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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 26 DE JUNY DE 2019  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Eli Itarte Belles SU-CP
Sra. Fanny Castell Castell FEM POBLE!
Sr. Raül Najas Martí FEM POBLE!
Sra. Maria José Gavaldà Adell FEM POBLE!
Sr. Alfred Paredes i Poy ERC-AM
Sra. Núria Balagué i Raga JUNTS

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Sra. Isabel Maria Salas González PP

A Ulldecona, el dia vint-i-sis de juny de dos mil dinou.

Essent les tretze hores i trenta minuts 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 (Ple extraordinari de constitució del 15 de
juny de 2019).

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Règim de les sessions ordinàries del Ple Corporatiu.

3. Presa de coneixement de la constitució dels Grups Polítics Municipals i els seus respectius
portaveus.
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4. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

5. Creació de comissions informatives permanents i de la seva composició.

6. Nomenament  de  representants  de  la  Corporació  en  altres  organismes  en  els  quals  ha
d’estar representat l’Ajuntament.

7. Creació de la Junta de Portaveus Municipal

8. Drets econòmics dels membres electes de l’Ajuntament d’Ulldecona.

SECCIÓ DE CONTROL  

9. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde.

10. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de Constitució de la Junta de Govern Local.
Delegació  de  competències  de  l'Alcalde  en  la  Junta  de  Govern  Local.  Fixació  de  la
periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

11. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de delegacions de competències de l'Alcalde
en els regidors-delegats.

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

SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 15 de juny de 2019, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE CORPORATIU.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Règim de les sessions ordinàries del Ple corporatiu

L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant,
LRBRL)  i l’art. 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització,  funcionament i  règim jurídic dels ens locals,  estableix que els Ajuntaments podran
establir el règim de sessions ordinàries, assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, les
quals van tenir lloc el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir,
d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
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Atès que de conformitat amb el que disposen la LRBRL i el 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  (en  endavant,
TRLMRL),  el  Ple  pot  celebrar  sessions  ordinàries  o  extraordinàries,  havent  de  celebrar-se  les
sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat mínima de cada dos mesos, en els Ajuntaments dels
municipis  d’una població  entre  5.001 habitants  i  20.000 habitants,  per  imperatiu  del  que disposa
l'article 46.2.a) de la LRBRL i l’article 98 del TRLMRL.

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposen els articles 38 i 78 del Reglament
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  i  en  execució  de  les  previsions  contemplades  en  les  Lleis
anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:

I. Indicar com a dies per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, el primer dilluns hàbil de
cada dos mesos a les 13.30 hores, a partir del mes de setembre de 2019.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
El nostre grup estem totalment en desacord en què els plens al nostre ajuntament es facin al
migdia, per dos motius:

• El primer és que ja sabem que al ple assisteix poca gent,i entenem que en aquest horari
encara hi assistirà menys gent.

• I  l’altre punt és perquè per als que treballem és un horari  molt  poc encertat,  que ens
suposa haver de deixar la jornada del matí de la feina, acabar el ple i  immediatament
tornar-nos a incorporar a la feina.

Per tant, com deia estem totalment en desacord, i el nostre vot serà en contra, tot i que sabem que
no serveix per a gran cosa.

- Sr. Paredes:
Jo,  si  no  recordo  malament,  la  primera  vegada  que  ens  vàrem trobar,  quan  es  va  constituir
l’ajuntament, tothom vam estar molt contents de veure que la sala estava plena. I tothom ho vàrem
dir, quin goig, la gent ve, val la pena.
No sé si aquest és el millor horari per a facilitar que la gent vingui, no sé tampoc quin seria el millor
horari,  no sé si a les nou o a les vuit, suposo que és molt complicat perquè tothom té horaris
diversos, però a mil em sembla que al migdia és un horari poc encertat. Per tant, és un horari que
no hi estic d’acord i proposaria que en tot cas es busqués un horari entre tots, que es considerés
més apropiat per a què pogués assistir la gent.

