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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 4 DE MARÇ DE 2019  

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 Regidor no adscrit

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia quatre de març de dos mil dinou.

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. Increment retributiu dels empleats públics municipals.

3. Increment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.
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4. Aprovació  inicial  de  l’ordenança  municipal  reguladora  de  les  reserves  especials
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

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

6. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

7. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  rehabilitació
d’habitatges al municipi d’Ulldecona.

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

9. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  municipals  per  als  petits
comerços, reformes i nova creació.

10. Aprovació de l’addenda econòmica per a l’any 2018, al conveni marc entre el Consell Comarcal
del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social.

11. Iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència assistida per a la gent gran,
centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis, i per a la determinació de la forma de
gestió amb la qual es continuarà la prestació del servei. 

12. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament d’Ulldecona.

SECCIÓ DE CONTROL  

13. Manifest dia internacional de les dones, 8 de març de 2019.

14. Moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu. Moció presentada pel Grup
municipal Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).

15. Moció  demanant  la  no  acceptació  d’oliveres  monumentals,  centenàries  i  mil·lenàries  al
municipi. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

16. Moció demanant la catalogació i protecció d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries
de Catalunya. Moció presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

17. Moció en defensa del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Moció presentada pel
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

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

19. Precs i Preguntes.

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

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 7 de gener de 2019, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. INCREMENT RETRIBUTIU DELS EMPLEATS PÚBLICS MUNICIPALS.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Increment retributiu dels empleats públics municipals.

Antecedents i fonaments de dret

1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de
juliol), regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per a l'any 2018, amb caràcter
bàsic, en el seu article 18.dos, un marge d'increment global de les retribucions del personal al servei
del sector públic de fins l’1,5 per 100 respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a
l'antiguitat d'aquest.

A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del Producte Interior
Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de
juliol de 2018, un altre 0,25 per 100 d'increment salarial. Aquest increment serà aprovat, si escau, per
Acord de Consell de Ministres, del qual s'ha de traslladar a les comunitats autònomes, a les ciutats
autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol
de 2018 ha estat aprovat pel Consell de Ministres del Govern central el següent Acord: “Aprobado el
incremento de las retribuciones del personal del sector público: (...) Por tanto, dado que se dan todos
los  requisitos  exigidos,  el  Gobierno  ha  aprobado  el  incremento  del  0.25%  adicional  en  las
retribuciones del personal al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo
de manera inminente. (...) De estas subidas, tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo (1.5%)
se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras
haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para
2018.”

Aquest increment salarial de l’1,75 per cent ja ha estat aplicat als empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona.

2. D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per
100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l'homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions
i resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit  pressupostari en l’exercici 2017, aquest
increment addicional podrà arribar fins el 0.3 per cent.
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3. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut  bàsic  de  l’empleat  públic,  estableix  que  seran  objecte  de  negociació,  en  el  seu  àmbit
respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment
procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del
personal  al  servei  de  les  administracions  públiques  que  s’estableixi  en  la  Llei  de  pressupostos
generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions
complementàries  dels  funcionaris  (...)  e)  Els  plans  de previsió  social  complementària;  (...)  g)  els
criteris generals per determinar les prestacions socials i  pensions de classes passives;  (...)  i)  Els
criteris generals d’acció social.

4.  En virtut de l’anterior, en data 11 d’octubre de 2018 i 7 de febrer de 2019 es va dur a terme la
corresponent  negociació  col·lectiva  respecte  l’increment  del  0.3% de la  massa salarial,  atès que
l’Ajuntament d’Ulldecona va estar en superàvit pressupostari en l’exercici 2017 i es va pactar que
s’incrementaria i es destinaria a la millora de la productivitat

5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la
seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.

6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què es
troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2019 el creixement de les retribucions del
personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a
aquests efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.

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

ACORDS

I. Ratificar els acords de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona de 11 d’octubre
de 2018 i 7 de febrer de 2019, en quant a:

PRIMER. Autoritzar un increment addicional del 0.30 % de la massa salarial en els termes de l’art.
18.Dos.Final de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per destinar-lo a
la  millora  de  la  productivitat,  en  funció  de  circumstàncies  objectives,  seguint  l’aplicació  dels
següents criteris:

A. Quantia global. Serà l’equivalent, com a màxim, al 0,3 per cent de les retribucions anuals
brutes del personal; d’acord amb el que preveu l’art. 18.Dos.Final de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol,  de  pressupostos  generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2018;  que  inclouran  els  conceptes
retributius de sou, triennis,  pagues extraordinàries, complement de destinació i  complement
específic.  La  distribució  de  la  quantia  s’efectuarà  a  parts  iguals  entre  els  treballadors
beneficiaris.

B. Beneficiaris. Personal municipal en actiu que hagi estat en situació de servei actiu i prestant
serveis efectivament a l’Ajuntament d’Ulldecona més de 12 mesos, abans del dia 01 de gener
de  2018.  No  serà  beneficiari  el  personal  contractat  o  nomenat  temporalment  a  través  de
programes subvencionats per altres administracions, per a períodes inferiors a 12 mesos.

El personal que es trobi en alguns dels supòsits següents durant l’any 2018 no percebrà aquest
complement:

a) Haver tingut sanció disciplinària.
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b) Haver gaudit de llicència per a assumptes propis sense retribució (entre 0 i 3 mesos o
més).
c)  Haver-se  produït  la  interrupció  voluntària  en  la  prestació  de  serveis  a  l’Ajuntament
d’Ulldecona, l’adscripció en comissió de serveis a altres administracions, o l’excedència.

L’import final a percebre per cada empleat/da es calcularà tenint en compte els criteris que
s’assenyalen a continuació, que implicaran una minoració respecte de l’import màxim previst
anteriorment  de  manera  proporcional  al  número  de  dies  d’inassistències  per  les  raons
especificades tot seguit:

1. Per incapacitat transitòria derivada de contingències comunes:

Dies d'inassistència Minoració
Fins a 4 dies 0%
Entre 5 i 9 dies 20%
Entre 10 i 14 dies 30%
Entre 15 i 19 dies 40%
Entre 20 i 24 dies 50%
Entre 25 i 29 dies 60%
Entre 30 i 34 dies 70%
Entre 35 i 39 dies 80%
Entre 40 i 44 dies 90%
A partir de 45 dies 100%

Les situacions especialment protegides de maternitat,  paternitat,  risc durant l’embaràs i  risc
durant  la lactància  natural,  queden expressament  excloses d’aquest  sistema i,  per tant,  no
produeixen cap descompte.

2. Per altres causes, amb excepció de les vacances i permisos previstos als articles 48, 49 i 50
del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:

Dies d'inassistència Minoració
Fins a 2’99 dies 0%
Entre 3 i 4’99 dies 25%
Entre 5 i 6’99 dies 50%
Entre 7 i 8’99 dies 70%
A partir de 9 dies 100%

II. Notificar aquest Acord als representants sindicals dels empleats/des de l’Ajuntament d’Ulldecona,
Intervenció i Tresoreria.

III. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

IV.  Notificar  aquest  Acord  al  Departament  de  Polítiques  Digitals  i  Administració  Pública  i  a  la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.”

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. INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Increment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Antecedents i fonaments de dret

1. El Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018), regula en el
capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any
2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global  superior  al  2,25  per  cent  respecte  a  les  vigents  a  31  de  desembre  de  2018,  en  termes
d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal
com a l’antiguitat del mateix i sense considerar les despeses d’acció social que, en termes globals, no
podran experimentar cap increment en 2019 respecte a les de 2018. A aquest respecte, es considera
que les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents a les
contraprestacions  pel  treball  realitzat  la  finalitat  del  qual  és  satisfer  determinades  necessitats
conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.

A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del Producte Interior Brut
(PIB) a preus constants el 2018 arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol
de 2019,  un altre  0,25 per  100 d'increment  salarial.  Per  a un creixement  inferior  al  2,5  per  100
assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre
aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals resultants serien:

PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%

2. Altrament, l’esmentat Reial decret-llei igualment amb caràcter bàsic, al seu article 3.Cinc.1 estableix
les quanties que els funcionaris d’Administració local han de percebre, en concepte de sou i triennis,
en  les  nòmines  ordinàries  de  gener  a  desembre  de  2019.   En  aquestes  quanties  es  recull  un
increment del 2,25 per cent respecte les previstes l’exercici 2018.  

Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en concepte
de  sou  i  triennis  en  les  pagues extraordinàries  de  juny i  desembre  de  l’any  2019.  En  aquestes
quanties es recull un increment del 2,25 per cent respecte les previstes l’exercici 2018.  

L’art.  6  del  repetit  Reial  decret-llei  estableix  els  imports  corresponents  al  complement  de  destí
d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals. Aquests imports
del complement de destí incorporen el 2,25 per cent d’increment en relació amb els recollits a la Llei
de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2018.

