de la
seva família.

En conseqüència,  amb l’objectiu de protegir  la intimitat  personal i  familiar dels veïns del  municipi
d’Ulldecona, a la qual tenen dret d’acord amb l’article 18 de la Constitució, es proposa al Ple l'adopció
dels següents

ACORDS:

I. Declarar com a no publicable a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), la informació
personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica relacionada
amb l’objecte de les següents subvencions:

• Ajuts  individuals  per  a  l’adquisició  de  material  escolar  (excepte  llibres)  per  als  estudis
d’educació primària i secundària del municipi d’Ulldecona.

• Subvencions municipals per a rehabilitació d’habitatges en el municipi d’Ulldecona.
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II. Modificar l’article 14 de les Bases per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de material
escolar (excepte llibres) per als estudis d’educació primària i secundària del municipi d’Ulldecona, al
qual s’afegeix un nou paràgraf:

“La informació personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica
relacionada amb l’objecte d’aquesta subvenció no serà objecte de publicació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), en atenció al dret a la intimitat personal i  familiar reconegut a
l’article 18 de la Constitució”.

III. Modificar l’article 6.2 de les Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per
rehabilitació d’habitatges al municipi d’Ulldecona, al qual s’afegeix un nou paràgraf:

“La informació personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica
relacionada amb l’objecte d’aquesta subvenció no serà objecte de publicació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), en atenció al dret a la intimitat personal i  familiar reconegut a
l’article 18 de la Constitució”.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

11. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS DELS  
VALENTINS, EL CASTELL, ULLDECONA I FESTES DE SANT LLUC PER A L'ANY 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2017

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

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

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

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

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

ACORDS:

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

Pàg. 15/26 Expedient: 1-2-17-3



Ple Municipal
any 2017

II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
15/06/2017 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
15/06/2017 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2017 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2017 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
16/06/2017 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
17/06/2017 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
17/06/2017 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
17/06/2017 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
18/06/2017 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
05/08/2017 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
05/08/2017 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri El Castell
05/08/2017 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
06/08/2017 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
27/08/2017 Bous de plaça 20.00 h 22.30 h Plaça de bous – Ulldecona
27/08/2017 Bou embolat 22.30 h 23.00 h Plaça de bous – Ulldecona
27/08/2017 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous – Ulldecona
28/08/2017 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
28/08/2017 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
29/08/2017 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
30/08/2017 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
30/08/2017 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
31/08/2017 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
31/08/2017 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
01/09/2017 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
01/09/2017 Bous de plaça 18.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
01/09/2017 Bou embolat 21.00 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC
13/10/2017 Bous de plaça 18.00 h 22.30 h Plaça de bous – Ulldecona
13/10/2017 Bou embolat 22.30 h 23.00 h Plaça de bous – Ulldecona
14/10/2017 Bous de plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona

”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega: 
Votarem en abstenció,  votaríem a favor si  no estesin els bous de Sant Lluc ja que no estem
d’acord amb la recuperació.

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

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 1 (GM+U-AM)
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SECCIÓ DE CONTROL  

12. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2018-2020.  

Es dóna compte al ple del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020.

13. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 1R TRIMESTRE DE  
2017.  

Es dóna compte al ple de l’informe sobre el termini de pagament a proveïdors del 1r trimestre de
2017.

14. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ 2016.  

Es dóna compte al ple de la liquidació 2016.

15. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE CONTROL INTERN 2016.  

Es dóna compte al ple de l’informe anual de control intern 2016.

16. MOCIÓ DE REBUIG A QUALSEVOL TRANSVASAMENT D’AIGUA DE LA CONCA DE L’EBRE. MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DE REBUIG A QUALSEVOL TRANSVASAMENT D’AIGUA DE LA CONCA DE L’EBRE

Arran de l’amenaça del  Pla  Hidrològic  Nacional,  es va articular  un moviment social  i  científic  en
defensa dels principis de la Nova cultura de l’Aigua, uns principis que tenen per objectiu canviar la
política en la gestió d’aigües a fi demillorar la sostenibilitat ambiental del nostre entorn i del planeta.