- Sra. Castell:
Nosaltres, quan ens vàreu consultar, tot i que vam pensar que la conciliació familiar també és un
motiu a tenir en compte, en el moment en què ho vàrem plantejar a l’assemblea de fem poble! van
considerar exactament les mateixes raons, que per motiu d’assistència de la gent, volem fer-la
més participativa i volem que assisteixi cada vegada més als actes, i als plens en aquest cas en
concret, doncs, consideraven que caldria buscar també un altre horari,  que pogués ajudar una
mica a les dues coses. Tampoc ens sembla adequat l’horari. 

- Sra. Ventura:
En tot cas, nosaltres mantindrem la proposta, tot i que a la pròxima junta de portaveus, si voleu el
que  sí  que  ofereixo  és  que  repensem  una  mica  els  horaris  i  buscar,  entre  tots,  aquell  que
considerem més oportú.
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Així i  tot,  explico perquè aquesta proposta de les 13.30,  la portaveu de Junts per Ulldecona i
Barris, ara comentava que per als que treballem, en tots cas, treballem tots i per tant la conciliació
és molt complicada per a moltes persones, entre altres no només per als membres del govern o de
l’oposició, sinó també per als treballadors i treballadores de la casa. Això de fer els plens a la nit, ja
hi ha pocs ajuntaments que ho mantenen, i fins i tot n’hi ha que els fan a les 9 del matí, tot i que
creiem que també seria poc participatiu fer-los a les 9 de matí, però entenem que aquesta franja
del migdia és una bona hora. En tot cas, ja dic, nosaltres mantenim la proposta, tot i que, deixem
la porta oberta a fer una modificació posterior si així entre tots ho considerem i trobem, no l’horari
ideal perquè no el trobarem, però si un horari que cregueu més oportú. 

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

Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP)
Vots negatius: 5 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Abstencions: 0

3.  PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I ELS SEUS  
RESPECTIUS PORTAVEUS.  

Es pren coneixement de la constitució dels grups Polítics Municipals i els seus respectius portaveus.

4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local 

ANTECEDENTS DE FET  

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

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

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

FONAMENTS DE DRET  

1. La normativa aplicable és la següent:
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- Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

- Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Municipal i de Règim Local de Catalunya i Reglament Orgànic Municipal (TRLMC),

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

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

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

- Reglament Orgànic Municipal (ROM).

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

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

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

ACORDS:

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

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

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

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

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

II. Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com a titular de
la competència originària, el qual conservarà la facultat de rebre informació detallada de la gestió de
les competències delegades i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació efectuada.
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III. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins
els límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de
fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:

“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 26 de juny
de 2019.“

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

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

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

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Castell:
No ho hem pogut llegir, perquè tampoc ho tenim, per tant, ens abstindrem.

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

Vots afirmatius: 9 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

5. CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DE LA SEVA COMPOSICIÓ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Creació de comissions informatives permanents i de la seva composició.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, les
quals van tenir lloc el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir,
d'acord amb el que disposa l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les
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Comissions  Informatives  de  caràcter  permanent  d'aquest  Ajuntament,  amb  l'objecte  de  dotar-lo
d'òrgans complementaris de participació i  control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que
l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica, correspon al Ple de
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives d'estudi i
dictamen,  tant  quan  neixin  amb  vocació  de  permanència  per  obeir  a  l'estructura  de  l'àmbit
competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes
específics.

Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran integrades pels
membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la
seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en
concordança amb els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els
anteriors, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent

ACORD  

Únic. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:

A) COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Denominació: Comissió Informativa general. 

Funcions: La Comissió Informativa general tindrà per funcions:

 L’estudi, informe o consulta i elaboració dels corresponents dictàmens dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del  Ple, tret  quan hagin d’adoptar-se acords
declarats urgents. 

 Actuar com a Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes.
 I a més, podrà actuar com a comissió especial de comptes.

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

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

Com a Comissió del Codi de Conducta dels Càrrecs Electes celebrarà sessió ordinària com a
mínim dos cops a l'any, durant els mesos de gener i juny.
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- B) COMISSIÓ INFORMATIVA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Denominació: Comissió Informativa de la Junta de Govern Local. 

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

- L’estudi, informe o consulta dels assumptes urbanístics i mediambientals que hagin de
ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local. 

- Informar prèviament, de manera preceptiva i vinculant, tots aquells assumptes que la
Junta de Govern adopti per delegació del Ple.