3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decret-llei 24/2018
disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim
previst  en l’apartat  Dos d’aquest  article,  en termes d’homogeneïtat  pels  dos períodes objecte  de
comparació, està integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest
personal l’any anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat de l’1,75 per cent autoritzat per
l’any 2018.
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S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) les cotitzacions
al  sistema  de  Seguretat  Social  a  càrrec  de  l’ocupador;  c)  les  indemnitzacions  corresponents  a
trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués
realitzat el treballador.

4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que
seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada
administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a)
l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques
que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La
determinació i  aplicació de les retribucions complementàries dels  funcionaris  (...)  e)  Els plans de
previsió social complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i
pensions de classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.

En virtut de l’anterior, en data 7 de febrer de 2019,  es va dur a terme la corresponent negociació
col·lectiva  dels  aspectes  que  han  de  ser  objecte  de  negociació,  segons  la  qual  es  realitzarà
l’increment de màxims del 2,25 per cent de forma lineal per tots els empleats públics de l’Ajuntament,
dins del  límit  legal  permès pel  Reial  decret-llei  24/2018,  de 21 de desembre,  pel  que  s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Igualment, es va pactar que es portaria a terme l’increment global màxim determinat per l’increment
del Producte Interior Brut (PIB) establert en l’art. 3.Dos, segon paràgraf del Reial decret-llei 24/2018,
de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol de 2019, si bé, caldrà esperar a l’estimació de l’avanç del
PIB a aquests efectes, així com, al compliment de la resta de requisits establerts en el referit article.

5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la
seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.

6. Atès que com a conseqüència de l’actual situació econòmica i financera en què es troba aquest
Ajuntament, és possible assumir en l’exercici 2019 el creixement de les retribucions del personal al
servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests
efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.

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

ACORDS

I.  Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona de 7 de febrer de
2019, en quant a:

PRIMER. Aprovar per a l'any 2019, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les retribucions
dels empleats públics al servei  d’aquest Ajuntament del 2,25% respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2018, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que
fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, sense considerar a tals efectes les despeses
d’acció social, i abonar els endarreriments derivats d’aquest increment.

SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 2018 arribés o
superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon paràgraf del Reial decret-llei
24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2019, de forma lineal per a tots els
empleats  públics  d’aquest  Ajuntament,  un  altre  0,25  per  100  d'increment  salarial.  Per  a  un
creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de
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la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals
resultants serien:

PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%

II. Notificar aquest Acord als representants sindicals dels empleats/des de l’Ajuntament d’Ulldecona,
Intervenció i Tresoreria.

III. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

IV.  Notificar  aquest  Acord  al  Departament  de  Polítiques  Digitals  i  Administració  Pública  i  a  la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.”

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

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

4.  APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES RESERVES ESPECIALS  
D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de  l’Ordenança municipal reguladora de les reserves especials
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 29 de gener de
2019, reunida també en data 26 de febrer de 2019, ha estat formulat el  projecte de l’Ordenança
municipal  reguladora  de  les  reserves  especials  d’estacionament  per  a  persones  amb  mobilitat
reduïda.
 
Aquesta ordenança té per objecte regular les reserves especials d’estacionament per a persones amb
mobilitat  reduïda,  les  seves  peculiaritats  i  els  requisits  pel  seu  establiment,  compatibilitzant  la
utilització d’aquestes per part  d’aquells que en tenen dret,  amb el seu legal ús i  amb la voluntat
d’aconseguir  un  equilibri  respectuós  entre  els  diversos  usos  i  objectes  que  intervenen  en  l’ús  i
ocupació de l’espai públic.

2. L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, d'acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.

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

4. L’article 178.1 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,  disposa  que  les  ordenances  s’entendran  aprovades
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definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, o suggeriment amb motiu
del tràmit d’informació pública de l’expedient.

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

ACORDS:

I. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les reserves especials d’estacionament per
a persones amb mobilitat reduïda.

II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’ordenança 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.

III.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  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:

1. Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de l’ordenança.

2. Al  DOGC:  la  referència  del  BOPT  on  s’hagi  fet  la  publicació  municipal  anteriorment
esmentada. 

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

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Votarem a favor i vull fer un agraiment a tot el consistori, perquè el grup del Partit Popular el 5 de
novembre vam presentar una moció perquè aquesta ordenança sigués una realitat, però sense la
col·laboració de tots avui no l'haguéssim portat a votació. Moltes gràcies a tots.

- Sra. Ventura:
Agrair a tots els grups la seva votació, com ara mateix s’ha fet palès.

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

DICTAMEN CONEGUT  :

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

1. L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú modificar l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes, concretament la secció 14, que regula la taxa per ocupació del domini públic, per tal d'incloure en
un epígraf les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda d’ús privatiu a
petició de particulars.

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

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

ACORDS:

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

On diu:

Secció 14. Taxa per ocupació del domini públic amb entrades de vehicles travessant les
voreres i les reserves de via publica per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.

Article 41. Fet imposable

El fet  imposable vindrà constituït  per les ocupacions del  domini  públic  viari  per a les finalitats
següents:

Epígraf 1: Entrades de vehicles travessant les voreres.
Epígraf 2: Reserves per a càrrega i descàrrega.

Ha de dir:

Secció 14. Taxa per ocupació del domini públic amb entrades de vehicles travessant les
voreres i les reserves de via publica per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.

Article 41. Fet imposable

El fet  imposable vindrà constituït  per les ocupacions del  domini  públic  viari  per a les finalitats
següents:

Epígraf 1: Entrades de vehicles travessant les voreres i reserves especials d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda d’ús privatiu a petició de particulars.
Epígraf 2: Reserves per a càrrega i descàrrega.
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II. 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.

III. En  cas  que  no  s'haguessin  presentat  reclamacions,  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord
provisional.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE L’IMPOST  
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Acord  provisional  de  modificació  de  l’ordenança  fiscal  municipal  reguladora  de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

L’article 103.2.a) de la Llei d’Hisendes Locals preveu que els Ajuntaments poden bonificar fins el 95% de la
quota íntegra de l’ICIO a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin tal declaració.

La celebració de les Festes Quinquennals 2019 es considera un esdeveniment d’excepcional interès per al
municipi,  per  la  qual  cosa,  l’Ajuntament  d’Ulldecona  vol  incentivar  totes  aquelles  obres  que  puguin
contribuir a la decoració i embelliment de la via pública.

Així doncs, es declaren les obres d’arranjament i millora de façanes com a obres d’especial interès, als
efectes d’aplicar l’esmentada bonificació.

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:

I.  Aprovar provisionalment  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  reguladora  de  l’Impost  de
Construccions, Instal·lacions i Obres en els termes següents:

S’afegeix el següent text:

“Disposició addicional primera

Les obres d’arranjament i millora de façanes que es realitzin al nucli urbà d’Ulldecona i barris des del
dia 1 de gener fins al dia 1 de setembre de tots els anys en què se celebrin Festes Quinquennals,
tindran una bonificació no acumulable del 95% en l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.”
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II. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques en els termes següents:

S’afegeix el següent text:

“Disposició addicional segona

Les obres d’arranjament i millora de façanes que es realitzin al nucli urbà d’Ulldecona i barris des del
dia 1 de gener fins al dia 1 de setembre de tots els anys en què se celebrin Festes Quinquennals,
tindran una bonificació no acumulable del 95% en la taxa per llicència urbanística.”

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

S’afegeix el següent text:

“Disposició addicional segona

Les obres d’arranjament i millora de façanes que es realitzin al nucli urbà d’Ulldecona i barris des del
dia 1 de gener fins al dia 1 de setembre de tots els anys en què se celebrin Festes Quinquennals,
tindran una bonificació no acumulable del 95% en la taxa sobre ocupació de la via pública.”

IV. Disposar que el present acord produirà efectes des del dia 4 de març de 2019, sense perjudici del que
pugui resultar del tràmit d’aprovació definitiva.

V. 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.

VI.  En  cas  que  no  s'haguessin  presentat  reclamacions,  s'entendrà  definitivament  adoptat  l'acord
provisional.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7.  APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER  
REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL MUNICIPI D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

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

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 20 de febrer de
2019,  ha estat  formulat  el  projecte  de  les  bases  reguladores  de les subvencions municipals  per
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona.
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Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos  anuals  de  l'Ajuntament,  es  reconeixen  per  al  foment  d'actuacions  de  millora  en
determinats habitatges del terme municipal d'Ulldecona.

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

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

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

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

ACORDS:

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

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

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

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

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

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  l’ajut  de  foment  de  l’ocupació
destinat a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms
empadronats a Ulldecona
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1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 20 de febrer de
2019, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat
a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a
Ulldecona.
 
Aquestes  bases  tenen  per  objecte  la  convocatòria  de  subvenció  municipal  per  a  les  empreses,
professionals  o  autònoms  del  municipi,  que  contractin  laboralment  persones  desocupades
empadronades a Ulldecona; i subvenció per a nous autònoms d'Ulldecona.