Aquesta Nova Cultura de l’Aigua es fonamenta en la recuperació dels sistemes aquàtics, com el riu
Ebre i  el  seu  Delta,  a  partir  d’actuacions sostenibles i  racionals,  fet  que es  contraposa  amb els
transvasaments d’aigua.

Davant les actuacions en matèria hídrica que s’estan portant a terme al nostre país, i d’acord amb la
voluntat de continuar treballant en favor dels principis de la Nova Cultura de l’Aigua, el grup municipal
de Més Ulldecona proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Rebutjar qualsevol tipus de transvasament d'aigua de la conca de l’Ebre.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a garantir que l’ús de l’aigua del canal Segarra-Garrigues
sigui només per a ús dins la conca de l’Ebre.
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Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a continuar estudiant alternatives per abastir els municipis
situats fora de la conca de l'Ebre, basades en els principis de la Nova Cultura de l'Aigua.

Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

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

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

17. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE PLAQUES AMB SIMBOLOGIA FRANQUISTA. MOCIÓ PRESENTADA PEL  
GRUP MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE PLAQUES AMB SIMBOLOGIA FRANQUISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’aprovació l’any 2007 de la llei de memòria històrica, les administracions públiques han de
prendre les mesures oportunes per a la retirada de símbols d’exaltació del cop d’estat, de la Guerra
Civil i de la repressió de la Dictadura. Els darrers anys els ajuntaments han pres una actitud activa per
retirar la simbologia franquista i gran part dels esforços s’han centrat en les plaques d’habitatge que
són l’element més nombrós. Precisament, el Cens de simbologia franquista de Catalunya realitzat el
2010  pel  Memorial  Democràtic  va  identificar  3.674  plaques  documentades  a  Catalunya,  que
representaven més d’un 90% dels símbols presents al nostre país. Tot i això, la seva retirada ha estat
lenta pel fet que requereix de l’acord de cada comunitat de veïns.

La  darrera  modificació  de  la  llei  del  Dret  a  l’Habitatge  estableix  la  retirada  de  les  plaques dels
habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits. Així doncs, en el termini d’un
any les persones propietàries i les comunitats de propietaris hauran de retirar-les abans del 31 de
març del 2018. 

ATÈS que l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica estableix que “Les
administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes
per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació,
personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”.

ATÈS  que  l’article  190  de  la  Llei  5/2017,  del  28  de  març,  de  mesures  fiscals,  administratives,
financeres  i  del  sector  públic  i  de  creació  i  regulació  dels  impostos  sobre  grans  establiments
comercials,  sobre  estades  en  establiments  turístics,  sobre  elements  radiotòxics,  sobre  begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei 18/2007, de 28 de
desembre,  del  dret  a  l’habitatge.  Aquesta  modificació  comporta  la  “retirada  de  les  plaques  dels
habitatges que han deixat de tenir la qualificació d’habitatges protegits” i  que “els propietaris i  les
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comunitats de propietaris han de retirar en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la
present disposició addicional les plaques col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la
qualificació d’habitatges protegits”.

ATÈS que en aquells casos en què no es retirin les plaques amb símbols franquistes abans del 31 de
març del 2018, suposaran una infracció lleu d’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

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

Primer.  Instar  les persones propietàries i  les comunitats  de propietaris  a retirar  les plaques amb
simbologia franquista en el termini més immediat possible, abans del 31 de març de 2018.

Segon. Proporcionar des de l’Ajuntament el suport tècnic necessari a aquelles persones propietàries
o comunitats de propietaris per a la retirada de les plaques amb simbologia franquista.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord  a  les  persones  propietàries  i  comunitats  de  veïns  del  municipi
afectades i als grups polítics al Parlament de Catalunya.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

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

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

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

18. MOCIÓ QUE PRESENTEN LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  D'ULLDECONA I BARRIS  
PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA ESTABLEIXI UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS  
PROJECTES D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA.  