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

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES EN ELS QUALS HA  
D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Nomenament de representants de l'Ajuntament en altres organismes en els quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, les
quals van tenir lloc el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir,
en compliment  del  que disposa  l’article  38 del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a l’establiment
de la nova organització municipal, i per tant és necessari procedir a nomenar els representants de
l’Ajuntament en els organismes en els quals ha d’estar representat.

Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

I. Nomenar representants de l'Ajuntament en els òrgans o entitats col·legiats següents els regidors
que també s'indiquen a continuació:

– Agrupació de Defensa Forestal:
Demetrio Querol Pasalamar 
Tècnic: Juan José Gonzàlez
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– Assemblea de la "Asociación Arte Rupestre del Arco Mediterráneo-patrimonio Mundial"
Núria Ventura Brusca
Suplent: Cati Brusca Campos

– Assemblea del Consell esportiu del Montsià:
Albert Palacios Bernad

– Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
Núria Ventura Brusca
Suplent: Toni Pascual Doménech

– Consell Escolar de l'Escola “Ramon y Cajal”:
Cati Brusca Campos
Suplent: Eli Itarte Bellés

– Consell Escolar de l'Institut “Manuel Sales i Ferré”:
Cati Brusca Campos
Suplent: Eli Itarte Bellés

– Consell Escolar Municipal:
Núria Ventura Brusca
Cati Brusca Campos
Fanny Castell Castell
Alfred Paredes Poy
Núria Balagué Raga
Isabel María Salas González

– Consorci Localret:
Albert Palacios Bernad

– Consell Municipal del Paisatge:
Presidència: Núria Ventura i Brusca
Regidor Medi Ambient: Albert Palacios
Un representant de cada grup polític: 

Demetrio Querol Pasalamar
Raül Najas Martí
Alfred Paredes Poy
Núria Balagué Raga
Isabel María Salas González

– Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià:
Demetrio Querol Pasalamar
Suplent: Monica Fabra Miralles

– Escola municipal de música:
Cati Brusca Campos
Suplent: Eli Itarte Bellés

– Fons català de cooperació al desenvolupament:
Eli Itarte Bellés

– Fons de foment del programa de barris i àrees d'atenció especial:
Toni Pascual Domènech
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– Fundació “Ulldecona”:
L'Alcaldessa: Núria Ventura Brusca
Dos Regidors: Albert Palacios Bernad i Maria Josefa Gavaldà Adell

– Mancomunitat de la Taula del Sénia:
Núria Ventura Brusca
Suplent: Monica Fabra Miralles

– Patronat de la Passió:
Cati Brusca Campos” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

7. CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS MUNICIPAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Creació de la Junta de Portaveus Municipal

Antecedents de fet

Vist que l’Ajuntament d'Ulldecona està governat per un grup polític no majoritari i atesa la necessitat
d’arribar a acords de manera regular amb els grups polítics de l’oposició per garantir l’estabilitat de
l’acció de govern municipal, es considera necessària la creació d’un òrgan complementari que doni
cabuda a tots els grups polítics municipals.

Antecedents de dret

1. L’article 20. 3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix que
els  propis  municipis,  en  els  Reglaments  Orgànics,  podran  establir  i  regular  altres  òrgans
complementaris als previstos per la llei, de conformitat amb el que estableix l’esmentada llei i en les
lleis de les Comunitats Autònomes.

2.  L’article 49 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 estableix que l’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia
organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització
bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis
d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

3.  Així  mateix  l’article  59  del  reglament  Orgànic  Municipal  estableix  que  al  marge  dels  òrgans
municipals  reglamentats  en el  seu títol  I,  l’Ajuntament podrà instituir  d’altres òrgans de qualsevol
mena,  ja  siguin  de  caràcter  polític,  tècnic  o  mixt,  o  ja  siguin  interns  de  l’Ajuntament  o  amb  la
participació externa. Malgrat això, es tindrà en compte en el moment de creació d’òrgans municipals
el principi d’economia organitzativa, procurant que el nombre d’òrgans existent a l’Ajuntament sigui el
menor possible per assegurar una correcta administració municipal.