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

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

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

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

ACORDS:

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

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

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

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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9. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS PETITS  
COMERÇOS, REFORMES I NOVA CREACIÓ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços, reformes i nova creació

1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 20 de febrer de
2019, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços, reformes i nova creació.
 
Aquestes bases tenen per objecte establir  i  regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als
pressupostos anuals de l’Ajuntament d’Ulldecona, es reconeixen per al foment i l’activació del petit
comerç a Ulldecona.

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

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

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

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

ACORDS:

I. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços,
reformes i nova creació.

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

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

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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10. APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA PER A L’ANY 2018, AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL  
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES  
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l'addenda  econòmica  per  a  l’any 2018  al  conveni  marc  entre  el
Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social

El  dia  22  d’octubre  de  2018  es  va  signar  l’addenda  al  contracte  programa  2016-2019  per  a  la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat, per als exercicis 2018 i 2019.

En la clàusula segona i tercerta de l’addenda al contracte programa 2016-2019 es detallen els serveis
i programes inclosos per als exercicis 2018 i les obligacions econòmiques.

Atès que, d'acord amb les clàusules segona i quarta de l'esmentat conveni marc s'han detallat els
serveis i les aportacions econòmiques corresponents al període de 2018 per les prestacions de la
xarxa de serveis socials d'atenció pública.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 6 de març de
2018; però l'article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, permet a
l'òrgan superior, l'avocació per a sí del coneixement d'un assumpte la resolució del qual correspongui
ordinàriament  o  per  delegació  als  seus  òrgans  administratius  dependents,  quan  circumstàncies
d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient.

ACORDS:

I. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per realitzar aquest acte.

II.  Aprovar  l'addenda econòmica per a l'any 2018 al  conveni marc entre el  Consell  Comarcal  del
Montsià  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al
benestar social, en els termes que figuren en el conveni i els annexos al mateix.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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11. INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA REVERSIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A LA  
GENT GRAN,  CENTRE DE DIA,  ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA I CARTERA DE SERVEIS,  I PER A LA  
DETERMINACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ AMB LA QUAL ES CONTINUARÀ LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència assistida per a
la gent gran, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis, i per a la determinació
de la forma de gestió amb la qual es continuarà la prestació del servei. 

1. El Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, mitjançant Acord de data 21.10.2002, va aprovar inicialment
l'establiment del servei  públic municipal  de residència assistida per a la gent gran, centre de dia,
assistència domiciliària i cartera de serveis a Ulldecona.

Simultàniament, es va determinar que la forma de gestió del servei seria la gestió indirecta mitjançant
concessió, d’acord amb allò previst a l’article 85 de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL), i es va
convocar el concurs per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei.

2.  Per  Acord de Ple de data 13.01.2003 es va adjudicar  el  contracte  a la  societat  RESIDÈNCIA
TERCERA EDAT L’ONADA, S.L., amb CIF B43514504, el qual es va formalitzar el dia 5 de març de
2003.

3.  L’any  2018  es  va  produir  el  venciment  del  termini  pactat,  de  15  anys  des  de  la  posada  en
funcionament  del  servei,  la  qual  cosa  ha  comportat  l’extinció  del  contracte  pel  seu  compliment,
d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de la contractació del Sector Públic.

4. En data 2 de gener de 2019, l’interventor municipal ha emès el seu informe sobre l’extinció d’aquest
contracte, proposant al ple l’adopció d’una sèrie d’acords que s’haurien d’adoptar en relació a aquest
servei municipal.

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

ACORDS:

I. Declarar la iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència assistida per a la gent
gran, centre de dia, assistència domiciliària i  cartera de serveis, i  la comprovació que les obres i
instal·lacions afectes al servei es troben en l’estat de conservació i funcionament adequats.

II.  Declarar la iniciació del procediment per a la determinació de la forma de gestió amb la qual es
continuarà la prestació del servei, d’entre les previstes en la normativa reguladora de la prestació dels
serveis públics locals.

III. Constituir una comissió d’estudi de caràcter temporal, d’acord amb allò previst a l’article 60.4 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, de la qual podran formar part tots els regidors de la
Corporació, per tal d’orientar i fer seguiment de les actuacions que es duguen a terme en el marc dels
anteriors procediments.

IV. Sol·licitar assistència a les Administracions Públiques amb competència en la prestació del servei
de residència assistida per a la gent gran, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis,
especialment  la  Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de  Tarragona,  per  tal  de  comptar  amb
l’assessorament d’un funcionari expert en la gestió d’aquests serveis. Entre els objectius d’aquest
assessorament es trobarà:
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a) L’assistència  tècnica  durant  les  fases  prèvies  i  posteriors  a  la  reversió  del  servei,
especialment en allò referent a la comprovació que les obres i instal·lacions afectes al servei
es troben en l’estat de conservació i funcionament adequats.

b) L’elaboració d’una memòria de gestió del servei, amb anàlisi de tots aquells factors legals,
econòmics o operatius que condicionen la prestació del servei.

c) Elaboració d’una memòria d’inversions i millores, per tal de planificar a mitjà-llarg termini les
actuacions  necessàries  per  a  potenciar  la  qualitat  amb què  es  presta  el  servei  als  seus
usuaris.

V.  En cas de no poder aconseguir  aquesta assistència,  encarregar  a  l’Alcaldia,  com a òrgan de
contractació competent segons la D.A. 2a de la Llei 9/2017, la contractació d’un servei de consultoria
que preste l’assessorament descrit en l’apartat anterior.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
A mi  m’agradaria  que la  secretària  em confirmi,  que suposo que  és així,  que  amb això  que
aprovem avui l’únic que estem fent és iniciar un procediment que s’hagués hagut de començar ja
fa 10 mesos, però diuen que val més tard que mai. Però que crec que és necessari començar, ja
que si  s’hagués començat al  seu moment això ara ja estaria solucionat.  Em pot confirmar la
Secretària si és això el que s’aprova?

- Sra. Secretària:
Efectivament  ara  no  s’està  decidint  sobre  la  forma de  gestió  sinó  tant  sols  s’està  iniciant  el
procediment per determinar la forma de gestió amb la qual es continuarà la prestació del servei,  i
la constitució d’una comissió d’estudi.

- Sra. Salas:
Vull demanar-li a l’alcaldessa en aquest cas, que si té qualsevol documentació al respecte que
ens la faci arribar a tots els regidors, i  ho dic perquè al ple que vam fer al novembre, a una
pregunta  que  vam  fer  referent  a  la  residència,  va  contestar:  «Respecte  la  concessió  de  la
residència, tal com us vaig informar les últimes reunions, s'ha requerit documentació a l'empresa
concessionària actual per a fer una revisió i una valoració de tot, que s’està fent des de la vessant
tècnica i sense cap tipus d'implicació per part del Govern Municipal, i en el moment que tinguem
tots aquests números el nostre compromís continua en peu de convocar-vos a tots els grups per a
parlar del tema.»
Sí que és cert que s’ha fet aquesta reunió, sí que és cert que ens han presentat un informe de
l’interventor, però de números no n’hem vist cap, no sabem si hi ha benefici o no hi ha benefici. I
ho dic perquè ja que hi ha això i si hi ha documentació que no ens ha arribat als regidors, que ens
la faci arribar.
Jo voldria recomanar un llibre, que té molt a veure amb aquest tema, que es va fer des d’ESADE,
Institut de Governança i Direcció Pública i el títol és Observatori de la cooperació publicoprivada
en les polítiques d’Atenció a la Dependència, ho dic perquè parla de la gestió d’una residència des
d’un ajuntament i crec que pot ser interessant per a tots.

- Sra. Balagué:
El nostre vot és a favor després d’haver parlat avui amb l’interventor que ens ha explicat de què
es tractava aquesta reversió,  per tant,  no afecta a res,  simplement  anem a posar ordre a la
situació que tenim, que estem en fals, que la residència no té una pròrroga i està treballant sense
tenir una nova adjudicació. Per tant, votarem a favor, però crec que al darrer ple i a la reunió que
vam tenir  informativa amb cadascun dels grups per separat  amb el  govern,  vam dir  que ens
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agradaria veure realment la situació econòmica i el que suposa la gestió d’aquest servei. Si que
l’interventor ens va passar l’altre dia l’informe tècnic i jurídic, que crec que és immaculat, però crec
que també hauríem de tenir un informe econòmic.

