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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 21 DE MAIG 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 vint-i-un de maig 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 l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Implantació del Registre General de Personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

3. Aprovació  provisional  de la  modificació  puntual  de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona.
Modificació de l’article 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’article 15.15 de
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jaciments arqueològics.

4. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Mil·liari Romà de la Foia.

5. Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l’ordenança  municipal  reguladora  dels  guals  per
entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

7. Revocació d’una liquidació d’IIVTNU per resultar exempta d’acord amb l’article 105 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004.

8. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Declaració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya sobre la sentència del cas de La
Manada. Declaració institucional de tots els grups municipals.

10. Moció per donar suport als comitès en defensa de la república i la resistència civil activa i no
violenta. Moció presentada pels grups municipal de Convergència i Unió, Més Ulldecona -
Acord Municipal i Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA.

11. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. Moció presentada pels grups municipal de
Convergència  i  Unió,  Més  Ulldecona  -  Acord  Municipal  i  Candidatura  d'Unitat  Popular
Ulldecona – PA.

12. Moció  de  suport  a  morir  dignament.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  Socialistes
Ulldecona.

13. Donació de compte de la Sentència 255/2017, dictada en data 11 de desembre de 2017 pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

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

15. Precs i Preguntes.

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

SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 5 de març de 2018, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. IMPLANTACIÓ DEL REGISTRE GENERAL DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Implantació del Registre General de Personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

1. L’article 13.2 de la Llei  30/1984, de mesures per a la reforma de la Funció Pública,  va introduir
l’obligació per a totes les entitats locals de constituir registres de personal, en els quals s’havia d’inscriure
tot el personal al servei d’aquestes i anotar tots els actes que afectessin a la vida administrativa d’aquest
personal.

2. Aquesta nova obligació va ser recollida també per la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
configura el registre com un instrument de control també des del punt de vista econòmic, en establir que
el registre ha de determinar les nòmines, a efectes de la deguda justificació de retribucions,

3. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals,  dedica el  capítol  IV del  seu títol  II  a regular els diferents aspectes jurídics dels registres de
personal de les entitats locals catalanes.

4. L’article 71 de l’actual Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de l’any 2015, continua mantenint l’obligació
de disposar d’un registre de personal a cada Administració Pública.

5. El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local, inclou dins del seu àmbit d’aplicació a les fundacions del sector públic
dependents de les Entitats Locals. Per tant, resulta necessari disposar d’un instrument potent i fiable com
és el registre de personal per a poder portar a terme de manera efectiva aquest control intern.

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

ACORDS:

1. Autoritzar la implantació del Registre General de Personal de l’Ajuntament d’Ulldecona d’acord amb les
següents normes bàsiques:

a) Àmbit d’aplicació subjectiu: El Registre General de Personal inclourà tot el personal al servei
tant del propi Ajuntament d’Ulldecona com dels seus organismes vinculats o dependents. En
concret, el Registre de Personal inclourà el personal de la Fundació Ulldecona. Es considera
personal al servei de l’Ajuntament o dels seus organismes vinculats o dependents tot aquell
personal amb dret a percebre retribucions amb càrrec al pressupost d’aquests ens tant en el
moment actual com en algun moment del futur (per exemple, personal en excedència).

b) Àmbit  d’aplicació  objectiu:  El  Registre  General  de  Personal  contindrà  tota  la  informació
necessària  per  a  justificar  els  diferents  conceptes  salarials  que  reba  a  cada  moment  el
personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació. Igualment, el registre de personal podrà contindre
tota aquella informació addicional, de caràcter no econòmic, que resulte necessària per a la
bona gestió dels recursos humans.

c) Informació  de  caràcter  personal:  El  registre  únicament  contindrà  les  següents  dades  de
caràcter personal: nif, nom, cognoms, data de naixement i província de residència a efectes
d’IRPF.  A  més  d’això,  contindrà  tota  la  informació  sobre  nomenaments,  antiguitat,
complements salarials, etc., necessària per a donar compliment a l’apartat anterior.

d) Finalitat: La finalitat del registre de personal és, per una banda, garantir la constància i la
fiabilitat  de  tota  la  informació  que  aquest  conté,  mitjançant  la  incorporació  de  tota  la
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documentació  justificativa  de  cada  un  dels  assentaments  que  s’hi  practiquen  i,  per  altra
banda, proporcionar informació útil tant a nivell de gestió com de control intern d’aquesta.

e) La Intervenció de l’Ajuntament serà l’òrgan responsable de la implantació d’aquest registre i
dictarà les instruccions sobre forma de practicar els assentaments, informació a incloure en
cada un d’ells, documents justificatius que els han de servir de suport i, en general, totes
aquelles disposicions necessàries per a una implantació exitosa del registre. La intervenció
autoritzarà l’accés al registre de les diferents persones que es designen com a responsables
de la introducció d’informació.

f) La Secretaria de l’Ajuntament, la Tresoreria i la Gerència de la Fundació tindran accés de
consulta a la informació relacionada amb el seu àmbit de competències.

2. Comunicar a tots els treballadors de l’Ajuntament i de la Fundació inclosos en l’àmbit d’aplicació del
registre que hauran de facilitar les dades necessàries per a que puguen ser-hi inscrits.

3.  Encarregar a la Intervenció, una vegada conclòs amb èxit el procés d’implantació del registre, la
redacció d’un projecte de reglament que haurà de contindre les disposicions necessàries per al bon
manteniment i la bona gestió del registre.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3.  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D’ULLDECONA. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2.12  SOBRE PROJECTES D’ENDERROC EN SÒL URBÀ I DE  
L’ARTICLE 15.15 DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de
jaciments arqueològics

1.  L’Ajuntament  d’Ulldecona  creu  oportú  modificar  dos  capítols  de  les  Normes  Subsidiàries
d’Ulldecona, per donar solució per una banda, a la problemàtica dels enderrocs en sòl urbà, i per
l’altra, a la protecció dels jaciments arqueològics i paleontològics.  

2. En relació als enderrocs en sòl urbà, actualment les Normes Subsidiàries no defineixen com s’han
de deixar les parets mitgeres d’un edifici veí d’on s’ha enderrocat una construcció en contacte amb les
parets mitgeres. Amb la modificació proposada es vol definir unes actuacions de mínims de com han
de quedar les parets mitgeres dels edificis veïns després d’enderrocar l’edifici, quan al procés d’obra
no es preveu la nova construcció de cap edificació al solar resultant o si la construcció nova no arriba
a cobrir tota la paret mitgera com l’antiga.

D’aquesta manera es vol assegurar que el projecte tècnic d’enderroc inclogui una proposta per a la
conservació adequada d’aquestes parets mitgeres, que en pugui garantir les condicions de seguretat,
salubritat i ornat públic que estableix la legislació urbanística.

3. Pel que fa als jaciments arqueològics i paleontològics, la modificació proposada pretén arribar a un
grau de protecció major del que actualment tenen aquests jaciments, considerant que els voltants
d’aquests no han de ser objecte de canvis en la morfologia del terreny, sigui per extraccions de terra o
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per la construcció d’una caseta de camp, una bassa de reg o qualsevol altra construcció que pugui
afectar  la seva morfologia  i  implantació en l’entorn natural.  Es considera que amb una franja  de
terreny de radi 300 m, aquesta protecció és suficient per a la seva conservació i explotació o estudi.

4. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió extraordinària duta a terme el dia  5 de març
de  2018,  va  aprovar  inicialment  l'esmentada  modificació  puntual  i  durant  el  termini  d'informació
pública no s'han formulat al·legacions.

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

1.  Aprovar  provisionalment  la  proposta  de  Modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. "Modificació de l’art.  2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl  urbà i de l’art.  15.15 de
jaciments arqueològics", tal com s'exposa a la Memòria justificativa que acompanya la proposta de
modificació.

2. 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.

4. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DEL MIL·LIARI ROMÀ DE LA FOIA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Mil·liari Romà de la Foia

1. Els mil·liaris, d’època romana, eren utilitzats a la vora de les calçades romanes per senyalar les
distàncies i la proximitat de les ciutats.