4. L’article 114.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
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legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre la creació i  regulació dels òrgans
complementaris

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

ACORDS:

I.  Crear la Junta de Portaveus Municipal,  amb naturalesa d’òrgan complementari de l’organització
municipal, sense personalitat jurídica.

II.  Aquesta  Junta  estarà  presidida  per  l’alcaldessa  i  estarà  integrada  pels  portaveus  dels  Grups
Polítics Municipals, designats per majoria dels membres de cada Grup, actuant com a secretari/a de
la mateixa qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui el titular de la secretaria delegui.

La Junta de Portaveus quedarà constituïda per Decret d’Alcaldia tant bon punt s’hagi formalitzat la
designació dels seus integrants. Les modificacions en la seva composició s’han d’ajustar al mateix
tràmit.

III. Aquesta Junta es configura com un òrgan polític, deliberant i consultiu, sense caràcter decisori.
Correspon a la Junta de Portaveus debatre sobre els assumptes que l’alcaldessa sotmeti a la seva
consideració amb la finalitat d’assolir el màxim nivell de consens en les grans qüestions que afecten el
municipi. 

Les propostes que formuli no seran executives fins que hagin estat aprovades per l’òrgan municipal
competent

IV. La Junta de Portaveus es reunirà prèvia convocatòria de l’Alcaldessa, com a mínim un cop al mes,
i de les seves sessions el secretari/a aixecarà acta suscinta.

El quòrum per a la validesa de les sessions serà de més de la meitat dels membres de la Junta.

L’alcaldessa podrà convocar a les reunions de la Junta de Portaveus regidors/es que no en tinguin la
condició de membres i tècnics municipals, els quals hi assistiran amb veu i sense vot.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

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

DICTAMEN CONEGUT  :

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

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 166 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,  els
membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs,  quan  els  desenvolupin  en  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial,  així  com a  percebre
indemnitzacions,  en  la  quantia  i  condicions  que  estableixi  el  Ple  de  la  Corporació,  en  concepte
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d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen
part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec.

Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

I. Determinar que, amb efectes de data 17/06/2019, s'estableixi el següent règim de dedicacions i
retribucions per als regidors de la present corporació:

Nom i cognoms
Règim de
dedicació 

Percentatge
de dedicació

Retribució 
(€ bruts/mensuals)

 Retribució 
(€ bruts/anuals)

Núria Ventura i Brusca Exclusiva 100% 1.600 22.400

Caterina Brusca Campos Parcial 85% 1.450 20.300

Monica Fabra Miralles Parcial 85% 1.450 20.300

Toni Pascual Doménech Parcial 85% 1.450 20.300

Albert Palacios Bernad Parcial 85% 1.450 20.300

Elisabet Itarte Belles Parcial 85% 1.450 20.300

II. Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot
seguit: 

- Per assistència a Plens........................................................................................80 € / sessió
- Per assistència a Comissions Informatives..........................................................60 € / sessió
- Per assistència a la Junta de Portaveus Municipal..............................................60 € / sessió

III. Establir a favor dels Grups Polítics Municipals, una assignació econòmica de caràcter mensual que
constarà de:

- Component fix:...................................................................................................100,00 € /mes
- Component variable:............................................................................................65 €/ regidor

Aquestes  assignacions  hauran  d’aplicar-se  per  tal  d’atendre  despeses  relacionades  amb  el
funcionament  del  grup polític  i  que no es corresponguin  amb remuneracions de personal ni  a la
constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

IV.  Fixar  com a  despeses  dels  alcaldes/ses  de  barri  en  concepte  de  desplaçaments  per  tractar
d'assumptes d'interès dels barris les quantitats mensuals màximes següents:

- Per als alcaldes/ses dels barris Sant Joan del Pas, 
El Castell i Els Valentins:......................................................................................200,00 €/mes
- Per a l'alcalde/ssa dels barris les Ventalles i la Miliana:....................................180,00 €/mes