- Sra. Ventura:
Gràcies a tots perquè s’aprova el punt per unanimitat. 
Diverses qüestions relatives al que heu preguntat, perquè jo crec que no és una informació d’avui,
l’interventor us ho va donar el primer dia que us va prestar l’informe. Un informe que està fet, que
l’únic que diu és que iniciem aquest procediment, que serà llarg, i si no s’ha decidit abans com
iniciar-ho és perquè teníem dubtes, tant tècnicament com jurídicament, de quin era el camí a
seguir, cosa que ara després d’uns mesos de treball ja està clar. Tota la documentació que hi ha
és la que es fa referència  a  l’informe i  en tot  cas,  la  tindran dalt  a intervenció.  No tinc més
documentació que la que se us ha facilitat a través de l’informe de l’interventor, tal com ell us va
detallar, tota la que es va requerir i en base al que ell va anar esbrinant ho va plasmar en aquest
informe,  que  entre  altres  coses  diu,  que  aquesta  sol·licitud  d’assistència  per  part  d’altres
administracions ens ha de servir precisament per a quantificar aquests dubtes que avui tenim i
que ens impossibiliten avui prendre una decisió definitiva. El que fem, insisteixo, és iniciar un
procediment que serà llarg, en el que formarem part els 13 regidors de l’ajuntament i que per tant,
una vegada tinguem tots els dubtes resolts podrem prendre, en fonament, la decisió més correcta
que cregui cadascun dels que estem aquí.

- Sra. Salas:
Jo vull fer una pregunta, i és si això es podrà fer abans de les eleccions. Ho dic perquè, jo crec que
no, llavors començarem uns regidors i possiblement, es faran càrrec uns altres. Llàstima que no
estigui fet.

- Sra. Ventura:
El  calendari  electoral  va  a  un  ritme  diferent  del  funcionament  de  l’Ajuntament.  Hem portat  a
aprovació  del  Ple,  un  dictamen tècnic,  en  el  moment  en  què  tècnicament  i  jurídicament  tant
l’interventor com la secretària de l’Ajuntament tenien clar quin era el procediment que havien de
seguir i en un aspecte que fins ara l’Ajuntament d’Ulldecona no s’hi havia trobat en cap cas i en un
àmbit que no havíem gestionat, mai directament. El que tenim ara és l’informe, no només els punts
d’acords que hi ha aquí, sinó l’informe que teniu complert i que l’interventor, no només ja us va
donar, sinó que us el va explicar fa unes setmanes.

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

12. APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament d’Ulldecona

Antecents i fonaments:

1. Els mapes de capacitat acústica són un instrument que estableix la zonificació acústica del territori i
els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen la qualitat
acústica del territori.

L’article 9.1. de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix
que «Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels
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emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis
de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del
territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.»
Tanmateix l’article 7 del  decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, estableix que «Correspon
als ajuntaments, o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en cas que els
municipis  els  hagin  delegat  les competències:  (…)  4.  Elaborar  i  aprovar  els  mapes de capacitat
acústica.»

2.  Els  serveis  tècnics  municipals,  amb  l’assistència  del  Servei  de  prevenció  i  control  de  la
contaminació acústica i lumínica del Departament de Territori i sostenibilitat, i amb el suport d’Axioma
Consultors Acústics, com a empresa col·laboradora, han elaborat el mapa de capacitat acústica del
municipi d’Ulldecona, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll.

3. La normativa aplicable és:

- La llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
-  El  Decret  245/2005,  de 8  de novembre,  que  fixa  els  criteris  per  a  l’elaboració  dels  mapes de
capacitat acústica.
- El decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

4. Atès que l’article 9 del decret 176/2009 pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, estableix que s’ha de
possibilitar la consulta dels mapes de capacitat acústica per mitjans telemàtics.

5. Atès que l’article 10.6 del Decret 176/2009, pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, estableix que en el
procediment d’aprovació, revisió o modificació de la zonificació acústica cal garantir l’audiència als
municipis  limítrofs,  als  efectes  de  compatibilitzar  les  zones acústiques  i  els  objectius  de  qualitat
acústica.

6.  Atès que l’article 14 i  l’annex D del Decret  176/2009, pel qual s’aprova el  reglament de la llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos,
estableix  que  les  zones  de  soroll  de  les  infraestructures  existents  les  determina  i  delimita
l’Administració titular de la infraestructura i que s’han d’incorporar als mapes de capacitat acústica
municipal a títol informatiu.

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

ACORDS:

1. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi d’Ulldecona, tal com figura incorporat
en l’expedient administratiu.

2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya,  al  tauler  d’anuncis  de l’Ajuntament  i  a la  web municipal,  per  tal  que les persones
interessades puguin examinar-lo i formular al·legacions, amb el benentès que, en cas de no formular-
se cap al·legació, s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.
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3. Establir que, un cop aprovat el mapa de capacitat acústica s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web municipal.

4. Requerir als titulars de les infraestructures que passen pel terme municipal d’Ulldecona: Diputació
de Tarragona (TV-3311, TV-3313, TV-3314, TV-3315 i TV-3322), Servei Territorial de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya (T-331, T-332, TV-3318, TV-3319), Demarcació de
Carreteres de l’Estat a València del Ministeri de Foment (AP-7) i  ADIF (xarxa ferroviària València-
Barcelona),  per tal  que aportin la informació necessària per a incorporar-la al  mapa de capacitat
acústica d’Ulldecona a títol informatiu.

I establir que, un cop es rebi la informació referida en el punt anterior, s’anirà incorporant a l’expedient
i a la pàgina web municipal sense necessitat de cap tràmit posterior.
 
5. Notificar el present acord als Ajuntaments limítrofs.

6.  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  la  Direcció  General  de Qualitat  Ambiental  i  canvi  climàtic  del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

13. MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2019.  

MANIFEST CONEGUT  :

“MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2019

Un any més, i com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem la nostra veu per commemorar el
Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i reivindicar
la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avenços que s’han aconseguit però encara
queda un llarg camí per recórrer per eradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la
plena participació de les dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la societat. Malgrat tot,
existeix encara el perill de retrocedir en els drets que tant ens ha costat d’assolir.

Enguany,  també estem convocades a una  vaga feminista,  organitzada per col·lectius feministes,
organitzacions socials i sindicals. Els eixos principals de la vaga són les cures, el consum, el treball,
l’educació, les violències i l’antiracisme. Des del món municipal ens hi adherim, donem suport a les
reivindicacions de la vaga feminista i us animem a participar-hi. 

Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències masclistes. És
per això que des dels nostres pobles i ciutats donem suport a la vaga laboral, per denunciar la bretxa
salarial i la precarització laboral que pateixen les dones i reivindicar els seus drets econòmics i la
dignificació dels treballs. Donem suport a la  vaga de cures  per posar en valor i donar visibilitat al
treball domèstic no remunerat i reivindicar la coresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al
temps personal. Donem suport a la vaga de consum per reclamar a les empreses que incloguin la
visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials; que la maternitat no sigui motiu d’expulsió ni
discriminació en el món laboral.
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Donem suport  a  la  vaga educativa perquè  reivindiquem una educació  pública,  laica,  inclusiva  i
feminista que faci  créixer  lliures nenes i  nens.  Cal  educar els nostres infants en els valors  de la
igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams
educatius fins a la universitat.

Les  dones  tenim  el  dret  a  viure  lliures  de  violències  masclistes.  Cal  erradicar  la  xacra  de  les
agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista,
així com qualsevol agressió per motius d’orientació o identitat sexual.

Exigim el dret de totes les dones a viure en pau, sense exclusions ni racisme. Reclamem polítiques
migratòries efectives per poder acollir totes les persones migrades, pel motiu que sigui, especialment
dones, nens i nenes que queden desemparats davant múltiples vulneracions dels seus drets humans.

Aquests són els grans reptes que tenim al davant i que hem d’assolir amb la col·laboració i complicitat
de totes les institucions, dels agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats.
Només així podrem fer-los realitat.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix el manifest.

- Sra. Salas:
Nosaltres estem a favor, només hi ha un puntet en el que no estem d’acord, bé de fet és una
paraula i és el que l’escola sigui laica, simplement això i ho vull manifestar. 

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

14. MOCIÓ PER LA DEFENSA I PROTECCIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEU. MOCIÓ PRESENTADA PEL  
GRUP MUNICIPAL MÉS ULLDECONA - ACORD MUNICIPAL (+U-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER LA DEFENSA I PROTECCIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEU

L’any 2016, els productors de cítrics europeus i diferents organitzacions agràries van advertir de les
conseqüències negatives que podria comportar la signatura de l’Acord d’Associació Econòmica que
s’acabava de produir entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per al Desenvolupament de
l’Àfrica Meridional (SADC), entre els quals estava Sud-Àfrica.  En concret,  alertaven de l’amenaça
econòmica i fitosanitària que representaria aquest acord per al sector citrícola europeu.

L'Acord fixava una reducció progressiva, fins a la total desaparició l’any 2025, dels aranzels aplicables
als cítrics importats en un període (del 16 d’octubre al 30 de novembre) en el qual els nostres camps
estan en plena campanya de comercialització. Abans de la signatura, el període d'importació de cítrics
procedents de Sud-àfrica finalitzava el 15 d'octubre i les majors importacions es realitzaven durant els
mesos d'estiu, que és quan no hi ha producció al nostre continent. 