El Mil·liari de la Foia està situat a 1,5 kilòmetres de la població d'Ulldecona marcant l’inici del Camí
vell de l’ermita de la Pietat.

El Mil·liari de la Foia compleix tots els paràmetres utilitzats en època romana per a aquests tipus de
senyalitzacions a les seves vies de comunicació per la seva situació estratègica a la vora d’una de les
vies de comunicació i per les mides que el conformen.  I és l’únic vestigi d’època romana d’aquestes
característiques localitzat de la vall o Foia d’Ulldecona. 

Es troba dintre d'una finca rústica del terme municipal d'Ulldecona, a la partida de Les Crevetes o La
Llacuna, polígon 55, parcel·la 6. La finca, segons cadastre, és propietat d’Agustín Aubà Ferré. Les
seves coordenades GPS són: UTM31N - ETRS89 E285232.8 N 4498585.3. 

2. L'Ajuntament ha mostrat el seu interès en la catalogació i protecció del Mil·liari Romà de la Foia pel
seu valor històric i social. Després de reunions en persones d'Ulldecona expertes en aquest àmbit, el
govern municipal va encarregar un informe al respecte al tècnic Sr. Agustí Vericat González.
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3. El tècnic municipal,  Sr.  Agustí Vericat  González, en data 16 de maig de 2018, ha redactat un
informe en el qual posa de relleu la conveniència de declarar el Mil·liari Romà de la Foia com a Bé
Cultural d'Interès Local (BCIL), per tal de poder donar-li aixopluc legal i la seva posterior posada en
valor.

4. L'Ajuntament creu oportú procedir a la declaració d'aquest element com a bé cultural d'interès local
per tal de donar-li protecció legal i la seva posterior posada en valor.

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

ACORDS:

1. Aprovar inicialment l’expedient de declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) del Mil·liari Romà
de la  Foia,  en els  termes indicats  en l’informe del  tècnic  de patrimoni  cultural  Sr.  Agustí  Vericat
González, de data 16 de maig de 2018.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, inserint-se el corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin
oportunes.

3.  Notificar el present acord al Sr. Agustín Aubà Ferré, com a propietari de la finca on està ubicat
l'element a protegir,  i  al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a persones
interessades pel present acord.

4.  En  cas  de  no  presentar-se  reclamacions  ni  observacions  al  respecte,  s’entendrà  aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a comunicar al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya la declaració de Bé Cultural d’Interès Local del Mil·liari Romà de la
Foia, així com tota incidència relativa al  mateix,  a efectes de la seva inscripció en el Catàleg de
Patrimoni Cultural Català.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS GUALS PER  
ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels guals
per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

1.  Per  part  de  l'Ajuntament  s'ha  advertit  la  necessitat  de  procedir  a  una  modificació  de  l'actual
Ordenança sobre les llicències d'accés de vehicles als locals o recintes (guals), atès que l'actualment
vigent presenta certs buits legals.

2. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 23 d’abril de
2018, ha estat formulat el projecte de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels guals
per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.
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Aquesta ordenança té per objecte regular la concessió, modificació i revocació de les llicències de
gual, així com les condicions i règim que hagin de complir els titulars d'aquests espais.

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

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

5.  En  no  tractar-se  d’una  ordenança  urbanística,  ni  del  reglament  orgànic  de  la  corporació,  el
Reglament  elaborat  per  la  comissió  d’estudi  abans  esmentada  pot  ésser  aprovada  amb  el  vot
favorable de la majoria simple del Consistori, sense que calguin quòrums qualificats.

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

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

ACORDS:

1. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i
sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

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

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

Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent:

• Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de l’Ordenança.
• Al  DOGC:  la  referència  del  BOPT  on  s’hagi  fet  la  publicació  municipal  anteriorment

esmentada. 

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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6. ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LES  
TAXES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

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

1. L’actual redacció de l’article 5.2 de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes no contempla el prorrateig
de les quotes tributàries en el cas de cessament en la utilització privativa, aprofitament especial o ús del
servei o activitat que dona lloc a la meritació de l’impost. Això pot donar lloc a situacions injustes, com per
exemple un contribuent que cessa la seua activitat en el mes de gener i que ha d’abonar la taxa pel valor
corresponent a l’any complet.

2. Tanmateix, la secció 5 de l’ordenança sobre els distintius obligatoris tampoc contempla les llicències
administratives d’ocupació del domini públic amb guals d’ús horari, i és necessari establir la taxa per la
senyalització corresponent.

3. En el mateix sentit, la secció 14 de l’ordenança que regula la taxa per ocupació del domini públic amb
entrades de vehicles travessant les voreres i les reserves de via pública per aparcament,  càrrega i
descàrrega de mercaderies, no preveu una distinció de la quota per als guals d’ús horari, i aquesta
situació pot donar lloc a situacions injustes, ja que l’autorització d’un gual d’ús horari, per a càrrega i
descàrrega, a diferència del gual permanent només comporta la prohibició d’estacionament durant unes
hores al dia, quedant lliure l’estacionament per als altres usuaris de la via durant la resta d’hores del dia.   

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

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

ACORDS:

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

1.1. Article 5. Període imposable i meritació 

On diu:

"2. El període imposable de les taxes de meritació periòdica coincideix amb l'any natural. Aquestes
taxes es meriten el dia 1 de gener de cada exercici.  Quan el fet imposable es produeixi en data
posterior al dia 1 de gener, la meritació s'entendrà produïda en la data en què aquest fet imposable
comenci a ocórrer. En aquest cas, la quota es calcularà en proporció al nombre de trimestres naturals
que restin per finalitzar l'any, inclòs aquell on es comprengui el dia en què s'ha meritat la taxa."

Ha de dir:

"2. El període imposable de les taxes de meritació periòdica coincideix amb l'any natural. Aquestes
taxes es meriten el dia 1 de gener de cada exercici. 

Quan el  fet  imposable  es  produeixi  en data  posterior  al  dia  1  de gener,  la  meritació  s'entendrà
produïda en la data en què aquest fet imposable comenci a ocórrer. En aquest cas,  la quota es
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calcularà en proporció al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs aquell on
es comprengui el dia en què s'ha iniciat la meritació de la taxa. 

Quan es produeixi el cessament en la utilització privativa, aprofitament especial o ús del servei o activitat
que  dona lloc  a  la  meritació  de  la  taxa,  la  meritació  finalitzarà  el  dia  en  què  es  produeixi  aquest
cessament, o el dia en què es comuniqui a l’Ajuntament, si aquesta data és posterior. En aquest cas, la
quota es calcularà en proporció al nombre de trimestres naturals en què s’ha meritat la taxa, inclòs aquell
on es comprengui el dia en què ha finalitzat la meritació d’aquesta. "

1.2. Article 18. Fet imposable

On diu:

"El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà prestar l’activitat administrativa
de lliurament dels distintius obligatoris consistents en plaques acreditatives de:

Epígraf 1: Llicència  urbanística,  quan  el  distintiu  sigui  preceptiu,  i  l’obra  requereixi
reglamentàriament projecte.

Epígraf 2: Llicència  urbanística,  quan  el  distintiu  sigui  preceptiu,  i  l’obra  no  requereixi
reglamentàriament projecte.

Epígraf 3: Llicència administrativa d’ocupació del domini públic amb guals. "

Ha de dir:

"El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà prestar l’activitat administrativa
de lliurament dels distintius obligatoris consistents en plaques acreditatives de:

Epígraf 1: Llicència  urbanística,  quan  el  distintiu  sigui  preceptiu,  i  l’obra  requereixi
reglamentàriament projecte.

Epígraf 2: Llicència  urbanística,  quan  el  distintiu  sigui  preceptiu,  i  l’obra  no  requereixi
reglamentàriament projecte.