V. Publicar aquests acords al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Sempre hem estat d’acord i  sempre ho estarem que tot càrrec electe, especialment l’equip de
govern ha de cobrar, no només per la seva feina sinó també per la responsabilitat que suposa un
càrrec electe al govern, però no ens sembla correcte que a partir d’ara els regidors de l’equip de
govern  passin  de  cobrar  de  12  pagues  a  14.  Si  no  em  falla  la  memòria,  diria  que  mai  a
l’Ajuntament d’Ulldecona s’havien cobrat 14 pagues. Per tant, no ho trobem encertat. 
Aquest augment amb les pagues vindrà a suposar, i dir que aquest augment només l’he comptat
amb 5 regidors, que era el que hi havia en la passada legislatura, perquè els números s’han de fer
diferents, no és el mateix que hi haguin 5 persones que 7, per tant, amb 4 regidors i l’alcaldessa
això suposarà un augment anual de casi 15.000 euros, i també haurem d’afegir el sou del nou
regidor i les assistències del regidor que no té dedicació. Per tant, el nostre vot serà en contra.

- Sr. Paredes:
Aquest és un tema que com a grup no hem tractat i m’abstinc.

- Sra. Castell:
Nosaltres també hem observat aquest augment, no tant per l’augment de regidors, sinó per la
incorporació  de  les  pagues  extraordinàries  i,  tot  i  que  considerem  que  la  quantitat  no  és
qüestionable, pels mateixos motius que deia la Sra. Balagué, perquè tota feina ha de tenir la seva
recompensa, també pensem que potser aquest increment s’hagués pogut repartir tant amb els
alcaldes de barri com en les assistències, i potser hagués pogut estar una mica més repartit. Per
tant, el nostre vot és en contra.

- Sra. Ventura:
Simplement per a informació de tothom dir que des de l’Associació Catalana de Municipis ja fa
temps que es fa una recomanació d’una escala de retribucions dels electes locals, des de fa molt
de temps i a cada mandat s’envia als ajuntaments, i  ells evidentment estableixen les diferents
categories en funció de la dedicació parcial o exclusiva i sempre tenint en compte que aquestes
dedicacions  han  de  complir  les  retribucions  netes,  les  retribucions  per  IRPF,  per  càrrec  dels
treballadors a la Seguretat  Social,  i  tots  els impostos que això comporta.  La quantia que ells
proposen, en aquest cas com a salaris dels alcaldes i regidors de municipis de 5.000 a 10.000
habitants, que és el nostre cas, són 5 vegades el salari mínim interprofessional, que són 44.898
euros anuals, i estem parlant que en aquest cas l’alcaldessa, que és la que més cobra per la seva
dedicació exclusiva, està cobrant a Ulldecona 22.400, per tant, és la meitat del que l’Associació
Catalana de Municipis marca com a barem de retribució dels càrrecs electes.

- Sra. Balagué:
Si, és cert, i això ha sigut ara i ha sigut sempre. L’Ajuntament d’Ulldecona sabem que no hem
cobrat mai el que des de dalt, com diu l’ACM, ens han vingut a dir el que havíem de cobrar, per
tant, em reafirmo amb el que he dit abans. No trobo just el que es passi ara de les 12 a 14 pagues.

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

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

Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP)
Vots negatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMJUNTS)
Abstencions: 1 (GMERC-AM)
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SECCIÓ DE CONTROL  

9. DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Nomenament Tinents d’Alcalde

Aquesta alcaldia, un cop constituïda la nova corporació, en sessió pública el 15 de juny de 2019, i en
virtut de la potestat d’autoorganització, procedeix a la designació dels Tinents d’Alcalde.

De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció
a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen
els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i  46.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa
abans esmentada.

HE RESOLT:

I. Nomenar tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament, als regidors/es que a continuació es relacionen, els
quals substituiran a aquesta Alcaldia seguint l'ordre del seu nomenament en els casos de vacant,
absència o malaltia:

- Primer Tinent d'Alcalde: Sra. Cati Brusca Campos
- Segon Tinent d'Alcalde: Sra. Monica Fabra Miralles
- Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Toni Pascual Doménech
- Quart Tinent d'Alcalde: Sr. Albert Palacios Bernad

II. Donar compte d’aquesta resolució, a la sessió extraordinària prevista a l’article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

III. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb allò que disposa l’art. 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals,  sens perjudici  que aquesta resolució sigui  efectiva a partir  de
l’endemà de la seva signatura.