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

MOCIÓ CONEGUDA  :

”MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  LA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR  (CUP)  D'ULLDECONA I
BARRIS  PERQUÈ  LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA ESTABLEIXI  UNA MORATÒRIA A LA
TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA
DE L'ENERGIA

Ningú pot posar en dubte la solidaritat de les comarques del Baix Penedès, el Camp i les Terres de
l'Ebre  en el  desenvolupament  energètic  del  país.  Aquest  territori  acull  gran part  de la  generació
energètica,  tant  a  nivell  eòlic  (en quantitat  de  parcs,  aerogeneradors  i  megawatts  instal·lats),  en
energia Nuclear acollint quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de desmantellament, la
qual no conclourà més enllà del 2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.
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La  balança  energètica  està  clarament  decantada  cap  el  sud  de  Catalunya  i  de  retruc  l’impacte
mediambiental  i  paisatgístic que això comporta, essent totalment desequilibrat respecte la majoria
d’altres territoris. 

Si  bé  som  conscients  que  el  recurs  eòlic  és  un  sector  energètic  que  cal  explotar  de  forma
centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, més contaminants i perilloses,
també és ben cert que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies
també renovables i sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda,
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant electricitat de proximitat,
per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos mediambientals.

Així  doncs,  davant la més que possible proliferació de sol·licituds pel  desenvolupament de parcs
eòlics de menys de 10 MW, atenent al model i procediment del Decret 147/2009, o d'altres noves
ampliacions dels parcs eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes
sol·licituds  i  en  tot  cas  aturar-les  abans  d’arribar  al  punt  d’irreversibilitat  en  la  corresponent
implantació. 

Es imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que disciplines com l’energia, el
medi ambient,  la qualitat  de vida i  l’economia local  s’entenguin de manera conjunta.  I  així  poder
dissenyar les polítiques territorials, ambientals i socials que encaixin amb les polítiques energètiques
locals i nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les conseqüències que té l’actual
model energètic actual sobre l’economia, el medi ambient i el territori.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  de  la  CUP  d'Ulldecona  i  Barris proposa  al  Ple  de
l’Ajuntament d'Ulldecona l’adopció dels següents ACORDS:

Primer:  Sol·licitar  explícitament una moratòria  en el  desenvolupament  i  tramitació  de nous parcs
eòlics a les nostres comarques, així com a la resta de Catalunya.  

Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya, a aprovar, dins del marc del Pacte Nacional per a la
Transició  Energètica un Pla d’Energia  on s’entengui  l’energia com un servei  bàsic.  Un model de
desenvolupament  energètic,  que  s’allunyi  de  les  pràctiques  especulatives  i  que  afavoreixi  els
desplegament  de  totes  les  energies  renovables  sota  el  marc  de  la  generació  distribuïda  o
d’autosuficiència connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu cicle.

Tercer:  Comunicar  aquest  acord  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  Diputació  de  Tarragona,  ICAEN
(Institut Català d’Energia), a la Direcció general d’Energia, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

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

Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0
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19   (EN L'ORDRE DEL DIA 18)  .    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 1 de març
de 2017 fins al 2 de maig de 2017, que corresponen amb les compreses entre els números 192127-F
fins al 192200-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 1 de març de 2017 fins al 2 de maig de 2017, corresponent a les
sessions celebrades els dies 10 de febrer i 10 de març de 2017.

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

Alcaldessa: Abans de començar, dir-vos que hi ha tres documents que m'havíeu demanat a l’anterior
ple que els tinc aquí per a passar-vos i que són:

- La relació de les despeses de festes.
- La relació de les despeses de les festes de Sant Lluc.
- El quadrant de la Policia Local.

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Primer que res, preguntar com està el tema de les cartelleres, una
altra vegada. 

- Sra. Ventura:
Ho tenim present, no pateixis per fer-te pesat. Al final ho farem.

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Un tema que ens han comentat aquesta tarde, que demà de 8 a
13 està previst fer un tall de llum al carrer Godall? Voldríem saber si és així perquè no s’ha avisat
degudament als veïns.

