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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 13 DE GENER DE 2020  

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
Sra. Isabel Maria Salas González PP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia tretze de gener de dos mil vint.

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 RESOLUTÒRIA  

1. Reconeixement a la treballadora municipal, Ma. Teresa Fornos Valls, amb motiu de la seva
jubilació.

2. Aprovació de l’addenda al  conveni  entre el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l’Ajuntament
d’Ulldecona sobre la delegació de competències municipals en matèria de salubritat pública.

3. Adequació retributiva singular del lloc de treball T-20 Conserge/Subaltern.
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SECCIÓ DE CONTROL  

4. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras. Moció presentada pel Grup municipal
Junts  per  Ulldecona  i  Barris  (JUNTS)  a  instàncies  de  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència i l’Associació Catalana de Municipis. 

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

6. Precs i Preguntes.

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

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

1. RECONEIXEMENT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL, MA. TERESA FORNOS VALLS, AMB MOTIU DE LA  
SEVA JUBILACIÓ.  

En primer lloc, agrair a la treballadora municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona, Sra. Tere Fornos, en el
moment de la seva recent jubilació, després de molts anys de feina, dedicació i professionalitat al
servei de tot poble d’Ulldecona. Crec que és un reconeixement merescut en aquest moment en què
inicia una nova etapa en la seva trajectòria vital i què compartim tots els que estem aquí dalt aquest
agraïment a la tasca realitzada i estem segurs que a la tasca que encara queda per realitzar en altres
àmbits, gràcies Tere, per aquesta trajectòria professional com a treballadora municipal. I, ara en nom
de l’Ajuntament d’Ulldecona, volem fer-te un detall, un regal, perquè tingues un record d’aquesta casa
que ha sigut la teva durant molts anys.

2.  APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE  
SALUBRITAT PÚBLICA.  

Es retira aquest punt de l’ordre del dia atès que ja va ser aprovat en una sessió plenària anterior, i
havia estat introduït en l’ordre del dia d’avui per error.

3. ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA SINGULAR DEL LLOC DE TREBALL T-20 CONSERGE/SUBALTERN.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Adequació retributiva singular del lloc de treball T-20 Conserge/subaltern

1.  L’article  103 del  decret  Legislatiu  1/1997,  de refosa dels  textos legals  vigents a  Catalunya en
matèria de funció pública, estableix que les retribucions complementàries assignades a cada lloc de
treball  es  determinen  considerant,  entre  altres  factors,  l’especial  dificultat  tècnica,  el  grau  de
dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat i la penositat.
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2. Correspon al Ple de la Corporació, d’acord amb l’article 54 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya, la fixació de la quantia de les retribucions del personal laboral i del
personal eventual.

3. Es considera oportú ampliar les tasques assumides per la plaça T-20, de conserge/subaltern, que a
més del servei  de manteniment, obertura i  tancament del  teatre Orfeó Montsià, durà a terme les
tasques  de  revisió  i  manteniment  del  Pavelló  poliesportiu,  per  la  qual  cosa  cal  adaptar  els
complements  retributius  assignats  al  lloc  de  treball,  per  la  major  complexitat  de  les  tasques
encomanades,  amb un  augment  de les  retribucions  assignades com a  complement  específic  de
258,93 euros bruts mensuals. 

4. Atès que existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses i que l’article 3.7 del Reial
Decret  Llei  24/2018,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aproven  mesures  urgents  en  matèria  de
retribucions en l’àmbit del sector públic, permet la realització d’adequacions retributives de caràcter
singular i excepcional, amb motiu del contingut dels llocs de treball, es proposa al ple l’adopció dels
següents

ACORDS:

I. Aprovar la modificació de les retribucions de la plaça T-20, de conserge/subaltern, en els termes
indicats en la part expositiva de l’acord.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

4.  MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H.  
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS.  MOCIÓ  
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS (JUNTS)  A INSTÀNCIES DE  
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.   

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL
M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya. 

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial,  és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut  de  Catalunya  com  el  Reglament  del  Parlament  de  Catalunya  respecte  els  motius  de
cessament del President del nostre país.

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol Junqueras no
pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va
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dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que
tenia immunitat per aquesta raó. 

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga  llista  d’electes  i  institucions  del  nostre  país  que  pateixen  persecució  per  part  d’instàncies
administratives i  judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de
les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al
procés.

És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:

PRIMER.- Rebutjar  la  resolució  de  la  Junta  Electoral  Central  per  la  qual  s’intenta  executar  la
inhabilitació  del  M.H.  President  de  la  Generalitat  Quim  Torra  i  s’ordena  la  retirada  de  la  seva
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el
Reglament del Parlament de Catalunya.