IV. Comunicar aquesta resolució, als tinents d’alcalde nomenats.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.
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10. DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN  
LOCAL. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'ALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. FIXACIÓ DE  
LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte:  Constitució  de  la  Junta  de  Govern  Local.  Delegació  de  competències  de
l'Alcaldessa en la Junta de Govern Local. Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries
de la Junta de Govern Local

Celebrades les eleccions locals el passat 26 de maig de 2019 i constituït el nou Ajuntament en sessió
pública el 15 de juny, cal procedir a l’estructuració de la nova corporació, així com a l’establiment dels
òrgans en els quals  es basarà el  seu funcionament,  i  en particular,  la constitució de la Junta de
Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, reconeix a aquesta Entitat.

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei en aquest
Municipi  és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local,  per tenir  una població de dret
superior a 5.000 habitants.

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Constituir la Junta de Govern Local, que presidida per aquesta Alcaldia estarà integrada per quatre
regidors, nombre no superior al terç del nombre legal dels mateixos, i que a continuació s'indiquen:

- Sra. Caterina Brusca Campos
- Sra. Monica Fabra Miralles
- Sr. Toni Pascual Doménech
- Sr. Albert Palacios Bernad

II. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament
a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències
següents:

a) Aprovar plans d'actuació municipals.
b) Aprovar els projectes d’obres que l’article 21.1.o) LRBRL reserva a la competència de

l’Alcaldia.
c) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
d) Aprovar  les  bases  per  a  la  selecció  del  personal  i  convocar  les  proves  de  selecció

d'acord amb les bases, quan es tracti de places incloses en l’oferta pública d’ocupació. 
e) Aprovar les bases per als procediments de provisió de llocs de treball.
f) Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
g) Autoritzar i disposar despeses quan el seu valor o el valor acumulat d'altres operacions

del mateix gènere no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost i:
• En el  supòsit  de contractes, quan el  seu import no superi  els sis milions d'euros,

inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys,  sent  la  referència  percentual  als  recursos del  primer exercici  pressupostari,
sempre que no es tracti de contractes administratius menors, ni que es tramitin per
procediment simplificat, ni contractes privats de l'Administració.
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• En el supòsit de concessions sobre els béns propietat de l'Ajuntament, quan el seu
valor no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import dels
tres milions d'euros.

• En el supòsit d'adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, quan el seu valor no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni l'import dels tres milions d'euros, a excepció dels béns declarats de
valor històric o artístic, sigui quin sigui el seu valor.

h) L'aprovació inicial dels plans parcials, plans especials i estudis de detall.
i) L'aprovació  inicial  i  definitiva  de  delimitacions  poligonals  i  d'unitats  d'actuació,  de

projectes de compensació (així com l'aprovació de les bases d'actuació i estatuts de la
Junta de Compensació) i reparcel·lació i de les resolucions de cadascuna de les peces
separades que integren el procediment expropiatori quan s'executi per causa urbanística.

j) L’aprovació dels projectes d’urbanització.
k) La  resolució  dels  procediments  de  llicències  urbanístiques,  medi  ambientals,

d'autorització sanitària, sobre el domini públic, funeràries i en matèria de transports, com
també emetre les declaracions que atribuïdes a l'alcalde hi hagin de constituir informe al
si d'aquests procediments.

l) Les autoritzacions en matèria de policia sanitària mortuòria que no siguin competència
del ple. 

m) Atorgament de subvencions que no siguin competència del Ple.

III. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat mensual,
tots els divendres hàbils de la segona setmana de cada mes, a les 13.30 h, en les dependències
d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per aquesta Alcaldia.

No  obstant,  tal  com  disposa  l'article  7.1,  2n  paràgraf  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  no  es
convocarà sessió ordinària quan no hi hagi punts de l'ordre del dia o quan la seva escassa entitat no
aconselli la celebració.

IV. Donar compte d’aquesta resolució a la sessió extraordinària prevista a l’article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
jurídic de les Entitats locals.

V. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb allò que disposa l’art. 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura.

VI. Comunicar aquesta resolució, als regidors designats.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

11. DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE  
L'ALCALDE EN ELS REGIDORS-DELEGATS.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Delegacions de competències de l'Alcaldessa en els regidors/es-delegats/des.