- Sra. Ventura:
Jo almenys, personalment, no tinc constància del tall de llum que comentes de la carretera Godall.
Suposo que han degut repartir la mateixa companyia els cartellets informatius.

- Sra. Salas:
Sí, jo a casa meva ho he rebut, i diuen que depèn de com aniran les obres poden estar tot el matí.
Ho han deixat a cada casa.

- Sra. Ventura:
El procediment habitual i normal és que la companyia ho comuniqui a l’Ajuntament, i l’Ajuntament
el que fem és informar i a banda de les xarxes socials ho publiquem al e-bando. 
En aquest cas jo no en sabia res, si no s’ha comunicat per part de la companyia a mig dia, i potser
que no n’estigui assabentada.

- Sr. Najas:
Pel que sabem s’ha comunicat per part de la policia a algun veí concret, però no s’havia fet cap
notificació als veïns que ens ho han comentat. Només volíem saber-ho. 

PREGUNTA 3  FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Es va parlar de canviar el nom dels carrers i es va dir que es
miraria d’ajudar als veïns que tingueren més problemes per a canviar-ho, i la meva pregunta és si s’ha
fet alguna cosa sobre aquest tema o no.
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- Sra. Ventura:
Ja  fa  temps  que  vàrem  fer  alguna  gestió  amb  alguna  companyia  per  a  saber  quin  era  el
procediment que s’havia de seguir, i haurem de reprendre el tema.

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Ja vam preguntar, si al Castell, que hi havia un projecte per a
canviar l’enllumenat, i també el que és la part de conservació que cada vegada que vas allà dalt veus
que l’entorn es va degradant més, voldríem saber si s’ha pres alguna mesura o s’ha parlat amb el
departament per a fer alguna cosa.

- Sra. Ventura:
No només pel tema de l’enllumenat sinó pel tema de l’entorn, vam tenir una reunió (no recordo la
data, però recordo que va ser el dia que vam celebrar el dia de l’activitat física, que vàrem fer les
activitats a la plaça, i recordo que vàrem sortir d’una reunió per anar a una altra) en Pep Castells,
que és el responsable del Departament d’arqueologia, en aquest cas del departament de Cultura,
per a posar al dia tot el que era la part final del que faltava de la consolidació de les estructures, i
veure quina era la voluntat per part del Departament. Vam estar plantejant diferents solucions, vam
fer la petició evidentment de subvenció per part del Departament i alguna línia de subvencions on
podríem acollir-nos, perquè són obres que valen diners i en cas de no sortir properament plantejar
alguna solució. Estic parlant de la consolidació de les estructures, no de l’enllumenat que sí que és
una qüestió que està pendent i que volem fer, no sabem quan però que farem, i estem treballant a
veure com li donem sortida a aquesta qüestió.

PREGUNTA 5  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  Voldríem saber  la  versió  oficial,  perquè  hem sentit  moltes
versions pel poble, perquè no es va fer l’actuació de la Passió el dia del Calvari. Volem saber la versió
oficial.

- Sra. Ventura:
Jo també n’he sentit de versions, totes les que vulgueu i més. La versió que jo considero que és
l’oficial, perquè és la que ens va donar la junta del Patronat de la Passió en una reunió en la qual
estàvem la Regidora de Cultura i Festes i jo mateixa, és que no tenien gent per a fer el calvari. A
partir d’aquí, cadascú, com més sucre més dolç. 

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa dos plens que ho vaig demanar, i crec que no ho tens
preparat,  m’agradaria saber si  s’ha posat alguna sanció sobre l’ordenança de civisme. I,  si  s’han
posat, quantes?