SEGON.- Rebutjar  la  resolució  de  la  mateixa  Junta  Electoral  Central  en  què  nega  la  condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria
d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de
gener,  el  Parlament  Europeu  ha  reconegut  com a  eurodiputats  al  propi  Oriol  Junqueras,  Carles
Puigdemont i Toni Comín.

TERCER.-  Donar  suport  a  les  propostes  de  resolució  aprovades  pel  Parlament  de  Catalunya  el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats
que són a la presó o a l’exili.

QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha de
posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat civil i
institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.

CINQUÈ.-  Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.

SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de
Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics
i democràtics.

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
de la  Generalitat  de Catalunya,  a la  Presidència  del  Congrés dels  Diputats,  a  la Presidència del
Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats
municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre
municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.” 

DELIBERACIONS  : 
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- Sra. Balagué:
Llegeix la moció. I afegeix que el seu grup va presentar la moció però la subscriuen també el grup
Fem Poble i el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

- Sra. Ventura:
Preguntar als tres grups que presenten la moció, si és possible fer un vot diferenciat dels diferents
punts o si prefereixen que la moció sigui votada en la seva integritat. 

- Sra. Balagué:
En un principi, en la seva integritat.

- Sra. Ventura:
Constatant que moltes vegades quan debatem moltes d’aquestes qüestions ja estan desfasades,
perquè o bé s’han succeït altres decisions que o bé contradiuen o bé van en sentits diferents a la
moció que es tracten, però entenem que en aquest cas el que es pretenia era rebutjar la resolució
de la Junta Electoral Central, per la qual s’intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la
Generalitat  Quim  Torra  i  s’ordena  la  retirada  de  la  seva  credencial  de  diputat.  Que  aquesta
esmentada  resolució  vulnera  tant  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  com del  Reglament  del
Parlament de Catalunya. Rebutjar també la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què
nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es
dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària.
I es posa de manifest a més que en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Són els dos punts en què
nosaltres com a grup estaríem disposats a votar a favor, per estar-hi d’acord, però en tot cas, no
estem d’acord en la resta del llenguatge que s’utilitza en la moció i, per tant, si es demana fer un
vot unitari de tota la moció, nosaltres votaríem en contra. 

- Sra. Balagué:
Com hem dit, nosaltres la presentàvem tota sencera, gràcies pel vostre posicionament però no
serà possible. 
També tenim clar que aquesta moció està desfasada, perquè en pocs dies la situació és una altra i
possiblement d’aquí uns dies serà una altra situació, per tant, hem cregut convenient no modificar-
la perquè era com l’havíem presentat per a l’ordre del dia d’avui i segurament en breu n’haurem de
presentar de noves per la situació actual que tenim ara. 

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, és rebutjada pel resultat següent:

Vots afirmatius: 5 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

5.    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  22
d’octubre fins al 30 de desembre de 2019, que corresponen amb les compreses entre els números
462294-F fins al 462392-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les
Juntes  de  Govern  Local  aprovades  des  del  dia  30  d’octubre  fins  al  30  de  desembre  de  2019,
corresponents a les sessions celebrades els dies 4 d’octubre i 8 de novembre de 2019.
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6.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREC 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ja t’ho vaig comentar, crec que no va ser en un ple, que al carrer
Entença en carrer Doctor Robert feia falta un mirall, no sé si hi ha previsió, si s’han de demanar o com
està. També en fa falta un, una mica més endavant, al carrer Entença en Salvador Vidal, perquè als
carrers que pugen hi ha vehicles aparcats i llavors hi ha perill al sortir.

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Els clots del carrer, suposo que tots sabem com estan, quina
és la previsió perquè s’arregli?

- Sra. Ventura: 
Avui mateix està la brigada fent tasques de tapar algun forat, sent conscients que en alguns casos
la solució no només passa per tapar  forats,  sinó que faria falta per fer tot  el  carrer.  De totes
maneres s’ha canviat una mica la manera de treballar per tal de què la feina que es faci pugui
aguantar una mica més que no fins a la propera ploguda que és el que ens passa moltes vegades
quan es fa en alquitrà, ara es fa amb ciment per a que puguin aguantar una mica més, i això
requereix quan es fa la feina haver de tallar alguns carrers, però en tot cas és per aquesta qüestió. 
Tots anem pel poble, tots circulem i tots som conscients dels forats que hi ha.

PREC 3  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l’últim ple vaig comentar que al carrer Sant Antoni hi ha un
senyal de peatons que està tort, està mirant a la paret d’enfront, i crec que així no fa res. Si no és
necessari treure-la s’hauria d’arreglar.