Celebrades les eleccions locals el passat 26 de maig de 2019 i constituït el nou Ajuntament en sessió
pública el 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i per l'article 43.4 i
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44  del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  de  28  de
novembre de 1986, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter
genèric en favor de diferents Regidors/es.

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Que l’Ajuntament s’organitzarà funcionalment en els següents serveis i àrees:

- SERVEIS INTERNS

- SERVEIS A LES PERSONES
Educació
Serveis socials General
Joventut i infància 
Gent gran
Cultura i Patrimoni
Salut
Igualtat
Festes
Esports
Participació i transformació digital
Comunicació 

- SERVEIS AL TERRITORI
Obres, Urbanisme i Activitats
Serveis municipals, equipaments i manteniment
Barris
Sostenibilitat i medi ambient

- SERVEIS A LA SEGURETAT I MOBILITAT

- SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ocupació i formació
Indústria
Agricultura
Turisme
Comerç i fires

I. Formular les delegacions que es detallen, amb les comeses específiques que s'assenyalen, a favor
dels regidors/es municipals que s'esmenten i amb els efectes que preveu l'article 43.5 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986:

• Sra. Caterina Brusca Campos: Àrea Educació, Àrea de Cultura i Patrimoni i Àrea de la
Gent Gran.

• Sra. Mònica Fabra Miralles: Àrea de Festes, Àrea de Barris, Àrea de Turisme, Àrea de
Comerç i Fires.

• Sr. Juan Antonio Pascual Domenech: Àrea de personal i serveis interns, Àrea d’Ocupació
i Formació i Àrea d’Indústria.

• Sr. Albert Palacios Bernad: Àrea de Serveis Socials, Àrea d’Esports, Àrea de participació
i transformació digital, Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient.
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• Sr.  Demetrio  Querol  Pasalamar:  Àrea  de  Serveis  municipals,  equipaments  i
manteniment, i Àrea Agricultura.

• Sra. Elisabet Itarte Belles: Àrea de Joventut i Infància, Àrea de Salut, Àrea d’Igualtat.

II. Aquestes delegacions tenen caràcter de delegacions genèriques per a les àrees indicades i per les
comeses que s'assenyalen a continuació:

a)       ÀREA DE PERSONAL I SERVEIS INTERNS: Regidor delegat Sr.    Juan Antonio Pascual
Domenech.

1. Comprèn les matèries següents:
- Subvencions
-  Recursos Humans.  Coordinació  i  control  de tot  el  personal  de l’Ajuntament,  excepte la
policia local.
- Pressupostos
- Hisenda
- Gestió de l’utilització dels diferents locals municipals
- Central integrada de compres

 
2. En relació a les matèries esmentades en l'apartat anterior es deleguen en el regidor esmentat
les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

b) ÀREA D’EDUCACIÓ: Regidora delegada Sra. Caterina Brusca Campos.

1. Comprèn les matèries següents:
- Llars d’infants
- Relació Escola i Institut
- Escoles d’Arts
- Escola Municipal de Música

 
2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

c) ÀREA DE SERVEIS SOCIALS GENERAL: Regidor delegat Sr. Albert Palacios Bernad.

1. Comprèn les matèries següents:
- Serveis Socials
- Immigració
- Centres Oberts
- Acció Social
- Equips d’Atenció Bàsica

 
2. En relació a les matèries esmentades en l'apartat anterior es deleguen en el regidor esmentat
les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

d) ÀREA DE JOVENTUT I INFÀNCIA: Regidora delegada Sra.   Elisabet Itarte Belles.

1. Comprèn les matèries següents:
- Casals
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- Punt d’Informació Juvenil
- Parc de Nadal i altres activitats durant tot l’any

 
2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

e) ÀREA DE GENT GRAN: Regidora delegada Sra. Caterina Brusca Campos.

1. Comprèn les matèries següents:
- Polítiques de la gent gran
- Centre de dia, assistència domiciliària i residència municipal

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

f) ÀREA DE CULTURA I PATRIMONI: Regidora delegada Sra. Caterina Brusca Campos.