- Sra. Ventura:
No s’ha instruït cap expedient com a tal, sí que és veritat que hi ha dos o tres casos que s’han
produït uns danys i que hem negociat la solució. Un de bastant important a l’ermita, en què van
causar danys al patrimoni públic i amb la família del menor, en aquest cas, que havia destrossat
una cosa que hi havia a l’ermita, ens vam posar d’acord i estan pagant per parts restablir tot el que
hi havia.
També aprofitant alguna de les propostes que s’havia fet aquí, del tema de la publicitat de les
ordenances, perquè a l’agenda no cap, senzillament per una qüestió d’espai i havíem plantejat de
fer uns tríptics on va tota la informació de les infraccions, les lleus, les greus i les més greus, per
tal que tothom tingui aquest fulletó a casa i també d’aquesta manera donar-li una mica d’informació
i també per a facilitar i ordenar una mica tot el procediment de denúncia. No sé si ho havia explicat
alguna vegada, el problema que tenim és que és bastant farragós en el moment de fer l’informe
per part de la policia, incoar l’expedient, administrativament això es fa farragós i complicat. I, estem
mirant com podem agilitzar totes aquestes actes de denúncia. 

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la revisió de les ordenances, si s’ha començat o hi
ha previsió d’alguna data.
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- Sra. Ventura:
Hem començat amb la revisió de les ordenances. Primerament amb una lectura, no només per
part dels regidors del govern, sinó també per part dels tècnics de l’Ajuntament. També us convido a
fer una relectura de totes i si considereu que alguna cosa s’ha de canviar, evidentment ja farem
una reunió més formal, però que sapigueu que estem oberts a qualsevol possibilitat.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També he comentat en diversos plens, el tema de la rotonda
de l’Avinguda Ramon Salomon i avui, mirant l’acta, he intuït, i crec que no estic equivocada, que jo
quan parlava d’aquesta rotonda no parlava de la que s'ha d'arreglar que estan els pilons, parlava de la
que hi ha gespa, bé si a allò se li pot dir gespa, d’arreglar-la, de plantar algo, de fer alguna cosa,
estudiar que estigui millor, ja que és un lloc cèntric del poble i crec que hauria d’estar millor.
I, aprofitant que ara s’ha pintat la rotonda de la plaça Catalunya en color gris, crec que s’hagués hagut
de tenir en compte per seguretat, perquè els vehicles no aparquin, per més visibilitat, haver-ho pintat
de color groc. No sé si s’ha fet per algun motiu, m’agradaria saber-ho.

- Sra. Ventura:
Pensava que parlaves de la rotonda del carrer  Guifré,  de la  pujada del  carrer  Guifré,  Ramon
Salomon, Constitució.  Ara,  si parles de l’altra, també és una qüestió que estem mirant.  Tenim
diverses propostes, des de ficar pedretes que vam dir que no perquè és molt fàcil que després
qualsevol crio es dediqui a tirar les pedres fora, a ficar gespa, però sí que és veritat que és una
rotonda que s’ha d’arreglar.

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema dels trombos, si heu pensat alguna possible solució,
sé que és difícil. Per saber-ho.

- Sra. Ventura:
Recordo  que  ja  ho  vaig  dir  a  l’últim  ple,  que  s’han  posat  algunes  sancions  importants,  i
continuarem per aquesta línia si el problema no minva i no va a menys.

PREC 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Em vaig queixar en l’últim ple, perquè m’havia gelat, el tema de la
calefacció d’aquí, i era per si ho havíeu mirat. A més a més, si es pot i si no prendre nota per a més
endavant, també seria bo posar un aparell al retén, perquè al retén per les tardes si s’enxufa ha de
ser a tot l’ajuntament i crec que s’amortitzaria.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la neteja dels solars, si ja s’han començat a enviar
les cartes als propietaris.

- Sra. Ventura:
Encara no s’han començat a enviar les cartes.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema dels camins, la veritat és que els camins no estan
gens bé, i volia tornar a treure el tema del camí del Montsià. És una empresa privada la que ho ha
d’arreglar. Ja fa aproximadament tres mesos se’m va donar la resposta que en 10 dies se li posaria
una sanció econòmica si no ho arreglava. Sé que no s’ha fet, sé que ha hagut algunes reunions, però
que no s’allargui més el tema perquè ho havien d'arreglar el 2016 i anem per meitat del 2017. 

