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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA   
EL DIA 8 DE GENER DE 2018  

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 gener de dos mil divuit.

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 les actes de les sessions anteriors.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

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

3. Modificació dels drets econòmics dels membres electes de l’Ajuntament d’Ulldecona. 
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4. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de 19 de desembre de 2017,  relatiu  a  l’aprovació  del
conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona en matèria de
joventut.

5. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de 20 de desembre de 2017,  relatiu  a  l’aprovació  del
conveni de col·laboració  del  projecte  agrupat de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de
l’Ebre (ACTE) entre la Fundació Privada Astres i l'Ajuntament d'Ulldecona.

6.  Modificació de crèdits P01/2018. Amortització anticipada de préstec.

SECCIÓ DE CONTROL  

7. Comunicacions oficials:

Registre general d’entrada 3431, de 28 de novembre de 2017. Acord que ha adoptat
la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
data  14  de  novembre  de  2017,  amb  relació  al  nomenament  del  jutge  de  pau
substitut, a la Sra. Anna Julian Buj.

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

9. Precs i preguntes.

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:

SECCIÓ INICIAL  

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmeses  a  votació  les  actes  dels  dies  6  i  22  de  novembre  de  2017,  s'aproven  per
unanimitat dels membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

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

DICTAMEN CONEGUT  :

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

1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2016, va
aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona.

2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:
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"Incentius
 A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de formació de
tot el personal d'aquest Ajuntament.

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

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

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

Les revisions es faran cada 5 anys."

3. La Comissió Paritària es va reunir el dia 9 de novembre de 2017, per tal de valorar els últims 5 anys
pel que fa a la formació de tot el personal de l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar un
mínim  de  150  hores  durant  el  període  2012-2016,  i  va  acordar  que  havia  quedat  acreditada  la
formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per tant, tal com estava previst en el
conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement de destí:

1 APV

Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la
fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris , segons
el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.

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

ACORDS:

I.  Aprovar  els  incentius per  formació  i  perfeccionament  professional  del  personal  de l'Ajuntament
d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni regulador de les condicions
de treball  dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el sentit  d'augmentar de nivell  el
complement de destí de les persones que es relacionen a continuació, i que han acreditat un mínim
de 150 hores de formació durant el període 2012-2016.

Treballadora  Nivell actual  Nivell després del
reconeixement

 Efectes econòmics
(12 pagues)

APV 16 17 271,56 €

II. Notificar aquest acord a la interessada.” 

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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3. MODIFICACIÓ DELS DRETS ECONÒMICS DELS MEMBRES ELECTES DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Modificació  dels  drets  econòmics  dels  membres  electes  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona 

En sessió de data 13 de juliol  de 2015, el  Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona va determinar que el
regidor  Demetrio  Querol  Pasalamar  exerciria  el  seu  càrrec  amb règim  de  dedicació  exclusiva  a
l’Ajuntament, i el Sr. Albert Palacios Bernad exerciria el seu càrrec amb règim de dedicació parcial,
amb un percentatge de dedicació del 90%.

Atès que el Sr. Demetrio Querol es va jubilar en data 13 de desembre de 2017 i la dedicació exclusiva
a l’Ajuntament d’Ulldecona és incompatible amb la prestació de jubilació, és necessari modificar el
règim de dedicació del Sr. Demetrio a l’Ajuntament d’Ulldecona.

Tanmateix es veu necessari procedir a modificar la dedicació del regidor Albert Palacios Bernad, pel
volum de feina que la  seva tasca comporta,  que passarà a  exercir  el  seu càrrec  amb règim de
dedicació exclusiva.  

Per tot això es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

I. Determinar que el Sr. Demetrio Querol Pasalamar, deixarà d’exercir el seu càrrec a l’Ajuntament
d’Ulldecona amb dedicació exclusiva a partir del mes de gener de 2018 i percebrà les quantitats que li
corresponguin en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació de què formi part.