Epígraf 3: Llicència administrativa d’ocupació del domini públic amb guals d’ús permanent
Epígraf 4: Llicència administrativa d’ocupació del domini públic amb guals d’ús horari"

1.3. Article 19. Quota

On diu

"La quota serà una quantitat fixa, en els termes següents:

Epígraf 1:............................................................................................................................ 3,50 €
Epígraf 2:............................................................................................................................ 3,00 €
Epígraf 3:.......................................................................................................................... 16,00 €"

Ha de dir:

"La quota serà una quantitat fixa, en els termes següents:

Epígraf 1:............................................................................................................................ 3,50 €
Epígraf 2:............................................................................................................................ 3,00 €
Epígraf 3:.......................................................................................................................... 16,00 €
Epígraf 4......................................................................................................................... 167,00 €"
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1.4. Article 42. Quota

On diu:

"La quota d’aquesta taxa s’estableix per als dos epígrafs pel resultat de multiplicar els metres lineals
de gual o reserva pels paràmetres següents:

Per cada 3 metres lineals a l’any......................................................................................54,00 €
Per cada metre lineal que passi dels anteriors, a l’any.....................................................18,00 €
Per cada metre lineal de contragual.................................................................................18,00 €"

Ha de dir:

"La quota d’aquesta taxa s’estableix per als dos epígrafs pel resultat de multiplicar els metres lineals
de gual o reserva pels paràmetres següents:

Epígraf 1
Per cada 3 metres lineals a l’any......................................................................................54,00 €
Per cada metre lineal que passi dels anteriors, a l’any.....................................................18,00 €
Per cada metre lineal de contragual.................................................................................18,00 €

Epígraf 2
Per cada metre lineal d’ús horari de 8.00 a 20.00 hores....................................................9,00 €
Per cada metre lineal d’ús horari de 8.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.............6,75 €"

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7. REVOCACIÓ D’UNA LIQUIDACIÓ D’IIVTNU PER RESULTAR EXEMPTA D’ACORD AMB L’ARTICLE 105  
DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Revocació d’una liquidació d’IIVTNU per resultar exempta d’acord amb l’article 105
del Reial Decret Legislatiu 2/2004

La Sra. MPRD, amb NIF 447T, va presentar un recurs el dia 08.01.2018 contra la liquidació d’IIVTNU
núm. 43-158-352-2015-13-1024, per valor de 393,77 €, generada per la transmissió de l’immoble amb
referència  cadastral  4273822BE8947C0001DF,  efectuada  en  data  21.07.2015.  Contra  aquesta
liquidació,  la  Sra.  MPRD va al·legar  que la  transmissió  es va  realitzar  en concepte de dació  en
pagament  d’habitatge  habitual  i  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  105.1.c)  de  la  Llei
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d’Hisendes Locals, aquest tipus de transmissió es troba exempta de l’impost. Tot i això, la Sra. MPRD
va  presentar  el  recurs  una  vegada  exhaurit  el  termini  d’un  mes  previst  a  l’article  14  de  la  Llei
d’Hisendes Locals, per la qual cosa no s’ha pogut admetre a tràmit el recurs.

No obstant tot això, el Síndic de Greuges, en la “Resolució sobre el pagament de l’impost sobre
l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) en casos d’execució hipotecària” de
l’any 2012, va considerar que “en els supòsits en què l’Administració obliga a assumir una càrrega
tributària aquell  que resulta  perjudicat  de la  transmissió  del  que havia  constituït  el  seu habitatge
habitual,  tal  com succeeix  en  els  casos  d’execucions  hipotecàries,  hem d’entendre  que  aquesta
actuació  s’allunya del  criteri  de justícia  i  dels  principis  establerts  en l’article  31 de la  Constitució
espanyola” i per això va recomanar a tots els ajuntaments que “estableixin mesures per evitar que les
persones que perden el seu habitatge habitual com a conseqüència d’una execució hipotecària vegin
agreujada la seva situació per haver d’assumir el pagament de l’IIVTNU”.

Seguint  aquesta  recomanació,  s’ha  considerat  convenient  entrar  en  el  fons  de  la  reclamació  i
comprovar  si  la  recurrent  efectivament  tenia  dret  a  l’aplicació  de  l’exempció  prevista  en  l’article
105.1.c) de la Llei d’Hisendes Locals tal i com al·lega en el seu escrit. Per a l’aplicació d’aquesta
exempció, tal i com estableix el text legal esmentat, han de concórrer els següents requisits.

• Que es tracti d’una transmissió feta per persones físiques.
• En ocasió de la dació en pagament de la residència habitual del deutor hipotecari o garant

d’aquest.  Es considera residència  habitual  aquella  en què hagi  figurat  empadronat  el
contribuent  de  manera  ininterrompuda  durant,  almenys,  els  dos  anys  anteriors  a  la
transmissió. (Acreditat mitjançant volant d’empadronament històric).

• Per  a  la  cancel·lació  de  deutes  garantits  amb  hipoteca  que  recaigui  sobre  aquesta,
contrets  amb entitats  de crèdit  o  qualsevol  altra  entitat  que,  de manera  professional,
exerceixi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. (Acreditat mitjançant
l’escriptura de dació en pagament)

• Que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no
disposi, en el moment de poder evitar l’alienació de l’habitatge, d’altres béns o drets en
quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari. (Es presumeix el compliment
d’aquest requisit).

Comprovats aquests extrems, l’article 219 de la Llei General Tributària estableix que l’Administració
tributària podrà revocar els seus actes en benefici  dels interessats quan s’estimi que infringeixen
manifestament la Llei. La revocació és un mecanisme que permet corregir situacions excepcionals en
les  quals  s’ha  detectat  una  actuació  de  l’Administració  contrària  al  Dret,  que  perjudica  algun
interessat. D’aquesta manera, a través de la revocació de l’acte, l’Administració pot corregir aquesta
situació injusta, restablint la conformitat de l’actuació administrativa amb l’ordenament jurídic.

La revocació no pot constituir dispensa o exempció no permesa per les normes tributàries, ni ser
contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic. Tampoc podran revocar-se els
actes d’aplicació  dels  tributs  una vegada transcorregut  el  termini  de prescripció.  No s’observa la
concurrència de cap d’aquestes situacions en el present procediment.

Per  Decret  d’Alcaldia  de data  16.05.2018 s’ha  acordat  la  iniciació  del  procediment  de  revocació
previst a l’article 219 de la Llei General Tributària, que ha de ser resolt  pel Ple de la Corporació
d’acord amb el que preveu l’article 110 de la Llei de Bases del Règim Local, i s’ha concedit un termini
de deu dies a la interessada per a formular al·legacions.

Atès que la interessada ha presentat les seves al·legacions i ha manifestat la seva intenció de no 
formular-ne més, pot donar-se per conclòs el tràmit d’audiència previ a la redacció de la proposta de
resolució.
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Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Revocar l’acte pel qual es va aprovar la liquidació d’IIVTNU núm. 43-158-352-2015-13-1024, per
valor  de  393,77  €,  generada  per  la  transmissió  de  l’immoble  amb  referència  cadastral
4273822BE8947C0001DF, per trobar-se aquesta transmissió exempta en virtut de l’article 105.1.c) de
la Llei d’Hisendes Locals.

2. Acordar la devolució dels imports ingressats indegudament per causa d’aquesta liquidació.

3. Notificar aquesta resolució a BASE – Gestió d’ingressos, per tal de finalitzar el procediment de
recaptació  en  via  executiva  que  s’està  portant  contra  la  interessada  i  fer  efectiva  la  devolució
d’ingressos indeguts.

4. Notificar aquesta resolució a la interessada.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.

L’Alcaldessa ha format el pressupost per a l’exercici 2018, d’acord amb el que disposa l’article 168 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.

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

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

ACORDS

1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2018, d’acord amb els estats comptables i annexos
que figuren a l’expedient.