- Sra. Ventura:
Ja ho vaig explicar a la comissió també, que havíem fet dos requeriments, un al camí del Montsià
a  l’empresa  CEMEX i  després  un  altre  a  l’Avinguda Terrés,  a  la  sortida  del  camp  de  futbol,
sobretot per una empresa en concret que hi ha un tram que està molt malmès i que també s’ha
d’actuar. 
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PREGUNTA 13  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS: Quan es pensen acabar de signar els convenis amb les
entitats que falten?

- Sra. Ventura:
Hem començat  aquesta setmana a signar-ne algun,  i  a  enviar-ne uns altres.  Per  tant,  en les
pròximes setmanes anirem posant-nos al dia. La feina grossa la vam fer l’any passat, després de
l’estiu, en la regularització amb cadascuna de les entitats perquè quedés constància, després el
següent pas era l’aprovació a través dels pressupostos de les partides específiques per cada
entitat, i que ja vau tenir constància tots en l’aprovació dels pressupostos.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: La zona d’on estan els metges, O’Callaghan ... està pitjor que
la resta del poble.... hi ha unes herbes enormes que fan mal a la vista.

- Sra. Ventura:
Algunes de les qüestions que plantejava el Partit Popular entenc que són precs, hi ha coses que
van molt lentes, ho sabem, però estem treballant intensament i com bé has reconegut, hi ha un
canvi en el tema de la neteja, s’ha millorat, i hem de continuar perquè encara queda molt camí per
recórrer.  També vull  felicitar als treballadors de la brigada que estan fent  una tasca important,
moltes de les coses que alguna vegada, anys anteriors, ara no parlo d’un govern o d’un altre,
s’havien externalitzat, ara les fa la pròpia brigada i això de vegades també crea el problema de què
la feina tarda una mica més a fer-se perquè som la gent que som i no en tenim més, estan fent
una bona feina.
El tema de les herbes estan treballant, de veritat moltíssim, ara tenim aquest conveni que han
firmat entre el Consell Comarcal i la Diputació, per a un Pla d’Ocupació que faran només tema de
desbrossament i d’entorn rural i, per tant, els jardiners es podran dedicar més a la zona del poble.
Tot i així, us trasllado el que ell em va traslladar a mi la setmana passada, i és que si no podem fer
servir herbicida, evidentment haurem de tenir una mica més de paciència en el tema de les herbes
, perquè encara que ho facis, per posar-vos un exemple, la rotonda de Tortosa es va fer fa un mes
i mig, i  en quinze dies l’herba fa un metre i mig, per tant, quan puguin ràpidament aniran i ho
tornaran a fer. 
I, en el cas de l’Avinguda Terrers, sí que és veritat que hi ha uns solars que són privats i n’hi ha
d’altres que és espai públic i això sí que ens correspon.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Aquest any hauran de pagar 50 € per posar-se els cadafals
quan fer-los ja costa molts diners, mantenir-los perquè cada any estiguin bé, també és una inversió, el
portar-los i treure’ls també costa diners, i a més a més enguany hauran de pagar 50€. Vull deixar molt
clar que nosaltres estem totalment en contra.

- Sr. Najas:
Per al·lusions,  el  partit  popular  diu  que està  en contra  de la  nostra  proposta,  només fer  una
pinzellada, crec que ens hauria de preocupar més que uns pares i dos fills els hagi de costar 72
euros anar al teatre i que a una colla de 10 persones els costi 5 euros el cadafal de totes les
festes. Crec que ens haurien de preocupar una miqueta més altres temes i no això, que 50€ entre
una colla que són 15 o 20 és bastant ridícul. 
Tot i que agraeixo que s’hagi pogut iniciar aquesta iniciativa, com es fa als pobles del voltant.

- Sra. Ventura:
Crec que les postures de cadascú estan molt clares en aquesta qüestió.