Arran de l’Acord, l'entrada d'alts volums de cítrics sud-africans, durant aquest mes i mig addicional,
comporta la seva presència al mercat europeu fins a finals de desembre, fet que permet a les grans
distribuïdores, que actuen en règim d’oligopoli, exercir una forta pressió a la baixa sobre els preus,
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augmentant l'oferta en els mercats, i, en definitiva, afectant greument la venda de les produccions
procedents de l’arc mediterrani.  Val a dir,  però, que en previsió d’eventuals afectacions sobre els
productors europeus, el tractat comercial preveu, en el seu Article 34, una clàusula de salvaguarda
per protegir-los, tot i que mai s’ha activat.

Tanmateix,  aquesta  problemàtica  s’agreuja  encara  més  degut  a  les  condicions  sociolaborals,
ambientals  i  fitosanitàries  sota  les  quals  es  produeixen  els  cítrics  sud-africans,  que  generen  un
dumping  social,  econòmic  i  mediambiental  que  fan  impossible  la  competència  en  igualtat  de
condicions en un mateix mercat,  sense obviar el  risc d'infestació i  contagi  de plagues i  malalties
procedents de Sud-àfrica. Es per això que des de les associacions de productors i sindicats agraris
europeus es demana un reforçament de les mesures de control en les importacions que assegurin
una defensa fitosanitària dels cítrics europeus, amb un major control de les importacions que permetin
augmentar  la  seguretat  de  les  plantacions  citrícoles  i  garantir  la  seguretat  alimentària  dels
consumidors.

A les  nefastes  conseqüències  d’aquest  acord  comercial  i  de  l’actuació  de  les  grans  empreses
distribuïdores  cal  sumar-hi  els  efectes  de  les  pluges  torrencials  de  l’any  passat  i  la  climatologia
adversa dels següents mesos, que han provocat que l’actual campanya citrícola presenti uns preus
ruïnosos per al citricultor, per sota del cost de producció. Un fet que provoca que la fruita s’amuntegui
als camps i que les varietats primerenques no tinguin una bona sortida comercial per la qual cosa,
aquella que no s’ha malvenut, roman a l’arbre. Molts pagesos fins i tot no saben ni quan, ni a quant la
cobraran, perquè el mercat està saturat i no hi ha un preu estipulat.

El 21 de desembre de 2016, a instàncies d’Esquerra Republicana, el Senat aprovà una moció en
defensa dels citricultors on establia diverses mesures a implementar que, malauradament, el Govern
espanyol no ha portat a terme. Es demanava vigilar el compliment de l’Acord i la possibilitat d’activar
la clàusula de salvaguarda, així com sol·licitar a la Comissió la realització d’un estudi d’avaluació de
l’impacte econòmic i mediambiental de l’Acord, adoptant les mesures compensatòries pertinents per
als  productors  europeus.  A  més  de  reforçar  els  programes  específics  de  control  i  vigilància
fitosanitària per aquells productes i països en què es constati un increment del risc de plagues de
quarantena i malalties.

Davant totes aquestes circumstàncies el Grup municipal de Mes Ulldecona proposa al Ple l’adopció 
dels següents:

ACORDS

1. Instar el Govern espanyol a fer les accions necessàries i concretes per millorar l’actual situació del
sector citrícola, començant per establir ajudes directes als productors que s’han quedat amb la seva
fruita penjada dels arbres.

2. Instar al Govern espanyol a fer un estudi d’avaluació sobre l’impacte econòmic i mediambiental que
està provocant l’acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per al Desenvolupament de
l’Àfrica  Meridional  (SADC),  així  com l’establiment  i  adopció  de  mesures  compensatòries  per  als
productors citrícoles de l’estat. 

3. Instar el Govern espanyol a sol·licitar l’activació de la clàusula de salvaguarda, prevista en l’article
34 de l’Acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica
Meridional  (SADC),  en  cas  que  la  importació  massiva  de  cítrics  estigui  provocant  una  afectació
negativa en la venda i comercialització de les varietats europees.

4. Instar el Govern espanyol a fer les accions necessàries perquè la Unió Europea doti els centres
d'origen de l'exportació de cítrics sud-africans i els centres europeus d'importació d'aquest producte
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de més controls i inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena, com el
Citrus Black Spot.

5.  Traslladar  aquests  acords  al  Ministeri  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació;  al  Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del
Parlament de Catalunya, i a la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Lavega:
Llegeix la moció.

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

15. MOCIÓ DEMANANT LA NO ACCEPTACIÓ D’OLIVERES MONUMENTALS, CENTENÀRIES I MIL·LENÀRIES AL  
MUNICIPI. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  ALCALDIA  OBERTA  A  TOTS  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  DEMANANT  LA  NO
ACCEPTACIÓ D’OLIVERES MONUMENTALS, CENTENÀRIES I MIL·LENÀRIES, AL MUNICIPI 

Moció que presenta l’Alcaldia, impulsada pel grup municipal Imaginem les Franqueses En Comú, de
les Franqueses del Vallès, amb aportacions de Salvem lo Montsià i Arbres en Peu de Vida, per ser
debatuda al Ple Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Atès que l’olivera és un dels arbres més longeus del món i que hi ha pocs arbres tan bonics com les
oliveres mil·lenàries. 

Atès que Catalunya, el País Valencià i l’Aragó concentren els conjunts més extraordinaris, -la major
concentració  del  món-  d’oliveres  mil·lenàries  i  que  aquests  conjunts  tenen  un  altíssim  valor
patrimonial paisatgístic, agrari, cultural, natural, social, històric i econòmic. 

Atès  que la  Mancomunitat  de la  Taula  del  Sénia  calcula,  en el  seu inventari,  que a les nostres
comarques hi ha comptabilitzades fins a 5.027 exemplars d’oliveres monumentals (1.400 a Ulldecona)
i que a Catalunya, segons dades del Grup d’Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec-
EdC), n’hi ha prop de 2.000, de les quals, 1.668 exemplars es concentren a la comarca del Montsià. 

Atès que el 14 de desembre passat les oliveres de la comarca del Montsià van ser declarades per la
FAO com a Sistema de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). 

Atès que diputats/des del PSC del Parlament de Catalunya han presentat recentment una proposició
de llei per tal de protegir les oliveres mil·lenàries de Catalunya. 

Atès que es pugués donar el cas que el municipi, en un futur, sigués receptor d’exemplars d’oliveres
monumentals per a trasplantar a diversos punts de l’espai públic, oliveres que podrien ser provinents
d’un espoli que malmet un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic a la regió de
procedència de les oliveres. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels ACORDS següents: 
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Primer.-  La  determinació  del  govern  municipal  de  no  adquirir  ni  acceptar  en donació  exemplars
d’oliveres monumentals, centenàries i  mil·lenàries, siguin procedents de les Terres de l’Ebre o de
qualsevol altre indret de la regió mediterrània, en totes aquelles obres públiques i  propietats que
siguin responsabilitat  d’aquest  ajuntament (o d’empreses o entitats públiques deprenents de l’ens
local),  així  com  desaconsellar  la  seua  plantació, en  tot  el  terme  municipal,  en  obres  públiques
responsabilitat d’altres administracions.

Segon.- Fer públic aquest compromís, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí
municipal, xarxes socials, etc.).

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, als consells comarcals
del Montsià, del Baix Ebre, de la Ribera d’Ebre, de la Terra Alta, a les Conselleries d’Agricultura,
Cultura i Territori. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.

- Sra. Balagué:
Com ha dit l’alcaldessa el Grup de Convergència i Unió, volem que s'inclogui i així hem quedat a la
Junta Informativa, la nostra proposta que és: «Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya
que impulsi  les  mesures  tècniques,  legislatives  i  econòmiques oportunes  per  tal  de  catalogar
aquest patrimoni natural i protegir-lo legalment.» 
La resta era exactament igual. Gràcies.

MOCIÓ DEFINITIVA  :

“MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DEMANANT LA NO ACCEPTACIÓ D’OLIVERES
MONUMENTALS, CENTENÀRIES I MIL·LENÀRIES, AL MUNICIPI 

Moció que presenta l’Alcaldia, impulsada pel grup municipal Imaginem les Franqueses En Comú, de
les Franqueses del Vallès, amb aportacions de Salvem lo Montsià i Arbres en Peu de Vida, per ser
debatuda al Ple Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Atès que l’olivera és un dels arbres més longeus del món i que hi ha pocs arbres tan bonics com les
oliveres mil·lenàries. 

Atès que Catalunya, el País Valencià i l’Aragó concentren els conjunts més extraordinaris, -la major
concentració  del  món-  d’oliveres  mil·lenàries  i  que  aquests  conjunts  tenen  un  altíssim  valor
patrimonial paisatgístic, agrari, cultural, natural, social, històric i econòmic. 