2. Aprovar la plantilla de personal per a 2018, segons es detalla a l’expedient.

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

4.  Les modificacions efectuades sobre el  pressupost  prorrogat es consideren incloses als crèdits
inicials del pressupost, per la qual cosa caldrà anul·lar els corresponents actes d’acord amb el que
disposa l’article 21.6 del RD 500/1990.
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5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils,  durant  el  qual  els
interessats podran presentar-hi reclamacions.

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

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Pel que fa al pressupost d’enguany, no ha hagut la ronda de contactes habitual que havíem tingut
la resta d’anys on convocàvem una reunió i fèiem les propostes i els canvis que crèiem oportuns,
se’ns ha passat un document tancat, i volíem que ens féssiu dos aclariments. Per una banda, el
tema de les multes observem que ha passat de 10.000 a 50.000, aquest canvi volem saber a què
es deu, volem saber si són multes de trànsit o si es pretén començar a aplicar la normativa de
civisme. I, per l’altra banda, el tema de les pedreres, observem que l’any passat el concepte de
pedreres era extracció de terra i pedra i aquest any parla d’arrendament, volem saber aquest canvi
a què es deu, i veiem també un canvi en relació a l’any passat de 40.000 a 100.000, i si això es
pretén  cobrar  estem  totalment  a  favor  d’aquest  punt  concret,  però  volem  saber  el  tema
d’arrendaments ja que per haver arrendaments han d’haver contractes, i no hem sabut trobar-los i
volem saber si  teniu intenció de tenir  contractes amb les pedreres que actuen actualment en
terrenys de titularitat municipal.
Suposem que no han hagut aquestes rondes de contacte perquè ja estaven aprovats d’antuvi en el
que a efectes pràctics han estat els vostres socis de govern, el Partit Popular, aquesta legislatura
des del seu principi. 
Felicitem a l’interventor  perquè  tècnicament  estan  molt  ben fets,  com anàvem demanant  s’ha
detallat molt bé, tècnicament és impecable, però per la part política no ens convenç en absolut,
considerem que és continuista i que no és el pressupost que nosaltres ni realitzaríem ni podem
aprovar, per tant, el nostre vot serà en contra.

- Sr. Lavega:
Estem d’acord amb el que diu el company, que aquests pressupostos estan molt ben realitzats, tot
i que ens arriben amb un poc de retràs, i nosaltres els hem estat mirant, els hem estat avaluant, i
creiem que, ja que és un pressupost en què hi ha un superàvit, els trobem poc ambiciosos de cara
a acabar de realitzar coses i de posar fil a l’agulla de moltes coses que tenim pendents.
Per exemple, no trobem, parlant de l’àmbit que jo conec més que és la part de tot el patrimoni, no
hi ha cap projecte en el qual entri el que és l’arxiu, sabem que l’arxiu està col·lapsat, sabem que hi
ha documents que són valuossíssims, sabem de què tot això hauria d’entrar en una prevenció i
una conservació, i veiem que no tenim res que vagi cap aquí. Igual com en el Castell, que hem
tingut converses i sabem que es reanudaran el que són, per exemple l’1% cultural, veiem que al
Castell  hi ha una inversió de 3.000 euros, per exemple, quan jo estic dient,  és això que posa
previsió de manteniment, en aquest cas en el que hi ha de manteniment suposo que faltarien més
coses per a poder fer. 
Suposo que el  que és a  la  part  de Turisme,  un dels  temes dels  que hem parlat  en aquesta
legislatura i en la de l’any passat, que era tota la part de publicitat, del que són els vinils de les
entrades que estan molt mal fets o més bé estan malmesos, suposo que deuen estar aquí dins,
perquè ja vam quedar que es mirarien pressupostos i esperem que així sigui. 
I  una cosa que voldria  aclarir  és que en l’apartat  de les subvencions veig que hi  han moltes
subvencions i pocs convenis, quan sabem que hi han moltes entitats que tenen convenis. Llavors
voldria saber si ha hagut una diferenciació, si hi han convenis que s’han canviat a subvencions...
Només seria aquest aclariment, i després ja dic, creiem que es podria realitzar més i, per tant, el
nostre vot serà negatiu.
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-Sra. Salas
Si mirem el pressupost a fons, no està malament. És cert que nosaltres hem aprovat pressupostos
anteriors, però creiem que la situació, la única força que tenim per a defensar la nostra gent amb el
tema  de  la  independència,  som  l’únic  partit  que  defensem  la  unitat  d’Espanya,  ja  que  els
pressupostos són importants i la nostra gent ens ha demanat fer pressió d’alguna forma per a que
l’alcaldessa en aquest cas compleixi la llei, per exemple la Llei de Banderes que hi ha a la façana
de l’Ajuntament, que no poden haver-hi les dos banderes amb el llaç. El nostre vot, deixant molt
clar que la nostra prioritat és molt semblant: fer manteniment de voreres, carrers,  camins i no
endeutar-nos més perquè nosaltres sempre hem defensat que un ajuntament s’ha de gestionar
igual que una casa o una empresa, no ens podem gastar el que no entra, perquè això s’ha fet
durant  tota la legislatura,  nosaltres,  en els anteriors pressupostos,  hem votat  a favor,  però en
aquest pressupost el nostre vot serà d’abstenció, i si continua de la mateixa forma, no complint
normes o fets que té la Llei per mà (en aquest cas el Govern),  el  proper pressupost no serà
d’abstenció; serà en contra, per tant el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.