II. Determinar que el Sr. Albert Palacios Bernad, a partir del mes de gener de 2018, exercirà el seu
càrrec amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament d'Ulldecona, fixant la seva retribució en 1.500 euros
bruts mensuals (18.000 € bruts/anuals).

III. Establir que la indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, a favor dels membres
que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, es fixa en 60 €/sessió.

IV. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al BOPT.” 

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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4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 19 DE DESEMBRE DE 2017, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL  
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EN MATÈRIA DE  
JOVENTUT.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l'Ajuntament
d'Ulldecona en matèria de joventut

Atès  que  el  Consell  Comarcal  del  Montsià,  d’acord  amb la  signatura  de  l’addenda  al  Contracte
Programa 2016-2019, de data 24 d’octubre de 2017 i, a partir d’aquesta anualitat, esdevé l’interlocutor
per al finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut. És en aquesta anualitat on
s’incorpora amb caràcter definitiu el finançament dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que
fins al 2016 es gestionava mitjançant una convocatòria de subvencions anuals.

Atès que s’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de subscriure
amb cadascun dels municipis inclosos al contracte programa un conveni que contingui, com a mínim
les condicions que figuren en el Contracte Programa.

Atès que d’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut,  en
l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en matèria
de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.

Atès que d’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur
àmbit  territorial  es duguin  a  terme,  amb nivells  de qualitat  homogenis,  els  serveis  i  les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove».

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de
joventut, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  ratificació  del  decret  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2017, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE AGRUPAT DE L’ATENEU COOPERATIU DE LES TERRES DE  
L’EBRE (ACTE) ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  del  projecte  agrupat  de  l’Ateneu
Cooperatiu de les Terres de l’Ebre (ACTE)  entre la  Fundació Privada Astres i  l'Ajuntament
d'Ulldecona 

Atès  que  l’Ajuntament  és  coneixedor  de  les  bases  aprovades  en  ORDRE  TSF/234/2017  de  13
d’octubre  que  regeixen  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  projectes  de  la  Xarxa  d’Ateneus
Cooperatius  i  projectes  Aracoop,  per  al  foment  de  l’Economia  Social  i  del  cooperativisme,
coneixedores també de la constitució d’agrupacions d’entitats que comporta la realització d’accions en
el marc d’aquesta convocatòria.

Atès que en data 12 de desembre de 2017 a les parts signants els va ser atorgada una subvenció per
part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa amb
número d’expedient 2017/158.

Atès que l’esmentada subvenció va ser concedida per a projectes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i
projectes  Aracoop,  per  al  foment  de  l’Economia  Social  i  del  cooperativisme  per  import  total  de
221.991,40 €, que es detalla de la següent forma:

Nom Entitat Pressupost

FUNDACIÓ ASTRES 129.294,86 €

ALC ASSESSORS, SCCL 5.710,00 €

CRESOL SOLUCIONS ENERGÈTIQUES LOCALS, SCCL 3.560,00 €

SURTDECASA, SCCL 17.520,00 €

EPI, ENERGIA PER LA IGUALTAT, SCCL 1.500,00 €

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS 49.536,54 €

FUNDACIÓ ULLDECONA 3.310,00 €

AJUNTAMENT D'AMPOSTA 6.300,00 €

AJUNTAMENT D'ULLDECONA 5.260,00 €

TOTAL: 221.991,40€

L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet a realitzar la següent acció, detallada amb l’atorgament de la
subvenció indicada:

Eix A – DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA AL
TERRITORI
Temporalització: Durant tota la Durada del Projecte
Pressupost: 5.260 € (Despeses de personal intern o extern)

Per tot això,

HE RESOLT:
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I. Aprovar el conveni de col·laboració del projecte agrupat de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de
l’Ebre (ACTE) entre la Fundació Privada Astres i l'Ajuntament d'Ulldecona, en els termes que figura
incorporat en l’expedient administratiu.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmesa  a  votació  la  ratificació  del  decret  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels
membres consistorials presents.