1. Comprèn les matèries següents:
- Museus
- Biblioteca
- Arxiu històric
- Conservació i promoció del patrimoni arquitectònic i del patrimoni natural
- Conservació i promoció del patrimoni cultural
- Programació cultural anual
- Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb l’àrea

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

g) ÀREA DE SALUT: Regidora delegada Sra.   Elisabet Itarte Belles.

1. Comprèn les matèries següents:
- Polítiques dirigides a millorar la salut

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió

h) ÀREA D’IGUALTAT: Regidora delegada Sra.   Elisabet Itarte Belles.

1. Comprèn les matèries següents:
- Polítiques d’igualtat

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.
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i) ÀREA DE FESTES: Regidora delegada Sra.   Mònica Fabra Miralles: 

1. Comprèn les matèries següents:
- Festes Majors d’Ulldecona
- Altres actes festius durant tot l’any
- Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb l’àrea

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

j) ÀREA D’ESPORTS: Regidor delegat Sr. Albert Palacios Bernad.

1. Comprèn les matèries següents:
- Foment de l’esport
- Pavelló municipal i camp municipal d’esports
- Relació i coordinació amb les entitats locals relacionades amb l’àrea

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

k)  ÀREA  DE  PARTICIPACIÓ  I  TRANSFORMACIÓ  DIGITAl:  Regidor  delegat  Sr.  Albert
Palacios Bernad.

1. Comprèn les matèries següents:
- Coordinació amb els òrgans de participació
- Implementació de l’Administració electrònica
- Transparència
- Protecció de dades

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

l) ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, EQUIPAMENTS I MANTENIMENT: Regidor delegat Sr.
Demetrio Querol Pasalamar.

1. Comprèn les matèries següents:
- Brigada
- Neteja
- Cementiris
- Enllumenat públic
- Clavegueram
- Recollida de deixalles
- Aigua

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.
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m) ÀREA DE BARRIS: Regidora delegada Sra.   Mònica Fabra Miralles.

1. Comprèn les matèries següents:
- Ser interlocutora amb les diferents institucions públiques o privades, i col·lectius, l’objecte de
les quals sigui la promoció i desenvolupament d’activitats relacionades amb les competències
municipals en matèria de barris o associacionisme veïnal.

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

n) ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT: Regidor delegat Sr. Albert Palacios Bernad.

1. Comprèn les matèries següents:
- Objectius de desenvolupament sostenible Europa 2030

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

o) ÀREA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ: Regidor delegat Sr.   Juan Antonio Pascual Domenech.

1. Comprèn les matèries següents:
- Formació
- Plans d’ocupació
- Col·laboració Social
- Altres programes d’inserció laboral

 
2. En relació a les matèries esmentades en l'apartat anterior es deleguen en el regidor esmentat
les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

p) ÀREA D’INDÚSTRIA: Regidor delegat Sr.   Juan Antonio Pascual Domenech.

1. Comprèn les matèries següents:
- Empresa
- Emprenedoria

 
2. En relació a les matèries esmentades en l'apartat anterior es deleguen en el regidor esmentat
les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

q) ÀREA D’AGRICULTURA : Regidor delegat Sr. Demetrio Querol Pasalamar.

1. Comprèn les matèries següents:
- Conservació dels camins rurals
- Foment de l’agricultura

 
2. En relació a les matèries esmentades en l'apartat anterior es deleguen en el regidor esmentat
les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.
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r) ÀREA DE TURISME: Regidora delegada Sra.   Mònica Fabra Miralles: 

1. Comprèn les matèries següents:
- Foment del turisme

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

s) ÀREA DE COMERÇ I FIRES: Regidora delegada Sra.   Mònica Fabra Miralles: 

1. Comprèn les matèries següents:
- Foment del comerç
- Mercat municipal
- Fires

2.  En  relació  a  les  matèries  esmentades  en  l'apartat  anterior  es  deleguen  en  la  regidora
esmentada les següents competències:

- Realització d'actes tècnics i de gestió.

III.  Donar  compte  d’aquesta  resolució,  a  la  sessió  extraordinària  prevista  a  l’article  38  del  RD
2568/1986, de 28 de novembre.

IV. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb allò que disposa l’art.  46 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim
jurídic de les Entitats locals, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de
la seva signatura.

V. Comunicar aquesta resolució, als regidors/es designats/des.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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