-Sra. Salvatella
Tinc dos preguntes i una petita reflexió sobre els pressupostos. Començo per les preguntes. Els
endarreriments del Centre Cultural i Recreatiu de 2.500 euros i Ull de Teatre de 1.000 euros són
les pèrdues de les Jornades de Teatre i del teatre de Festes respectivament? I, després, hi ha una
partida de despeses de manteniment de l’Orfeó, que són 30.000 euros, i també ens agradaria si
ens podrieu desglossar a què corresponen, en què es gastaran aquests 30.000 euros.
La reflexió és que són uns pressupostos ben presentats, per circumstàncies presentats tard però
ja sabem el què ha passat, i uns pressupostos que ja us avancem a tots que el nostre vot serà en
contra. No obstant, llegint el pressupost i tot el que comporta, veiem que l’any 2017 s’ha tancat en
un superàvit que a mi em sembla, a mi i a tots els companys, que vostès ni se’l creuen, i aquí el
superàvit, venint d’on veníem, és fruit de la nostra manera de fer i d’entendre com hem d’aplicar la
lògica  i  l’aritmètica  als  números  municipals.  Vull  recordar  a  tots  que,  a  l’any  2011,  el  nostre
Ajuntament  tenia  un  romanent  de  tresoreria  negatiu  d’1.600.000  euros,  i  que  el  ràtio
d’endeutaments superava de llarg el 100%, i que la partida dedicada a personal era més del 40%
del pressupost. Al juliol d’aquest any 2011, l’Ajuntament d’Ulldecona va tindre «l’honor» d’entrar al
rànquing dels 40 ajuntaments més endeutats de tota Catalunya. Li ben asseguro que les reunions
que vam tindre al Departament d’Economia i Finances a Barcelona van ser de tot menys de plaer,
per  la  «mania»  d’afegir  durant  tres  exercicis  500.000  euros  d’entrades  corresponents  a  les
pedreres, que mai van entrar però si que es van gastar, i van deixar un ajuntament endeutat fins a
dalt i es van tindre que fer molts de sacrificis, perquè arribar a final de mes era un número, els
treballadors i les factures es pagaven quan es podia. En el cas dels treballadors se’ls pagava a
l’hora. Ens va tocar treballar i molt, i molts de nervis. Vam haver d’acomiadar personal, gent del
poble que coneixem, parlar amb proveïdors i demanar-los més paciència de la que ja tenien, però
veiem que, al final, tot es va resoldre i, de tot això que parlo, a banda dels meus companys de
grup, la regidora Isabel Salas en pot donar fe, perquè ella va estar i va saber el que ens va costar
de treballar. Tornant al fil del pressupost d’aquest any, el que si que hi trobo a faltar és l’ambició.
No fa falta inflar les entrades, però si que els hi fa falta la imaginació. També recordar que, a l’any
2015,  al  canvi  de govern,  el  romanent  de tresoreria  era  ja  de 4.000 euros positius,  i  el  ràtio
d’endeutament també havia baixat considerablement, ja que es van pagar préstecs i no en vam fer
cap de nou. L’únic que vam haver de fer, per imperatiu legal, va ser el d’1.600.000 per tal de cobrir
el romanent de tresoreria negatiu, i que es va pagar en els quatre anys de legislatura. 
Són uns pressupostos molt ben presentats, felicito a Salvador i a tot l’equip que ha treballat amb
ell.
Veig també que enguany s’han perdut els pressupostos participatius dels darrers dos anys i, per
cert,  l’obra de fa dos anys ni tan sols l’heu arribat a executar. Desitjo que tinguin molta sort  i
coneixement en aplicar aquest pressupost. Gràcies.
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-Sra. Ventura:
Gràcies per les vostres intervencions. Algunes de les coses que donàveu per fet evidentment s’ha
demostrat que no era així. En tot cas, contestaré algunes de les qüestions que s’han plantejat i
després faré una explicació d’allò que no podrem fer perquè no s’han aprovat els pressupostos o
que, de moment, no es podran fer.
És veritat que per a fer segons quines obres depenem d’altres administracions i, com no tenim
garantides algunes de les subvencions que esperàvem, no podem tirar endavant de moment, a
l’espera que altres administracions ens puguin atorgar aquestes subvencions. Parlo del Castell o
podria parlar del teatre, com podria parlar d’altres equipaments que necessiten una inversió molt
superior a la que l’Ajuntament pot assumir.
Respecte a la ronda de grups, jo vull recordar que la setmana anterior no, la passada, vam fer una
reunió, per cert, per primera vegada a l’ajuntament al llarg dels últims anys d’explicació tècnica de
cadascuna de les partides que contenien el pressupost i que quinze dies abans ja se us havia
passat un primer esborrany per tal que el poguessiu treballar. Hem tingut resposta d’alguns grups i
altres no s’han pronunciat, per tant, fins ara en aquest Ple, i la distància és la mateixa dels vostres
despatxos als del Govern com al revés. Hi ha diferents qüestions que segurament faltava detallar o
contestar. Josefina preguntava sobre els endarreriments i he de dir que, del Centre Cultural sí, i Ull
de Teatre no. Respecte Ull de Teatre és una errada del pressupost anterior,  que hi havia una
consignació menor de la que s'havia plantejat. Respecte al manteniment de l'Orfeó, a part de les
despeses habituals de llum, electricitat i de més, enguany teníem previst, de cara a mig any o de
cara a final d'any (depèn de l'aprovació del pressupost), una neteja integral molt més a fons de la
que es fa habitualment, sobretot pel tema de salubritat de la moqueta i demés, que estava també
inclosa en aquesta partida.
Respecte al superàvit que deies que no ens el creiem, si que ens el creiem perquè també l'hem
treballat, i l'hem treballat molt. Has afegit que és gràcies a la vostra gestió i jo diria que és gràcies
a la gestió de moltíssimes persones, i  d'un exercici  de responsabilitat al llarg també d'aquests
últims tres anys, per tant, jo crec que cal reconèixer aquesta tasca que s'ha dut a terme, i vull
recordar, ja posats a recordar dades que, a l'any 2015, quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament,
la  Generalitat  de  Catalunya  devia  1.600.000  euros,  per  tant  els  equilibris  pressupostaris,  de
Tresoreria  més  ben  dit,  eren  molt  i  molt  complicats,  no  en  aquest  cas  responsabilitat  de
l'Ajuntament sinó d'altres administracions i, igual que no era responsabilitat del govern anterior,
tampoc ho era de l'altre, per tant compte com utilitzem les paraules, perquè el que no podem fer és
donar tota la responsabilitat a uns o treure-la en funció de qui governa o qui deixa de governar.
Avui podem dir que l’Ajuntament està al dia de pagament; hem aconseguit cobrar al llarg dels dos
últims  anys  algunes  subvencions  que  estaven  pendents  dels  anys  2010  i  2011  d'obres  que
l'Ajuntament havia executat i ja havia pagat, per tant això és un treball que, de manera constant,
hem anat fent al llarg d'aquests últims tres anys, tant els tècnics com els dirigents polítics que
tenim la responsabilitat de fer-ho.
En tot cas, respecte al pressupost en grans xifres, el pressupost del 2018 dóna continuïtat als dels
passats exercicis en quant a inversions, i el que perseguim és assolir els compromisos marcats al
principi  del  mandat  pel  Govern  municipal  en  quatre  eixos  fonamentals  d'actuació:  El  primer,
afavorir la reactivació econòmica potenciant el suport al teixit empresarial, comercial i apostant per
la  innovació,  en  la  ferma  convicció  que  això  passa  per  potenciar  els  motors  econòmics  del
municipi. Com a tals destaquem el sector primari, concretament l'agricultura, gestió del paisatge,
tot allò relacionat en la natura, l'àmbit del turisme sostenible, la cura del sector serveis, comerç,
gastronomia, gestió del patrimoni, cultura, atenció a les persones, la indústria, que té també un
paper molt rellevant dins del nostre poble. Un segon eix d'aprofundir en les polítiques d'ocupació,
cohesió  social  i  suport  a les famílies.  Un tercer  de manteniment  de l'espai  públic  en inversió
continuada, com tothom ha pogut constatar al llarg dels últims tres anys i millora de manteniment
de carrers, voreres, supressió de barreres arquitectòniques, renovació de la xarxa d'enllumenat per
fomentar l'estalvi energètic, atenció i cura del patrimoni, treball en xarxa per incentivar el civisme i
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la convivència. I un quart apartat que fa referència a la transparència i a la participació, objectius
polítics que tenen la seva plasmació en accions concretes, moltes de les quals són transversals i
que  evidentment  tenen  un  efecte  positiu  sobre  els  diversos  eixos  fonamentals  de  l'acció  de
Govern. 
M'agradaria a tall d'exemple donar algunes xifres destacades, repeteixo, d'uns pressupostos que
no estan aprovats. El pressupost total ascendeix a la quantitat de 7.457.454 euros en ingressos i
despeses, tot i que d'aquests, 687.000 euros seran només disponibles en funció dels ingressos
recaptats,  per  tant  de  manera  progressiva  des  d'ara  fins  a  final  d'any.  Estem fent  un  esforç
importantíssim en detallar i especificar cadascuna de les partides pressupostaries per tal de ser
més transparents, tant en els ingressos com en les despeses.
Creiem que és un pressupost  que respon a les necessitats d'Ulldecona i  barris a data d'avui.
Treballarem  per  a  continuar  endavant  tot  i  la  no  aprovació  d'aquests  comptes,  de  manera
responsable i coherent com hem fet des del primer dia, i m'agradaria fer un reconeixement a la
tasca feta per tots els serveis d'intervenció, tresoreria i secretaria aquests darrers mesos, que ha
estat intensa, feixuga en alguns casos per que, al final, crec que tenim uns números que, més
enllà de l'entrebanc d'avui, beneficiaran al nostre poble i, evidentment, no només a la tasca de
l'Ajuntament. 
I, per tant, encarrego a la secretària que faci l’informe pertinent per a la situació i el procés que
hem de seguir a partir d’ara per a poder continuar treballant.

 
VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, es desestima pel resultat següent:

Vots afirmatius: 5 (GMSU-CP)
Vots negatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 2 (GMPP)

SECCIÓ DE CONTROL  

9. DECLARACIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE LES DONES DE CATALUNYA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL CAS  
DE LA MANADA. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Declaració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya sobre la sentència del cas de La
Manada

El  Consell  Nacional  de  les  Dones  de  Catalunya  rebutja  fermament  la  sentència  de  l’Audiència
Provincial de Navarra per la qual es condemna a 9 anys de presó i a 5 de llibertat vigilada, després
del compliment de la pena, a cada un dels cinc membres del grup anomenat “La Manada”, jutjats per
la violació grupal d’una noia durant els Sanfermines de 2016.