6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P01/2018. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de crèdits P01/2018. Amortització anticipada de préstec.

La Diputació de Tarragona, mitjançant Acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2017, ha
concedit a l’Ajuntament d’Ulldecona una subvenció de 180.240,00 euros destinada a l’amortització
anticipada de préstecs.

Per altra banda, d’acord amb les dades provisionals d’execució del pressupost de 2017, s’estima que
el superàvit corresponent a l’exercici pressupostari 2017 se situarà en l’entorn dels 550.000 euros.

L’article  32  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera determina que, en el cas de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, el
superàvit haurà de destinar-se a reduir el nivell d’endeutament net.

Vist que l’Ajuntament té concertat un préstec amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb
un saldo viu de 742.174,95 euros i una despesa anual d’interessos de 26.811,91 euros per a l’any
2018, es considera prioritari procedir a l’amortització anticipada d’aquest préstec per tal de reduir la
despesa  financera  que  ha  de  suportar  l’Ajuntament  i  amb  això  alliberar  recursos  al  pressupost
municipal de despeses.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar provisionalment la distribució del superàvit de l’exercici 2017, que es destinarà a
l’amortització del préstec indicat en la part expositiva. Una vegada determinades les xifres definitives
de la  liquidació  del  pressupost,  el  Ple  aprovarà  la  destinació  de la  part  restant  del  superàvit  no
aplicada en aquesta operació.

SEGON. Aprovar les següents modificacions de crèdit sobre el pressupost prorrogat.

Crèdit extraordinari

Aplicació
pressupostària

Descripció Import

011.91301
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens no pertanyents
al sector públic

742.174,95 €
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Recursos de finançament

Aplicació
pressupostària

Descripció
Tipus de
recurs

Import

011.91300
(Despesa)

Amortització de préstecs a llarg termini d'ens
no pertanyents al sector públic

Baixa de
crèdits

73.076,97 €

011.31000
(Despesa)

Interessos
Baixa de
crèdits

26.811,91 €

87000
(Ingressos)

Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals

Romanent de
tresoreria

462.046,07 €

76101
(Ingressos)

Diputació de Tarragona: Subvenció de capital
per a amortització de préstecs

Nous
ingressos

180.240,00 €

Aquesta  modificació  de  crèdit  té  caràcter  estimatiu.  L’Acord  de  Ple  de  distribució  definitiva  del
superàvit podrà introduir variacions en allò que respecta als recursos de finançament detallats en la
taula anterior.

TERCER. Publicar l’acord de modificació de crèdit mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona i disposar que durant el termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest anunci,
els  interessats  podran  formular  reclamacions  contra  el  mateix.  En  cas  de  no  presentar-se  cap
reclamació, s’entendrà aprovat definitivament l’acord de modificació de crèdit.

QUART.  Autoritzar  l’amortització  anticipada  de  l’operació  de  crèdit  número  0182  5634  19
0830014787, de l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per import de 742.174,95 euros.

CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldia per a dictar tots aquells actes necessaris per a l’execució del present
acord.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

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

7.  ACORD PROVISIONAL D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA  
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS  
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT  

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

DICTAMEN CONEGUT  :

”Assumpte:  Acord provisional  d’aprovació  de  l’ordenança fiscal  reguladora de la  taxa per la
utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini  públic  local  per  empreses  o  entitats
explotadores de serveis de subministrament
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1.  Vist  que  BASE-Gestió  d'Ingressos  ha  aprovat  el  model  tipus  de  l'Ordenança  fiscal  número  7,
reguladora  de la  taxa per  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini  públic  local  per
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament corresponent a l'any 2018, publicada en
el BOPT número 242, de 19 de desembre de 2017.

Aquesta ordenança inclou, com a principal novetat, el règim de declaració i ingrés de la taxa per part de
les empreses subministradores, que a partir d'ara passarà a ser el d'autoliquidació trimestral. 

2. Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona té delegada en BASE la recaptació en voluntària i en executiva de
l'esmentada taxa i  per tant,  és necessari  adoptar  els corresponents acords d'aprovació d'aquesta
ordenança segons el procediment establert en l'anunci publicat en el mateix BOPT. 

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

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

ACORDS:

1.  Aprovar  provisionalment  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la  utilització  privativa  o
aprofitament  especial  del  domini  públic  local  per  empreses o entitats explotadores de serveis  de
subministrament, d'acord amb el text articulat del model tipus de l'Ordenança fiscal número 7, aprovat
per la Diputació de Tarragona i publicat al BOPT número 242, de 19 de desembre de 2017.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant 30 dies hàbils, 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  : 

- Sr. Najas:
El nostre vot serà d'abstenció, ja que donada la urgència en què s'ha incorporat aquest punt a
l'ordre del dia, no hem tingut temps per mirar-ho.

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

Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
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SECCIÓ DE CONTROL  

8 (EN L'ORDRE DEL DIA 7).   COMUNICACIONS OFICIALS  

Registre general d’entrada 3431, de 28 de novembre de 2017. Acord que ha adoptat la Comissió de la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 14 de novembre de 2017, amb
relació al nomenament del jutge de pau substitut, a la Sra. Anna Julian Buj.

9 (EN L'ORDRE DEL DIA 8).    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
novembre fins al 13 de desembre de 2017, que corresponen amb les compreses entre els números
299116-F fins al 299167-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 novembre fins al  13 de desembre de 2017,
corresponent a les sessions celebrades els dies 13 d’octubre i 10 de novembre de 2017.

10 (EN L'ORDRE DEL DIA 9).   PRECS I PREGUNTES  .  

PREG 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Primer que res, des de la CUP-Ulldecona, voldríem enviar una mostra
de suport als companys empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i
als companys exiliats pels mateixos motius polítics Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni
Comín i Carles Puigdemont. Com des de fa massa dies que venim reclamant, els volem tots a casa. 

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Per altra banda, el passat 17 de maig, la Plataforma Salvem lo
Montsià va entregar al govern, amb la presència de tots els grups polítics del consistori, 1.800 firmes
de ciutadans que demanaven l'aturada de les extraccions i protecció de les oliveres i la mesura de les
partícules en suspensió. En tot aquest temps, no només no s'han aturat les agressions al territori sinó
que s'han agreujat, com en el cas de la nova explotació de la Ferradura II, al costat d'un important
jaciment arqueològic que en pot sortir perjudicat. Si apostem realment pel patrimoni del nostre poble, i
pel turisme que el pot visitar, hauríem d'actuar de manera radical en pal·liar les agressions actualment
en  marxa  i  aturar-ne  de  noves.  Quines  actuacions  ha  pensat  fer  el  govern  per  solucionar  la
problemàtica de les agressions al territori i així donar resposta a aquestes 1.800 persones?

- Sra. Ventura: Hem estat fent diferents gestions amb Salvem lo Montsià. Hem tingut, aquests
últims mesos, un parell de reunions. Al final hi ha un parell de propostes que podem tirar endavant,
que  estan  prou  estudiades.  Falta  acabar  de  concretar,  sempre  en  la  col·laboració  tant  de  la
Plataforma com també d'altres actors a nivell local que volen dir la seva. Aquest mes de gener, el
dia 25, farem la convocatòria, que en aquest cas també la rebreu per si voleu participar com a
regidors, d'una primera comissió que encara no té nom però que podria ser allò que en el seu dia
va ser una comissió de medi ambient i sostenibilitat, per tal d'establir una sèrie de criteris per a
regular l'ús d'activitats o proposar algunes limitacions per a activitats que tinguin algun impacte
important al nostre terme municipal i al nostre paisatge. Per tant, a partir d'aquest dia acabarem de
concretar, no només des del govern municipal sinó amb la participació de molta gent, algunes
mesures que ja hem anat treballant i parlant aquests últims mesos. 