Atès  que la  Mancomunitat  de la  Taula  del  Sénia  calcula,  en el  seu inventari,  que a les nostres
comarques hi ha comptabilitzades fins a 5.027 exemplars d’oliveres monumentals (1.400 a Ulldecona)
i que a Catalunya, segons dades del Grup d’Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec-
EdC), n’hi ha prop de 2.000, de les quals, 1.668 exemplars es concentren a la comarca del Montsià. 

Atès que el 14 de desembre passat les oliveres de la comarca del Montsià van ser declarades per la
FAO com a Sistema de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). 

Atès que diputats/des del PSC del Parlament de Catalunya han presentat recentment una proposició
de llei per tal de protegir les oliveres mil·lenàries de Catalunya. 
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Atès que es pugués donar el cas que el municipi, en un futur, sigués receptor d’exemplars d’oliveres
monumentals per a trasplantar a diversos punts de l’espai públic, oliveres que podrien ser provinents
d’un espoli que malmet un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic a la regió de
procedència de les oliveres. 

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

Primer.-  La determinació  del  govern  municipal  de  no  adquirir  ni  acceptar  en  donació  exemplars
d’oliveres monumentals, centenàries i  mil·lenàries, siguin procedents de les Terres de l’Ebre o de
qualsevol altre indret  de la regió mediterrània,  en totes aquelles obres públiques i  propietats que
siguin responsabilitat  d’aquest  ajuntament (o d’empreses o entitats públiques deprenents de l’ens
local),  així  com  desaconsellar  la  seua  plantació, en  tot  el  terme  municipal,  en  obres  públiques
responsabilitat d’altres administracions.

Segon.- Fer públic aquest compromís, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí
municipal, xarxes socials, etc.) . 

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, als consells comarcals
del Montsià, del Baix Ebre, de la Ribera d’Ebre, de la Terra Alta, a les Conselleries d’Agricultura,
Cultura i Territori. 

Quart.-  Demanar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  impulsi  les  mesures  tècniques,  legislatives  i
econòmiques oportunes per tal de catalogar aquest patrimoni natural i protegir-lo legalment.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Ventura:
Incorporaríem aquest punt a la moció i si us sembla bé la votaríem conjuntament. 

- Sra. Balagué:
L’exposició  de  motius  varia  una  mica,  però  estem  d’acord.  Si  s’accepta  aquest  punt,  estem
d’acord.

- Sra. Salas:
Volem comentar una cosa, nosaltres no l’hem signat, estem a favor, però a les sigles dels partits el
partit popular no està. 

- Sra. Ventura:
Demanar disculpes, falta incorporar el GMPP.

- Sra. Balagué:
Voldria argumentar unes determinades qüestions respecte a la moció, en primer lloc agrair la feina
de la «plataforma Salvem lo Montsià», que està donant una empenta per denunciar l’espoli i per
reclamar mesures de protecció a aquest patrimoni natural tan estimat per tots natros. 
Com heu vist, de la moció original que venia de l’Ajuntament de les Franqueses, el nostre grup ha
tret un punt que deia: «Atès que diputats/des del PSC del Parlament de Catalunya han presentat
recentment una proposició de llei per tal de protegir les oliveres mil·lenàries de Catalunya.»
Per tant, volem donar una explicació pel motiu pel qual aquest punt nosaltres l'havíem retirat, no és
perquè sí, és perquè no és que ens neguem a què es faci una llei específica pel tema de protecció
d’oliveres, però el que creiem que s’ha de fer és no fer més lleis, sabem el que costa fer una llei,
aprovar-la i després desplegar-la, el que hem de fer és aprofitar les lleis que tenim, com tenim la
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12/1985 i tenim la 16/1985 i els decrets que tenim poder-los aplicar i d’aquesta manera podríem
començar a protegir aquestes oliveres. 
I com dèiem als acords que és la nostra proposta, aprofitant que el passat 23 d’abril va venir el
President de la Generalitat, per aquest motiu hem modificat aquesta moció després dels acords
que s’han pres amb ell i reunits nosaltres amb diversos Diputats i amb el Govern de la Generalitat,
el que creiem és que s’ha d’anar per tres línies. El que proposem al govern és que creï unes
mesures per catalogar, protegir i habilitar partides per fer accions per a afavorir la protecció de les
oliveres monumentals, el govern té tècnics per poder ajudar als municipis per catalogar totes les
oliveres monumentals que tenim, no només el cas d’Ulldecona que tenim molta feina avançada,
però altres municipis no.  Una altra cosa seria desplegar urgentment normatives que les lleis que
tenim ara ja ho permeten i, per últim, pressupostar accions de protecció, com poden ser convenis
amb municipis, passant per ajudes als pagesos o mesures de suport a la producció o al turisme
sobre arbres monumentals.

- Sra. Ventura:
Que són totes les propostes que estan recollides, precisament, a la llei que hi ha presentada al
Parlament de Catalunya, sobre la que hi ha un bloqueig de diferents grups parlamentaris que
donen suport al Govern i que no tira endavant, si hagués tirat endavant des del moment que es va
presentar,  segurament  ara  no  estaríem parlant  d’això.  És  una  llei  que  incorpora  la  protecció
integral no només de les oliveres mil·lenàries sinó del paisatge i el que pretén és ajudar, no només
a aquells propietaris/pagesos que tenen oliveres mil·lenàries, sinó a la resta dels pagesos que
tenen aquests arbres monumentals però també altres oliveres, però que també la cura de l’arbre
no els sigui tan costós i que per tant, puguin produir oli i puguin guanyar-se dignament la vida, que
és al que tots aspirem.

- Sra. Balagué:
Com hem dit abans el desplegament d’una llei sabem el que suposa, tenim unes lleis, actuem i
apliquem els decrets, el que tenim ara a les mans i comencem a actuar perquè sinó d'aquí a 8
anys estarem igual com estem ara, exactament igual. Podem fer una nova llei però ja sabem el
que passa. 

- Sra. Ventura:
Sí, però a banda de dir-ho s’ha de fer i  fa molt de temps que estem insistint que s’ha de tirar
endavant, esperem que ara així sigui finalment i tiri endavant la protecció que tots reclamem.

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

16.  MOCIÓ DEMANANT LA CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ D’OLIVERES MONUMENTALS,  CENTENÀRIES I  
MIL·LENÀRIES DE CATALUNYA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ  
(CIU).  

La seva proponent ha convingut en incorporar aquesta moció en el punt de l’ordre del dia anterior, i
s’han debatut i votat conjuntament.
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17.  MOCIÓ EN DEFENSA DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL   DE  CONVERGÈNCIA I  UNIÓ EN  DEFENSA DEL  COS  DE
BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Parc de Bombers d’Amposta és el parc de referència de la Regió d’Emergències de les Terres de
l’Ebre (Endavant RETE), amb més de 1000 serveis urgents l’any 2018. Actualment la dotació del Parc
de Bombers d’Amposta és de 6 bombers per torn, establint-se els mínims en 4 bombers per torn. Per
altre costat el Parc de Bombers d’Ulldecona esta al voltant dels 400 serveis urgents i te establerts 5
bombers per torn i mínims 3 bombers per torn.

Aquests mínims 4 del  Parc d’Amposta són per atendre una àmplia zona territorial,  i  d’uns 67000
habitants aproximadament (de residència habitual) incloent-hi els nuclis urbans d’Amposta, l’Aldea,
Sant Carles de la Ràpita, Alcanar Platja, Les Cases d’Alcanar, Deltebre, Sant Jaume, Riumar, Santa
Bàrbara,  Masdenverge,  la  Galera,  Freginals  i  altres  nuclis.  A més  és  dona  suport  a  Tortosa  en
diverses tipologies de serveis, com per exemple focs d’habitatge, indústria i molts altres per assolir els
mínims de sortida segons Instrucció (INT), aquesta situació és repeteix també a la zona de l’Ampolla,
on es comparteix zona amb el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar, i pel sud al nucli urbà d’Alcanar,
on es comparteix sortida amb el Parc de Bombers d’Ulldecona.

El  Parc  de  Bombers  d’Ulldecona  dona  resposta  a  les  poblacions  d’Alcanar,  Ulldecona  i  barris
(Valentins, Barri Castell, Sant Joan del Pas, Les Ventalles i la Miliana), La Sénia, Godall, Mas de
Barberans i altres poblacions, a més d’actuacions a la part nord de Castelló, com son les poblacions
de Sant Rafel, Traiguera, Rossell, Fredes entre d’altres, i també realitza les actuacions a la zona i
muntanyes dels Ports. A més de les ajudes que realitza als Parcs de Bombers d’Amposta, Tortosa i
Benicarló.

Aquest final de l’any 2018 s’han donat situacions de baix mínims (menys de 4 bombers) en diverses
ocasions, per donar exactament la mateixa resposta. En altres ocasions s’han pogut mantenir aquests
mínims perquè han tancat el Parc d’Ulldecona, desplaçant personal a Amposta, la qual cosa lluny de
suplir  i  mantenir  el  servei  deixa  un  buit  estratègic  important  com  són  les  poblacions  d’Alcanar,
Ulldecona, la Sénia i altres nuclis urbans, fent que el temps de resposta estigui per damunt dels 20
minuts a tota l’àrea d’actuació, ja que si succeeix un servei a la Sénia, tota la zona normal d’actuació
d’Amposta queda totalment descoberta i sense efectius, accepta acció és recíproca.