Els cinc han estat condemnats per delictes continuats d'abús sexual amb prevalença, però no per
violació,  ja  que  el  tribunal  no  ha  considerat  el  delicte  d'agressió  sexual,  que  implica  violència  i
intimidació.

El Consell Nacional de les Dones NO pot entendre un escenari d’abús sexual sense intimidació i/o
violència. Per això,
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DENUNCIA i CONDEMNA

• El sentit patriarcal de la Justícia que, un cop més, afavoreix la impunitat de les agressions
masclistes fomentant la violència masclista institucional.

• La no credibilitat dels relats de les dones, ja que suposa la doble victimització.

EXIGEIX

La modificació del Codi Penal per a l’abolició del supòsit d’abús sexual, ja que és una categoria que
posa en perill les dones i no garanteix els seus drets.

I ACORDA

• Donar  suport  incondicional  a  les  víctimes,  moltes  vegades  invisibles,  de  les  agressions
sexuals.

• Donar  suport  a  totes  les  mobilitzacions  dels  moviments  feministes  en  contra  d’aquesta
sentència judicial.

• Fer arribar aquesta declaració a:
President del Consell General del Poder Judicial
President de l’Audiència Nacional
Presidenta de l’Audiència Provincial de Navarra
Ministre de Justícia
Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

10. MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL  
ACTIVA I NO VIOLENTA. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, MÉS  
ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL I CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA D'UNITAT  POPULAR  PER
DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL
ACTIVA I NO VIOLENTA

Des  que  l’independentisme  ha  esdevingut  majoritari  a  Catalunya,  les  mobilitzacions  han  estat
massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat un
principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que
no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La
defensa  de  les  escoles  el  passat  1  d’octubre  són  un  bon  exemple  d’aquest  compromís  amb  la
resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat.

En  aquest  sentit,  tot  i  aquesta  violència  criminal  orquestrada  per  un  Estat  superat  i  desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de Catalunya, els
llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la
defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació.
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L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment
independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la repressió sense límits,
al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans
de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència
qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.

Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els
Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat amb
penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després hi ha hagut les primeres detencions d’activistes
de diferents CDR. Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre
objectiu que treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui
d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.

Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera la pluralitat, la
solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part que ens toca, i des de la més
absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l'existència de presos polítics no ens espanta sinó
que  ens  reafirma  en  la  nostra  decisió.  En  d’altres  paraules,  la  repressió  contra  el  moviment
independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la
política del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a
colze i allò que més els espanta: el futur. 

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular d’Ulldecona proposem els següents acords:

Primer.-  L’Ajuntament  d’Ulldecona  considera  una  forma  d’acció  política  absolutament  legítima,  la
protesta,  les  mobilitzacions,  la  desobediència  i  resistència  civil  activa  i  no violenta,  pròpia  d’una
democràcia madura.

Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Ulldecona als Comitès de Defensa de la República i les
seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la ràtzia
repressiva de l’Estat espanyol.

Tercer.- L’Ajuntament d’Ulldecona denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de
l’estat  que  utilitzen  els  diferents  cossos  policials  i  instàncies  judicials  contra  les  actuacions  dels
Comitès  de Defensa  de la  República.  En aquest  sentit,  exigeix  l’arxivament  de totes les causes
obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República. 

Quart.- L’Ajuntament d’Ulldecona denuncia la criminalització de la protesta social,  la repressió i  la
violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat
de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país
millor, des de baix i per a totes en forma de República.

Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament d’Ulldecona en col·laborar en la defensa de les
faldudes i falduts que vegin vulnerats els seus drets polítics.

Sisè.-  Comunicar  aquests  acords  al  Parlament  de  Catalunya,  a  l'Associació  de  Municipis  per  la
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium
Cultural.” 
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DELIBERACIONS  : 

-Sra. Ventura:
En tot cas, una pinzellada per posicionament de la moció i explicació de vot, i també després una
reflexió en veu alta.
Des del Govern municipal entenem que, com a representants electes, tenim una responsabilitat i
un deure institucional que hem de respectar en tot moment, i principalment per aquest motiu no
podem donar suport en cap cas a la moció plantejada.
L'Ajuntament  com  a  tal,  com  qualsevol  administració  pública,  té  l'obligació  de  respectar
l'ordenament  jurídic  vigent,  pot  treballar  per  canviar-ho,  evidentment,  però  no  saltar-se'l  ni
desobeir-lo ni  tampoc donar suport  a accions de desobediència encara que, a nivell  personal,
puguin ser completament legítimes.
La reflexió que us volia fer: Respecte a què hem de desobeir? Primer que res ens hauríem de
posar  d'acord  en  quines  lleis  hem  de  desobeir,  o  en  el  significat  complet  de  la  paraula
desobediència.  Només les del  Congrès espanyol?  També les del  Parlament  de Catalunya? O
simplement  les ordenances municipals,  que són  les  que  més ens afecten a  nivell  municipal?
Entenem que es poden denunciar  totes les injustícies com cal,  que es pot  lluitar  perquè una
persona creu en aquella ideologia que defensa, però sempre des del respecte a tothom de la
manera més neta, més ordenada i més correcta, i crec que compartireu amb mi segurament que
alguns racons del poble no ofereixen la millor imatge precisament, no només a causa de la situació
política que estem vivint, sinó també de moltes altres persones que utilitzen per a fer ofertes dels
seus serveis, o per a fer publicitat d'un esdeveniment o d'un altre i, si un lloc està brut, encara ho
està més.

-Sra. Balagué:
M'hagués agradat el vot favorable de tots els partits del consistori, i molt especialment pel que fa
referència al punt cinquè. Potser ara ho percebeu lluny, però qui ens diu que, a no molt tardar, algú
del  nostre  poble  es  trobarà  en  aquesta  situació.  Potser  llavors  ens  passarà  el  mateix  que
malauradament amb el projecte Castor, que fins que no van tremolar les cases no ens vam adonar
del que era el projecte i no vam votar-hi ni vam manifestar-nos en contra. Realment crec que, en
aquest punt, tothom hauria d'haver donat el seu suport perquè estem parlant de gent d'aquí del
municipi, i el que lamentem és que hi han moltes tasques a dur a terme, que molts de racons del
poble  no estan com voldrien,  i  el  que lamentem,  especialment,  és el  que va passar amb les
plaques de «Municipi per la República», que no es va trigar ni 24 hores en treure-les, que va
actuar la brigada municipal com si fos una actuació extremadament urgent i necessària, i ni 24
hores crec que és una mica agosarat.

-Sr. Najas
Nosaltres en cap cas actuaríem perquè algú se senti incòmode, de la mateixa manera que no hem
tocat  cap bandera espanyola  ni  intentem treure-les;  vull  dir  que cadascú actua amb els  seus
símbols,  però com aquí a l'ajuntament,  malauradament  tot  i  demanant-ho,  no se'ns fa cas en
penjar  el  llaç,  mentre  tinguem gent  a  la  presó,  no  tenim altra  manera  d'actuar  davant  d'una
injustícia que és bastant lamentable.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es rebutja pel resultat següent:

Vots afirmatius: 6 (GMCUP  Ulldecona-PA, GMCIU, GM+U-AM)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0
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11. MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE  
LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS  
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL I CANDIDATURA D'UNITAT  
POPULAR ULLDECONA – PA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i
el  bloc del  155,  conjurats amb el poder judicial i  policial  de l’estat.  L’onada repressiva contra els
catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els
drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat  de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims
representants públics, tots ells gent de pau. 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre.  L’empresonament injust,  arbitrari  i  abusiu dels  diputats i  diputades Carme Forcadell,  Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis
democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb
més intensitat  els  seus  ciutadans estan  perdent  els  drets  i  llibertats  més bàsics  i  inviolables  en
qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que
ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món
local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho
molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió
de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó.
Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura. 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont,
Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim
Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira
i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament
dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia. 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita
dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. 