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Quan està previst començar l'arranjament dels carrers del nucli
antic? Hi ha molts que estan en molts de clots,  en molt  mal estat,  i  a més, per la nit,  molt  mal
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il·luminats. És una zona en què n'hi ha alguns que són de molt de pas. Per exemple, el carrer de
l'Encomanda és un dels que es transita més i que el paviment està molt malament. 

- Sra. Ventura: Respecte als carrers del nucli antic tenim uns pressupostos demanats perquè, com
ja sabeu que ho havíem parlat en l'aprovació del pressupost anterior, la nostra voluntat i també
coincidíem en algun regidor que ho havia plantejat, era que el paviment actual de quitrà no era el
més adequat per a segons quins carrers. Per tant, hem estat estudiant diferents propostes i al final
ens hem decantat per una que segurament a nivell econòmic sortirà una mica més car que el que
podria ser 1m2 de quitrà negre però que creiem que donarà una imatge diferent del nucli antic. Per
tant, quan tinguem els pressupostos detallats sabrem a quants de carrers i a quants de m 2 podrem
arribar. En aquesta fase ja és una qüestió econòmica de partides pressupostàries.
Hi ha alguns carrers, no concretament del casc antic, però que hem fet tot el canvi d'il·luminació a
LED per l'estalvi energètic. Això ens permet fer inversió per altres bandes. A la majoria de carrers
la il·luminació és la mateixa que hi ha hagut els últims 20 anys, es canvien les bombetes quan
s'han de canviar però no hi ha menys bombetes o menys punts de llum dels que hi havia. Sí que
pot ser que hi ha algunes zones que queden poc il·luminades, però també els que heu estat al
govern ja ho sabeu que de nit el que fem és apagar algunes llums, per tenir una sí i una no, per
estalvi i perquè tampoc cal tenir a les dues de la matinada una il·luminació excessiva. Està clar
que si a algun carrer en falta s'hauran de col·locar.
En tot aquest estudi de com han de ser els carrers del nucli antic o quin ha de ser el tipus de
paviment, el tema de la il·luminació també l'hem estat mirant i hi ha diferents propostes que s'ha
d'acabar  de  decidir  quina  s'adapta  millor  a  la  realitat  d'Ulldecona  i  quina  és  més  ràpida  i
econòmica. El nucli antic és una de les prioritats com hem demostrat aquests últims anys i anirem
avançant.
De totes maneres,  quan tinguem les dades concretes del  pressupost  per a l'arranjament  dels
carrers ja us ho explicarem i decidirem quins són els carrers que estan en més mal estat i que
s'han de tirar endavant més aviat.

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: L'altre dia que vaig estar al Barri Castell em vaig adonar que hi
ha unes moreres, que estan a la banda de la Carretera de la Sénia, que estan totes ben podades, i
del col·legi cap allà, n'hi ha unes que només estan tallades unes rames. Voldria saber si hi ha alguna
explicació.

- Sra. Ventura: Prenc nota.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldríem preguntar com està per fer el pipican a prop de les
escoles que ja fa bastants mesos que es va comentar que es faria i  també ho vam parlar per al
pressupost  del  2017. També voldria que es tingui  més  en compte el  manteniment,  i  si  es trenca
alguna peça, se solucioni ràpid, perquè han passat algunes coses.

- Sra. Ventura: El pipican de les escoles, a l'igual que la vorera de l'Avinguda Terrers, són dues de
les obres prioritàries que té la brigada. Si no pot fer-ho en els propers mesos per qüestions de
temps i de personal, haurem d'optar per una altra via.

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema dels "trombos". Volia saber si s'ha pensat fer alguna
cosa. A més, també hi ha problemes a l'Avinguda Terrers. Els vehicles van a una velocitat important.
Possiblement, no sé si seria una solució o no, ficant botadors d'aquells més amplis que compleixin la
normativa potser es podria solucionar. Inclús, podria ser una solució per la part de la pista coberta. Ho
deixo caure, però és un problema que existeix.