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Em faré pesada, en si es pensen publicar les bases aquest
any per a fer el concurs públic per a la cantina dels bous. Sabeu que venim repetint-ho des de fa dos
anys, no s’ha fet i crec que ara és el moment, ja que encara hi ha temps si s’han de publicar aquestes
bases per a adjudicar la cantina dels bous.
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- Sra. Ventura:
Ho té la secretària damunt de la taula, no tardarem a fer la convocatòria.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També volem saber la versió de l’Ajuntament pel que fa a
la representació de la Passió al Calvari, perquè sempre és bo saber totes les versions de les coses, i
llavors  cadascú  podrà  prendre  la  decisió  i  sabrà  realment  el  que  va  passar  i  si  s’hagués pogut
estalviar o no.

Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 5. 

PREGUNTA 18  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Nosaltres durant l’última temporada a l’equip de govern
vam ubicar els serveis socials a l'estació de Renfe, primer a petició dels treballadors, perquè volien
estar a un altre lloc per tenir més intimitat, per estar a un lloc més íntim i a més també creiem que en
el moment que traslladàvem l’oficina de turisme, l'estació es quedava buida i és interessant que un
edifici no es quedi buit. La nostra pregunta és, ara que està buit, si heu pensat a ubicar algun servei o
quina utilitat ha de tenir, perquè si no hem d’entrar allí dins, potser quan haurem d’entrar ens caurà.

- Sra. Ventura: 
Hi ha diferents qüestions plantejades, i estem estudiant quina és la millor perquè algunes tenen
alguns inconvenients que creiem que no seria massa positiu. 

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Sé perfectament que no és ni un prec ni una pregunta.
Com sabeu reiteradament he vingut preguntant com estaven les negociacions amb APASA, i m’heu
contestat a cada ple que estàveu negociant amb ells perquè el servei es pogués implantar al nostre
municipi, ja que volien una cessió de terrenys. Ara jo afegeixo que no entenc de cap manera com se
m’ha pogut dir que s’estava negociant quan el servei s’ha perdut, i si dic que el servei s’ha perdut, és
perquè el darrer ple, que va ser el dia 6 de març, era dilluns, ho vaig preguntar, i vam parlar del tema
com venim parlant des de fa dos anys de com estaven les negociacions amb APASA i sorprenentment
per les xarxes socials, justament una setmana després, el dia 16 de març veiem que aquest servei
s'ha negociat amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara i la implantació d’aquest servei que ens feia tanta
falta a Ulldecona, l’hem perdut. La veritat és que lamentem que aquest servei s’hagi quedat a un
municipi veí i no s’hagi pogut quedar a Ulldecona.

- Sra. Ventura: 
Evidentment  nosaltres  també  lamentem  que  APASA hagi  pres  una  decisió  diferent  a  la  que
nosaltres volíem que prengués, no és un servei que s’hagués pogut quedar, simplement perquè no
l’hem tingut mai. No hem tingut mai aquest servei a Ulldecona, vull dir que no l’hem perdut, que no
estava aquí i ha marxat, és a dir, estem parlant de coses diferents.
Dir-te que tant en aquest tema com en altres de l’àmbit del tercer sector, en què estem movent-nos
i parlant en diferents fundacions i entitats, i ara parlo d’altres serveis al voltant d’això, la dificultat
principal que tenim és que no tenim un terreny en prou metres quadrats, llevat que no sigui el
polígon industrial i que hi ha serveis, segurament tots podem compartir que un polígon industrial
no és un millor lloc on ubicar-los. No tenim un terreny en les condicions idònies al nucli del poble o
al voltant, que estigui proper al municipi.

PREGUNTA 20  FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Demanar informació sobre una factura, és el número
d’operació 201/7231, té data 18 de gener el registre, i el concepte és manteniment i neteja del teatre, i
la raó social interessada és Lleugerest Serveis Esportius, SL, pregunto, això és el que se li paga a
Vicent? 

- Sra. Ventura: 
Sí, i crec que és trimestral, si no m’equivoco. T’estic parlant de memòria, ho hauria de comprovar.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i vint 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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