El total de dies que el Parc de Bombers d’Ulldecona ha hagut de tancar han estat 13 dies (compresos
entre el 11/12/2018 i el 11/01/2019), per tant s’ha donat la situació de buit a una zona estratègica, la
qual cosa posa en un risc potencial no només a les poblacions on el Parc d’Ulldecona és primera
sortida, sinó que també a les poblacions on els diferents parcs hi actuen, donades les diferents ajudes
entre parcs i els desplaçaments dels efectius d’uns parcs als altres fruit dels tancaments que s’han
produït.

La RETE ja és d’entrada una regió infradotada en situacions de normalitat, la qual s’agreuja encara
més en aquestes mancances, tanmateix, la situació que estan patint els Parcs de Bombers d’Amposta
i Ulldecona és un reflex del que passa amb la resta de parcs del país. Aquest fet, fa que els bombers
de Catalunya realitzin des de fa anys hores extra per tal de poder garantir en el mínim legal d’efectius
als parcs. El 2018 els bombers professionals van realitzar més de 500.000 hores extres per mantenir
els mínims legals per guàrdia.
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Aquesta situació ha fet que els representants sindicals dels bombers hagin denunciat la necessitat de
que s’augmentin els efectius de bombers professionals així com que es millorin els equips de treball
per  tal  de  donar  un  servei  digne  i  de  qualitat.  Tanmateix,  davant  de  la  situació  actual  una  part
important dels bombers també han mostrat el seu rebuig a haver de fer periòdicament hores extra per
tal de cobrir les guàrdies.

Aquesta situació de manca de recursos i reivindicativa es no només a la RETE, sinó que també en
altres zones territorials i arreu de Catalunya.

En l’aspecte  de vehicles i  materials la situació és més dramàtica,  la última inversió important  en
aquests aspectes data del 2003, per lo que ens trobem en vehicles de primera sortida amb més de 15
anys, i que malgrat les licitacions i contractacions obertes, arribaran molt probablement als 20 anys.
Aquesta antiguitat no només impedeix donar un servei de qualitat en este aspecte, sinó que a més
suposa una despesa de manteniment que supera en escreix el cost del seu valor real. En referència
als Equips de Primera Intervenció (EPI’s), on els darrers van arribar ben entrats al 2017, després de
tenir els anteriors des del 2003, és a dir, 14 anys. A més, aquesta manca d’inversió en EPI’s tan
bàsics com pantalons, camises o altres ha fet que durant aquests anys arriben en comptagotes, en
temps d’espera de fins a 2 anys per uns pantalons, i fins i tot havent produït baixes operatives per
falta de peces d’aquest equipament bàsic.

Un altre aspecte a destacar és la pèrdua de poder adquisitiu que els funcionaris han patit des del
2009, un 10% de retallada de sou al 2012, un 15% de pèrdua en funció de l’IPC i la inflació, més la
reducció de pagues dels anys 2013 i 2014 que encara avui no han recuperat del tot.

A tot això li hem de sumar el Decret 74/2014, que imposa als bombers la realització de 102 hores
més, pagades per baix del preu de l’hora de jornada ordinària, que se sumaven a la jornada anual
passant de les 1688 a les 1790 h. Tot i aquest augment de càrrega d’hores, reiterem la necessitat
d’haver de generar aquest 2018 més de 500.000 hores extraordinàries per mantenir els mínims legals
per guàrdia.

Com es pot veure, la situació de l’inici de la crisi (2008-2009) produeix una paràlisi i retard general
pressupostari a tot el Cos de Bombers, agreujant-se i allargant-se durant els anys 2010-2015, i de
manera  injustificada  fins  l’actualitat,  on  malgrat  el  canvi  de  tendència  dels  últims  anys,  les
convocatòries de places i licitacions obertes per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya, no són suficients per revertir la greu situació
en que es troba el Cos de Bombers actualment.

Atès aquest dèficit generalitzat que pateix el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la inseguretat que per als nostres ciutadans i propi personal del cos comporta.

Atesa la essencialitat del Cos de Bombers per al model de país que volem.

Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a dotar el parc de bombers
d’Amposta i d’Ulldecona del nombre d’efectius necessaris per tal de garantir un servei públic digne i
de qualitat.

SEGON. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a dotar del material i dels
vehicles necessaris per tal que el parc de bombers d’Amposta i d’Ulldecona pugui desenvolupar la
seva feina correctament.
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TERCER. Instar  al  Departament  d’Economia  perquè  habiliti  partida  pressupostària  per  cobrir  les
demandes dels treballadors.

QUART. Traslladar l’acord als grups parlamentaris del  Parlament de Catalunya, als representants
sindicals dels bombers de Catalunya i als parcs de bombers d’Amposta i d’Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
Només vull fer-te una puntualització sobre els torns de bombers d’Ulldecona, són de 3 bombers de
mínims i màxims, és a dir no hi ha màxim 5, mínim 3, són 3 bombers habitualment des de fa ja uns
quants anys. I en tot cas, explicar que ja s’ha instat al departament a fer-ho, via una carta firmada
per mi  mateixa,  que vaig enviar  abans de Nadal  al  propi  Conseller  i  hem estat  en contacte  i
continuo estant-ho amb el Director dels Serveis Territorials i amb els bombers professionals del
Parc d’Ulldecona, amb qui  ens hem reunit  4 o 5 vegades,  i  des de Nadal  cap aquí que s’ha
agreujat la situació, un parell de vegades també, amb el cap de la Regió d’Emergència de Terres
de l’Ebre i que inclús a nivell de tots els alcaldes de la comarca del Montsià en l’últim Consell
d’Alcaldes, es va fer un posicionament comú instant al Departament a dotar als parcs d’Ulldecona i
Amposta  dels  efectius  necessaris  i  del  material  necessari  per  a  què  puguin  treballar  amb la
màxima seguretat possible, que entenc que és l’objectiu final de la moció. 

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

18.    DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL  .  

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 17 de
desembre fins al 20 de desembre de 2018, que corresponen amb les compreses entre els números
299907-F fins al 299914-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les
Juntes de Govern Local aprovades des del dia 17 de desembre de 2018 fins al 27 de febrer de 2019,
corresponents a les sessions celebrades els dies 30 de novembre i 20 de desembre de 2018.

19.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Potser és prompte, però volem saber quin és el balanç que fa el
govern de l’Agent Cívic, durant els seus primers dies de funcionament. 

- Sra. Ventura: 
És una mica prompte per a fer un balanç de l’agent cívic, com bé has dit, perquè fa només unes
setmanes que va començar, tenint en compte que a més les primeres setmanes les vam fer servir
per fer una mica de fotografia de quines eren les principals necessitats i sabem que en sis mesos
no es solucionaran tots els problemes que tenim, perquè són molts: el tema dels parcs infantils,
sobretot, que és on hi ha més problema, el tema del pipi-can, alguns carrers, les papereres que hi
ha per gent que continua tirant bosses d’escombraries. Bé, ara hem fet una mica de fotografia i el
que  s’està  fent  és  informar  sobre  tot  a  aquelles  persones  que  s’està  veient  que  cometen
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infraccions i què no compleixen l’ordenança i evidentment si hi ha alguna infracció greu la pròpia
agent cívic serà la que passarà la informació a la Policia Local per a poder aplicar l’ordenança. 
A Ulldecona passa una cosa molt curiosa (com a tots els pobles de la volta), que és que tothom
ens queixem dels comportaments incívics de la resta de veïns i veïnes però mai ningú veu res
quan passa alguna cosa, i en alguns casos és un comportament reiterat. És a dir, podem parlar
que hi ha algunes papereres on tots els dies apareix una bossa d’escombraries, i no són de veïns
diferents,  ho  sigui  sabem  que  segurament  és  dels  mateixos  veïns.  Evidentment  es  fa  difícil
sancionar quan no hi ha ningú que ho hagi vist ni es pot comprovar qui ha sigut. 
La idea de l’agent cívic, a banda de donar aquesta informació, és també que tingui ulls a tots els
carrers per on va passant i  que puguem detectar aquestes situacions abans que passen i  en
aquest cas anem a poc a poc millorant. 
Dic que és prompte perquè ara el que tenim és molta feina d’informació i  pedagogia en molta
col·laboració sobretot per grups de joves, de xiquets i xiquetes del lúdik, ja que des del lúdik estan
col·laborant i estan fent una campanya també per la seva banda. Falta molta conscienciació per
part de la ciutadania i continuarem insistint en aquest aspecte. 

PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Quin ha sigut el cost de l’orquestra del dissabte de Carnaval?