- Sra. Ventura: El problema de la velocitat de l'Avinguda Terrers i del Passeig de la Via és una
realitat. El problema del Passeig de la Via és que no està enquitranat i que és molt ampli, si posem
un botador només a una via del Passeig, automàticament et passen per l'altra. És el que passava
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ara, posàvem tanques i acabaven passant pel mig, que encara és pitjor perquè hi ha xiquets que
estan jugant a l'skate park o està el pipican al costat. És una situació problemàtica.

PREGUNTA 7  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  També  tenia  el  problema  dels  clots,  dels  carrerons
especialment. El tema dels camins també. Sé que s'ha fet però hi ha una mancança important.

PREGUNTA 8  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També la poda dels arbres de la carretera de la Sénia. Es
pensen podar o no?

- Sra. Ventura: Està previst fer la poda dels plataners enguany.

PREG 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Per acabar, encara queden algunes pancartes de les eleccions i
volia demanar que, com fa dies que han passat, es traguin.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Pel que fa als camins, està previst arreglar el tram, que fa
molts anys que no s'ha arreglat, que va des del Molí Nou al Puig Garret? És un dels trossos que es
transita més però totes les actuacions que sempre s'han fet s'han acabat al Molí Nou, i des del Molí
Nou fins a dins, ja no diguem fins al final a la carretera que baixa del Barri Castell perquè està clar
que aquesta actuació no serà possible, però hi ha trossos o trams que estan molt malament. Volia
saber si hi ha prevista alguna actuació.

- Sra. Ventura: Ara, les properes obres començaran després d'haver fet tot uns trams a la Serra del
Montsià  i  també a la  Serra  de  Godall  en temes d'accés  a  les  zones forestals  per  prevenció
d'incendis. Està pendent i es farà properament el Camí de la Foia, que ja teníem el pressupost
preparat de fa temps. També estem valorant ara el Camí Terrers, la sortida des del camp de futbol
fins a la carretera de la Sénia, molt malmès i també en un trànsit important. En tot cas, apunto el
cas del Molí Nou. La llista és llarga però ho anirem fent en diferents fases.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Creiem que també s'hauria de tenir en compte la neteja de
la basseta dels peixets perquè realment està en molt males condicions.

- Sra. Ventura: Tens raó. El manteniment del mobiliari urbà es repassa habitualment. Hi ha ara
unes quantes papereres que estan pendents de canviar-se. S'ha instal·lat més mobiliari del que hi
havia, i per tant, anem avançant en aquest sentit.

PREGUNTA 12  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem saber quina valoració feu del radar que es va
instal·lar a les dues sortides del municipi, el motiu pel qual es va instal·lar i quin resultat heu tret.

- Sra. Ventura: La valoració del radar confirma allò que tots sabíem: dins del poble es corre molt, i
no només a les entrades. Hi ha carrers que sí que són més amplis i no hi ha tanta sensació de
perill, tot i que han passat cotxes a 60, 70 i 80 km/h. Sí que hi ha un perill evident dins del nucli, on
hi ha vehicles que no van a menys de 50 km/h. S'han creat algunes situacions de risc que pensem
que valia la pena evitar fent aquesta campanya de control de velocitat per radar. Això també ens
ha donat algunes dades, que us les passaré exactes, de quins punts hi ha més perillosos . Llavors
es planteja la possibilitat de posar algun tipus de botador, i evidentment no dels petits de goma que
s'acaben esquivant i alguns els hem hagut de retirar perquè no feien la funció per la qual havien
estat col·locats. Per tant, properament anirem establint el calendari d'actuacions per a posar les
solucions al problema de la velocitat. 

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Creiem que la Fira de Nadal va ser, està clar que és el
nostre posicionament, molt justeta. Potser s'hauria d'intentar un altre cap de setmana o algun tipus
d'innovació perquè realment creiem que no va ser una fira a l'alçada del nostre municipi.