Per  tots  aquests motius,  els  grups  municipals  de Convergència  i  Unió,  Més Ulldecona i  la  CUP
Ulldecona i barris.
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ACORDEM

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí,  Antoni  Comín,  Lluís Puig,  Meritxell  Serret,  Marta Rovira  i  Anna Gabriel,  i  la  garantia del
respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel
seu lliure exercici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i  manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona
de forma il·legal.

QUART.-  Denunciar  l’evident  manca  de  separació  de  poders  a  l’estat  espanyol,  així  com  la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el
respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ.- Instem a totes les entitats d'Ulldecona  a defensar els drets fonamentals, civils,  polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de
Catalunya.

SETÈ.- Comunicar  al  Parlament de Catalunya,  a l’Oficina del  Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt  Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la
present moció.” 

DELIBERACIONS  :

-Sra. Salas:
De cara als independestistes, quan parleu del poble català, aneu amb compte, perquè la meitat
són independentistes i l'altra meitat no ho som. Simplement faré aquesta matització, i evidentment
el nostre vot serà en contra.

-Sra. Ventura
Com les coses no són mai blanques o negres, creiem també que davant la greu situació política
que ens ha tocat viure, només en els matisos trobarem la solució que, lamentablement cada dia
que passa, sembla estar més lluny. Volem deixar clar en primer lloc que no estem d'acord amb el
redactat literal, ni de la introducció de la moció ni tampoc en els acords mateixos, precisament
perquè creiem que està redactada en un llenguatge de blanc o negre. Tot i això, sí que estem
d'acord en denunciar, amb el nostre vot favorable, els empresonaments preventius de dirigents
socials i polítics sense cap judici previ i altres abusos del sistema democràtic que s'estan cometent
els darrers mesos de manera extremadament preocupant.

-Sr. Najas
Per una banda, reconèixer que no són presos polítics tampoc és una bona opció per començar a
solventar les coses i, per l'altra, si no és majoria l'independentisme català, a les eleccions del 21-D
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que  va  proclamar  Mariano  Rajoy,  no  les  hagués  guanyat  i  s'haurien  de  reconèixer  aquests
resultats. 

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

12. MOCIÓ DE SUPORT A MORIR DIGNAMENT. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTES  
ULLDECONA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTES ULLDECONA DE SUPORT A MORIR DIGNAMENT

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que “tots els
essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat que no s’ha de perdre en cap
moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

La  Constitució  Espanyola  (1978),  al  seu  article  10,  afirma  “la  dignitat  de  la  persona  i  el  lliure
desenvolupament  de  la  seua  personalitat”.  De  nou,  afirmem que  aquesta  dignitat  i  aquest  lliure
desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.

No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza la persona que ajuda a morir
a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquesta, en
el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que el condueix necessàriament a la mort (...)”. 

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la
mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la
salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual
es regula el Registre de voluntats anticipades. 

Aquests principis  queden també ratificats  en la  Llei  estatal  41/2002,  de 14 de novembre,  norma
reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure amb dignitat el
procés de la mort’ diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i
cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones
tenen dret  a  expressar llur  voluntat  d'una manera anticipada per  tal  de deixar  constància  de les
instruccions  sobre les intervencions i  els  tractaments  mèdics  que  puguin  rebre,  que han d'ésser
respectades (...)”.

D’aquesta manera es recolza el dret de fer oficial la voluntat de les persones mitjançant el Document
de Voluntats Anticipades (DVA).

La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i deures
de  la  ciutadania  en  relació  amb  la  salut  i  l’atenció  sanitària  (2001),  revisada  i  aprovada  pel
Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat
5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la
seva concepció de dignitat (...)”.
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En aquest context, la persona ha de poder rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament
del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili,  hospital,
etc.), i atenent els seus desigs.

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves
facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un
tracte  respectuós  i  que  se  li  doni  una  resposta  proporcionada  a  la  intensitat  d’aquest  patiment.
Igualment, la persona té dret a que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments
necessaris per facilitar-li una mort digna, sempre dins del marc legal vigent.

El 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre el Dret a Morir
Dignament que juntament amb el desenvolupament dels programes de cures pal·liatives ha suposat
una millora que no podem ignorar.

Malauradament però, l'experiència de l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir
de l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar
que  massa  persones  continuen  sofrint  innecessàriament  al  final  de  la  seva  vida.  Ja  sigui  per
desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal sanitari o per ignorància dels pacients i del
seu entorn dels seus drets i de com exercir-los.

Per  aconseguir  eixamplar  l’ús  del  dret  a  morir  dignament  de  la  ciutadania  però,  és  necessari
despenalitzar l’eutanàsia, regulant-la amb la llei corresponent i mentre això no sigui possible, impulsar
les mesures que actualment permet la legalitat. Els ajuntaments són les institucions més properes a la
ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper primordial en la divulgació d’aquest document, a més
de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels drets
humans i que un consistori amb sensibilitat social ha de vetllar per la seua defensa i acompliment. 

L’Associació  Dret  a  Morir  Dignament  treballa  per  a  formar una xarxa  de municipis  que  fomentin
l’adquisició dels drets socials i humans en aquest tema i promou la cultura de la mort digna. 

Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següents 

ACORDS:

Primer.- Incloure en la formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres
culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) informació sobre
els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades
(DVA). 

Segon.- Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats a centres
assistencials, educatius i culturals.

Tercer.-Instar el Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per tal d’oferir a
la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal. 

Quart.-  Donar  suport  a  la  proposta  del  Parlament  de  Catalunya  demanant  la  regulació  sobre  la
despenalització de l’eutanàsia, al Congrés dels Diputats, fent-los arribar aquesta moció aprovada. ” 

DELIBERACIONS  : 

-Sra. Salas
Per a natros els malalts moren dignament i estem en contra de l’eutanàsia.
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VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:

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

13. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 255/2017, DICTADA EN DATA 11 DE DESEMBRE DE 2017  
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA.  

Es dóna compte de la  Sentència  255/2017,  dictada en data 11 de desembre de 2017 pel  Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

14.    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 28 de
febrer fins a l’11 de maig de 2018, que corresponen amb les compreses entre els números 299282-F
fins al 299371-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 28 de febrer fins a l’11 de maig de 2018, corresponent a les
sessions celebrades els dies 9 de febrer, 9 de març i 13 d’abril de 2018.

15.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Primer que res, com sempre, comencem fent un record als presos
polítics i exiliats.
Quines mesures ha pensat el govern per donar suport al comerç local?

- Sra. Ventura:
Respecte al tema del comerç, els pressupostos que avui no hem pogut aprovar incorporaven una
base d'una línia de subvencions de millora i suport als comerços, de reformes i algunes qüestions
que poden semblar menors però,  per a un autònom que vol  obrir  una nova botiga o per a un
comerciant, entenem que eren una bona ajuda perquè era compatible amb altres ajudes que es
presten des de la Generalitat o des d'altres administracions.
Lligo amb la guia de comerç de la web perquè sí que és cert que està una mica desfasada. A través
de la Llei de Barris tenim adjudicat un pla d'ocupació d'una persona que hi treballarà durant sis
mesos i ha començat ara fa quinze dies, i que una de les tasques que té encomanades és la revisió
d'aquesta guia de comerços i actualització.

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Sobre la campanya de control de velocitat, hem vist que hi ha una
factura  que  puja  a  14.610  €.  Voldríem  saber  de  què  es  tracta,  que  se'ns  descrigui  el  servei
exactament i a quines conclusions arriba el govern amb aquesta campanya realitzada.