- Sra. Ventura: 
El concert de la tarde i el ball de la nit, 4.500,00 euros més IVA, és el cost que va tenir.

PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Es van pintar uns passos de vianants a l’Av. Escoles i se’n van
quedar alguns sense pintar. Voldríem saber per quin motiu i si s’acabaran fent.

- Sra. Ventura: 
No estan acabats, és a dir, es va fer una primera campanya, podríem dir, i ara properament se’n
farà una segona i a poc a poc anirem repintant tot el que queda pendent.

PREC 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: En aquest cas, també incideixo en el tema de civisme, més que res
serien uns precs, hem vist que s’han posat unes carteleres a les papereres, per a que no es tiren el
que són bosses de basura, d’escombraries, però se’n segueixen tirant encara que estiguin els cartells,
és a dir, saber quin control es fa amb això.

PREC 5  FORMULADA PEL SR.  LAVEGA:  Una altra  de les  queixes  que  ens  ha  arribat  és que  es  troben
defecacions a les zones de parcs infantils. Saber si es porta un control o almenys tenir-ho solucionat.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A nosaltres ens ha sobtat bastant, jo concretament porto 4
legislatures en aquest ajuntament, i  crec que en dos mesos mai hi havia hagut només 7 decrets
d’alcaldia.  Volia  preguntar que és el  que ha passat.  Sempre n’hi  ha no el  doble ni  el  triple,  sinó
moltíssims més i en dos mesos 7 decrets d’alcaldia la veritat és que m’ha cridat molt l’atenció perquè
és el dia a dia, el que fa l’ajuntament. M’agradaria saber quin és el motiu.

- Sra. Ventura: 
Em comenta la secretària, que no són 7, però en tot cas és que no estan impresos en els fulls
oficials, entenc.

- Sra. Secretària: 
És un tema administratiu, en el moment en què convoquem, hi ha decrets que no depenen del
meu  departament,  que  depenen  d’altres  departaments,  i  en  el  moment  en  què  l’alcaldessa
convoca es talla per allà on estan impresos. 

- Sra. Ventura: 
I per tant, els que queden pendents es donarà compte al proper ple.
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PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ja sé que hi ha una previsió, i que ho hem parlat en diversos
plens, però com està el tema dels camins? el del Molí  Nou, el del Lligallo, el del Montsià, estan
bastant  malament,  hi  ha  concretament  l’asfalt  del  que  bordeja  la  Bassa  del  Montsià  que  és
impressionant. Com a mínim a veure si aquests trossos que estan tan greus a veure si es podria fer. 

- Sra. Ventura: 
Divendres mateix van haver-hi uns treballs previs, avui mateix han començat l’asfaltat al camí Nou,
es farà a continuació el camí Terrers, des del camp de futbol fins a la sortida de la carretera de la
Sénia i es farà tot l’entorn de la bassa del Montsià. Aquests són els que hi ha de manera més
immediata. Aniran enllaçant i aniran fent.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ho vaig demanar a l’últim ple i ho demanaré a tots els plens,
perquè l’última vegada es va tardar 8 mesos a donar-me el quadrant de la Policia Local. M’agradaria
tenir-lo.

- Sra. Ventura: 
M’apunto les dades que em demanes perquè evidentment no les tinc.

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig demanar, he revisat i he vist que no ho tenia, les
sancions que havien posat els policies el 2017 i ja posats el 2018 que també ha passat. 

- Sra. Ventura: 
M’apunto les dades que em demanes perquè evidentment no les tinc.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vam demanar també els comptes dels bous de l’any passat,
de les festes, però dels bous per separat. Recordar-ho i en quant ho tingueu m’ho passeu. 

- Sra. Ventura: 
Insisteixo en el tema dels bous que és el mateix que et vaig dir a l’últim ple, crec recordar, els
números dels bous estan tots recollits als números de festes de l’any 2018. És veritat que em vas
demanar un extracte,  només amb el  capítol  de bous,  però que estan tots  entregats,  imprimir
només la part de bous, però que les dades les teniu totes, perquè teniu el capítol de festes tot
entregat de les factures i de les despeses que hi ha. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També el tema dels clots, que jo reclamo no només els grans
sinó els petits, perquè els petits si no s’arreglen s’acaben fent grans. I hi ha varis carrers que n’hi ha
de grans però també n’hi ha de petits. 

- Sra. Ventura: 
M’apunto el tema dels clots.

PREC 12  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  Crec  que  la  celebració  del  ple  a  l’Ajuntament  és  un  acte
important, i voldria demanar que això es posi a l’ebando amb l’ordre del dia. I si pot ser, els horaris de
quan es televisen, perquè hi ha gent que ens ho pregunta. I estaria bé posar tal dia es celebrarà el ple
i es televisarà tal dia a tal hora.

- Sra. Ventura: 
M’apunto el tema de l’ebando.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També fa més de dos anys que vaig començar a reclamar el
tema de l’aire acondicionat d’aquí, a la Sala de Plens, perquè quan està enxufat s’enxufa el de tot
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l’ajuntament i creiem que és millor apagar-ho i posar independentment un aparell aquí a la Sala de
Plens.

- Sra. Ventura: 
Jo diria que no per més insistir es farà més ràpid, és a dir, hi ha prioritats, està apuntat, es farà
però no sé quan arribarà.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El passeig de l’Estació per la banda d’on està la pista hi ha
molta herba i està en mal estat. 

- Sra. Ventura: 
Està pendent de fer una neteja integral que fem cada any. És un lloc que al no estar asfaltat i
haver molt d’arbre cau molta fulla. 

PREGUNTA 15  FORMULADA PER LA SRA. SALAS:  En relació als decrets he vist que es fa un préstec pels
serveis que fan a la Fundació i m’agradaria saber els comptes de la Fundació, perquè o no van bé o
el perquè, no és la primera vegada que se’ls dona un préstec a un 0% a la Fundació i voldria tenir
més informació. 

- Sra. Ventura: 
Ho explicaré, tot i que els regidors i regidores que han anat venint a les reunions del Patronat de la
Fundació, sent o no sent membres, ja estan al cas del tema. La Fundació tenia una pòlissa de
crèdit en una entitat bancària que es va tancar i al tancar-la va ser l’Ajuntament el que li va deixar
els  diners,  perquè  entenem  que  d’aquesta  manera  ens  estalviem,  evidentment,  uns  costos
d’interessos, sent la fundació un mitjà propi de l’Ajuntament. L’Ajuntament ho pot fer, l’interventor
ho va considerar oportú i així es va fer, però és el mateix de cada any.

PREGUNTA 16  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En primer lloc no em caldrà preguntar-vos pel camí del
Puig Garret al Molí Nou, moltes gràcies, molt agraïts. Sempre seguit sabeu que us el demanava, per
tant, gràcies que s’ha fet l’actuació què demanàvem insistentment. 

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Estem a 4 de març, estem a un any que hi haurà un canvi
de legislatura i la meva pregunta és que sabem del pressupost del 2019, perquè ni hem tingut un
esborrany del pressupost, no sabem si s’està treballant amb el nou pressupost o no s’està treballant.
Crec que el pressupost és un tema important per a l’Ajuntament de cada municipi  i  a 4 de març
encara no sabem res i voldríem saber alguna cosa.

- Sra. Ventura: 
Estem  acabant  de  treballar  una  primera  versió  per  a  passar-vos.  Ara  estem  treballant  amb
pressupostos prorrogats de l’any 2018. Per tant, els números són els mateixos que al 2018. També
vam començar l’any tard i, per tant, estem amb els mateixos números al 2019. No sabria dir-te si
és una qüestió de quinze dies o és una qüestió de tres setmanes, perquè també incorporem aquí
no només una visió política d’allò que volem fer i,  ja ho sabeu com funciona l’elaboració dels
pressupostos, sinó que incorporem tota una part de volcatge d’informació tècnica i sabeu que els
tècnics de la casa, des de fa uns anys cap aquí, prefereixen tancar primer l’exercici anterior i quan
estiguin tots els números tancats, obrir el nou pressupost, cosa que no ens ha anat tan malament
perquè en cap dels exercicis anteriors que ho hem fet així, hem hagut de fer cap modificació al
llarg  de  l’any,  per  tant,  val  la  pena  esperar-se  una  mica  més  i  després  no  haver  de  fer  les
modificacions posteriors.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En tema de quinquennals, si no recordo malament, teníem
un formulari que era d’autorització i de sol·licitud de drets de reproducció i  d’ús públic del logotip
anunciador de les quinquennals i diria que no s’ha fet, si no ho recordo mal. Clar, estem a març,
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començarà la gent a demanar el logotip i si no teniu la sol·licitud ni les bases sobre a qui s’ha de
deixar la reproducció del logotip, ens podem trobar en algun problema.

- Sra. Ventura: 
Ho estem gestionant tot des de turisme, però en tot cas demà repassarem que estiguin totes les
sol·licituds al dia, podríem dir.

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 deu 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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