Expedient: 1-2-18-1 Pàg. 12/14



Ple Municipal
any 2018

- Sra. Ventura: De la Fira de Nadal hem fet la valoració pertinent. Podríem coincidir en la majoria
de coses que has dit. Jo crec que un dels problemes principals és el cap de setmana del pont de la
Constitució. És un cap de setmana dolent perquè la major part de gent del poble no està. Per als
comerços també és dolent perquè ja tenen la seva clientela i sortir els comporta més dificultat. Per
tant, una de les decisions que ja hem pres de cara a l'any que ve després de la reunió de valoració
ha sigut  la  de traslladar-ho al  cap de setmana següent,  del  15 i  16 de desembre.  D'aquesta
manera  també,  evitarem la  coincidència  amb  altres  fires  del  territori,  ja  que  va  coincidir  per
exemple en la fira d'Amposta que al ser multisectorial arrastra més gent.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Fa dos dies que van acabar les vacances de Nadal però
creiem que el Parc de Nadal, aquest any, tampoc va ser dels millors que s'han vingut fent aquí al
poble.

- Sra. Ventura: No hi coincideixo gens. Hem rebut molt bones opinions, sobretot dels principals
interessats que són els xiquets i xiquetes que hi participen. Tant a nivell de tallers com d'activitats
que s'han previst, com de les activitats que s'han preparat per a la franja de 12 a 16 anys que
sempre quedava més fluixa. La veritat és que estem contents de com ha funcionat el Parc de
Nadal aquest any. És una activitat molt exigent, ja que els xiquets i xiquetes no es conformen en
qualsevol cosa i això t'obliga cada any a renovar-te, no només en imatge sinó també en algunes
activitats. Enguany s'ha reubicat la carpa de tallers on hi ha hagut molta participació. Per tant,
nosaltres la valoració que fem és positiva.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Pel que fa al poble brut i deixat. Considerem que el poble
està igual ara que fa dos, quatre o cinc anys. Durant dos anys i mig, no us ho havia dit, però recordo
perfectament que hi havia un pla de xoc de la neteja. Cada ple, quan estàveu a l'oposició, sortíeu que
teníeu aquest  pla de xoc de la neteja i  que no podia ser que el municipi  estigués com estava.  I
sincerament, crec que estem igual.

- Sra. Ventura: Hi ha racons que encara falta treballar molt, però a vegades penso que vivim a
pobles diferents perquè la millora és evident. No arribem a tot, ens agradaria anar molt més ràpid,
però que el canvi de fa dos anys a ara s'ha notat és evident. La nostra intenció és intensificar, i
sempre ho serà, perquè sempre queden coses a fer però volem continuar amb els plans de xoc de
neteja  que fem una o dos setmanes a l'any aproximadament.  Així  que  no només passem la
granera, sinó que es fa també amb aigua i es frega bé per tots els racons més oblidats. Ara al mes
de novembre, si no m'equivoco, es van fer alguns trams de carrers de la part de dalt del Carrer
Major, cap al Carrer Sant Vicent, Carrer Mestre Guarch,... i després anirem fent altres zones. 

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: En primer lloc, gràcies per la factura que m'has donat de
Lleuregest Serveis Esportius però clar, em quedo més o menys igual. Perquè sí que veig el preu de
les hores, però voldria saber si això és d'un any o és de tres mesos?

- Sra. Ventura: És de l'últim trimestre del 2016. És la factura pendent que vas demanar ja fa molts
mesos.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: També mirant ara les factures us demanaria una còpia
del número de registre 001288 que és d'Espectaculos ASD S.L. per un import de 33.214,50 €. A
l'assentament posa: orquestres i  discomòbil festes, però m'agradaria veure el desglossament com
està fet. Gràcies.

- Sra. Ventura: Et prepararem una còpia de la factura. Sí que és veritat que falta desglossar, però
suposo que a la còpia està detallat.
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-una hores i trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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