- Sra. Ventura:
Respecte al tema del radar, la factura correspon al lloguer de l'aparell. Està pendent que us passi la
relació de tot. Fem una valoració positiva en quant a alguns punts del control de velocitat, tot i que
en altres punts que ens preocupaven molt més i que, per diverses qüestions, no han sortit tan bé
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en la campanya com ens pensàvem. M'explico. Dins del nucli estrictament urbà, en alguns carrers
que són realment perillosos i que els cotxes no van ni a 30 ni a 40, sinó que a 50 o a 60, realment
han hagut dificultats a l'hora de posar el punt de control. I dic això perquè el debat de si posem 30,
40, 50… existeix de fa molts anys.  El que no podem fer és que cada carrer tingui un límit  de
velocitat diferent i, davant d'aquesta problemàtica, es va decidir tirar per la franja baixa per evitar
problemes. Per sort fins ara, no hem hagut de lamentar cap fet greu en persones; d'ensurts, uns
quants, molts, i en animals que han acabat malament, també. Per tant entenem que, encara que
ens costi a tots, més val previndre.

PREC 3 FORMULAT PEL SR. LAVEGA: Per part nostra només dos precs: el Camí dels Terrés, l'entrada que es
fa des de la carretera de La Sénia, està molt malament i voldríem saber si hi ha alguna previsió de
que s'arranje i si es farà com s'ha fet per exemple en l'empresa Cemex i el camí Montsià, pel trànsit
de camions, si puguéssin fer-se càrrec de la reparació d'aquest tram de camí. 

- Sra. Ventura:
Respecte el  camí Terrés tenim ja el  pressupost  i  per tant  està previst  executar-lo al  llarg dels
propers mesos. L'arranjament, des de l'avinguda Terrés fins la carretera de La Sénia, està dividit en
dos parts, que només falta negociar amb els usuaris més habituals, en aquest cas, les empreses
del sector de la pedra que utilitzen un tram del camí. Crec recordar que, entre els dos, puja a
40.000€. Pendent també hi ha ara l'arranjament d'un tram del camí de la Bassa del Montsià, que
també està en prou mal estat.

PREC 4 FORMULAT PEL SR. LAVEGA: D'altra banda, també demanaríem si es pugués estudiar per posar els
pals metàl·lics per a la recollida dels excrements dels animals, perquè realment els cartells que va
posar el govern tampoc fan prou efecte.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS:  Nosaltres també teníem el tema de la factura del control de
velocitat.
També hi ha una altra factura que ens agradaria saber: la part que correspon de retirar les estelades
de les rotondes, perquè la factura puja 907 €. Sabem que va ser per ordre judicial, però ens agradaria
saber la part corresponent a la retirada de les estelades.
També hem vist que hi han 1.370 € per un berenar del concurs de ganaderies dels bous de Sant Lluc.
Llavors no sé si és que està malament, però això és el que hi posa al decret. M'ha estranyat, i per
això volia comentar-ho.

- Es dóna per contestada la primera part d’aquesta pregunta en la pregunta número 2.

- Sra. Ventura:
Hi han alguns precs i algunes qüestions de factures que hauré de comprovar. El que comentaves
de la factura del berenar del concurs de ramaderies, crec recordar que són dos coses diferents
però estan inclosos en la mateixa factura, per tant seran els berenars de la Comissió de Bous a les
Festes  de  Sant  Lluc  i  el  concurs  de  ramaderies  de  Sant  Lluc.  Possiblement,  a  l'introduir  el
concepte s'ha posat tot junt i no en dos conceptes diferents.

PREC 6 FORMULAT PER LA SRA. SALAS: A l'últim ple, que es va celebrar el dia 5 de març, vaig demanar el
quadrant de la policia per correu electrònic; se'm va respondre que ja se'm faria arribar. No he rebut
res. 
També vaig demanar quant van costar els bous de l'any passat, incloent-hi Ulldecona i barris. Tampoc
ho he rebut. 

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sé que s'estan reparant clots, però n'hi han de petits que crec
que s'haurien de revisar més. I el tema dels camins ja sabem com està.
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- Sra. Ventura:
És veritat  que estem arreglant  els  clots  i  forats,  segurament alguns no quedaran tan bé com
haurien de quedar, però som conscients de què això només son uns pedaços perquè, a l'hora de
la veritat, el que cal és arranjar tot el carrer.

PREC 8 FORMULAT PER LA SRA. SALAS: Volia fer un prec, i és que nosaltres estem a favor de que la gent no
corri per dins del poble i que, qui ho faci, que se'l castigui, però estem en contra de què es pugui
circular a 30 km/h perquè no hi anem ningú. Vull proposar que, en lloc de a 30 km/h, sigui a 40 i que
qui ho superi sugui sancionat i, lligat amb això, vull saber la relació de les sancions del 2017.

PREC 9 FORMULAT PER LA SRA. SALAS: I dos o tres precs més.  A l'Ebando, quan s'hi publica l'agenda, ho
he detectat alguna vegada però avui m'ha cridat l'atenció. Hi posa que cada dimarts es farà una
xerrada a l'institut però no hi posa l'hora de l'acte. Més que res que ho reviseu. També tenia com a
proposta que a l'Ebando s'hi posés el Ple, però si es pot afegir a la vegada en quin horari es televisarà
per a que així la gent se'n assabenti més i ho pugui veure.

- Sra. Ventura:
Respecte al que publiquem a l'Ebando,  es pot publicar tot el que considerem.  Dir que algunes
vegades hi ha alguna dada que no consta per error, però altres és perquè són activitats previstes
per a un sector de gent que ja ha estat informat.

PREC 10  FORMULAT PER LA SRA. SALAS:  I també, ja fa bastants mesos, vaig comentar que la guia de
comerços i activitats de les empreses que està al web d'Ulldecona no estava bé. Em van dir que la
revisarien; avui ho he mirat i he vist empreses que són tancades de fa bastant de temps, i empreses
que fa  gairebé més d'un any que han obert  i  no hi  estan incloses.  Demanaria  que es revisés i
s'actualitzés tal com és.

- Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 1. 

PREC 11 FORMULAT PER LA SRA. BALAGUÉ: Només tinc dos precs: al pressupost hem vist que no hi ha cap
partida destinada a cap actuació a l'arxiu, cosa que lamentem. Tots els que estem aquí som sabedors
que ens faria  falta un nou arxiu en condicions però,  ja  que no es durà a terme tal  actuació,  us
agrairíem que, si és possible, que almenys per a evitar més humitats, s'hi posin humidificadors que
alguna cosa farien i, per tant, no es malmetria molt més tot el que tenim a l'arxiu.

- Sra. Ventura:
Respecte el tema de l'arxiu, dels humidificadors, també ho tenim en marxa, per tant no tardaran
massa en posar-s'hi. 

PREC 12 FORMULAT PER LA SRA. BALAGUÉ: Un altre prec que potser us donarà bastanta feina. Voldríem un
resum de totes les inspeccions de tot tipus que s'hagin dut a terme durant aquests tres anys en tots
els equipaments públics d'Ulldecona.

- Sra. Ventura:
Sobre les inspeccions dels equipaments si que agrairia que ens deixeu unes quantes setmanes
perquè és molta feina i hi ha moltes qüestions urgents a tractar. 

PREGUNTA 13 FORMULADA PEL SR. BLASCO: Les persones que estan entrant cotxes per damunt de la vorera
sense necessitat de posar-hi un gual, una reserva d'espai, perquè no es necessitava reservar un tros
d'espai d'aparcament a la vorera, se'ls comunicarà que a partir d'ara hauran de pagar un gual?
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- Sra. Ventura:
No he entès molt bé la pregunta. En tot cas, crec que té relació amb el que vam parlar en l'última
Comissió, en què la secretaria ens va informar que la normativa de guals a nivell general implica
que, pel simple fet de passar, s'havia de pagar un gual. Aquí no s'ha fet mai, per tant, a la llarga,
segurament s'acabi fent però, avui per avui, no és un prioritat aplicar-la literalment perquè, tal com
s'indica en l'ordenança, el que es fa és cobrar per la reserva de les entrades i sortides, i es dóna la
possibilitat extra de què el propietari o titular del gual pugui aparcar davant de la seva vivenda, però
en tot cas no tenim cap intenció de canviar-ho tal i com està ara.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i quaranta 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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