PREC 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Els clots dels camins, quina previsió hi ha? Quan es va arreglar el
camí de la séquia, de la bassa del Montsià cap a l’esquerra, pràcticament allò no es va arreglar i està
fatal, ho dic perquè seria bo que és mirés i es fes alguna actuació.

PREC 5  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ara farà cinc anys, jo formava part del govern i, al final de la
legislatura  en  la  que  vaig  ser  regidora  de Governació,  van  arribar  uns  stops  per  a  posar  i  vaig
comentar que dos d’ells eren per a posar a l’encreuament de la séquia, entre la carretera que va al
cementiri i la bassa del Montsià, ja que hi ha un camí en 4 encreuaments allíi  no hi ha cap stop, no hi
ha res. 

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Voldríem saber  com tenim  la  situació  del  tema de  la
residència  de la  gent  gran,  si  el  tècnic  municipal  té  més avançat  tot  el  còmput  del  que s’hauria
d’assumir en referència a la residència i com tenim el tema. 

- Sra. Ventura: 
És un dels temes que tenim previst tractar en més profunditat el dia 3 de febrer en la Junta de
Portaveus, en la presència dels tècnics municipals al respecte. Sí que s’ha avançat al respecte, i
s’han anat resolen algunes de les qüestions que aquestes setmanes anaven sortint.

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem saber per quin motiu hi ha hagut menys dies de
Parc de Nadal.

- Sra. Ventura:
És una qüestió d’organització, no es compten els dies anualment exactes, se busquen els dies, i
van ser aquests. Hem fet una valoració de totes les activitats inicials, i la veritat és que estem molt
contents de com va funcionar. Hem aconseguit que els xiquets que cada dia passen pel parc, en
números quantitatius, són més que l’any passat, i, per tant, a partir d’ara una de les previsions que
hi ha també de cara a l’any vinent és anar consolidant les modificacions que hem anat introduint
enguany i més enllà dels tallers propis que fan cada dia les diferents entitats, afegir-hi una part
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d’activitats que va canviant  depenent del  dia i  que són atractives,  no només per als xiquets i
xiquetes més menuts, sinó també per als joves que com sabeu és una preocupació que tots tenim.

PREGUNTA 8  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Em continuen arribant algunes queixes de veïns que es
segueixen fent canvis d’oli als carrers, el que altres vegades ha passat que qualsevol persona del
municipi, al carrer que sigui, es posa a canviar els olis dels vehicles i clar, tenint tallers mecànics, el
que no és just és que aquesta gent sense pagar cap impost i sense tenir dret a fer-ho, ho facin. Si de
cas demanaríem que la Policia Municipal estigui més al damunt i poguem evitar aquesta pràctica que
ja ve sent habitual.

- Sra. Ventura:
Ho apunto, no només per una qüestió de permisos, sinó per una qüestió mediambiental, que no es
pot fer.

PREGUNTA 9  FORMULADA PEL SR. PAREDES: Tornem un cop més a parlar de la residència, perquè a més,
respecte aquest tema de la residència passa una cosa molt curiosa, el 4 de març de l’any passat, farà
aviat un any, es va crear una comissió i que textualment la comissió diu «orientar i fer el seguiment de
les  actuacions»,  la  comissió  no  és  executiva,  és  una  comissió  d’estudi,  la  comissió  orienta,  fa
seguiment... Esperem convocar la comissió quan ja estigui tot decidit? Perquè sinó, no entenc quin
sentit té aquesta comissió, quan estigui tot decidit ja farem un ple i ho decidirà el ple com a última
paraula. Jo crec que la comissió és per veure el seguiment, i evidentment si fa tant de temps que no
s’ha convocat, no sé quina funció deu de tenir, per tant, el tema aquest seguim preguntant-lo.

- Sra. Ventura:
No es tracta de què passe pel ple quan tot estigui decidit, en tot cas l’acord especificava molt bé
quin era el procediment i que ara hi ha un primer pas a fer, però aquest primer anirà acompanyat
d’un segon, d’un tercer i d’una decisió definitiva que haurà de prendre el ple municipal respecte a
la gestió de la pròpia residència, en un termini de temps que establirem en el moment oportú. 

PREGUNTA 10 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Al ple del setembre vam aprovar i esquerra republicana també
ho va votar a favor, l’inici de l’adquisició de la cooperativa agrícola, amb la voluntat a mig termini de
posar-hi l’escola municipal de música. En el tercer dels acords es va dir que es convocaria també una
comissió d’estudi, amb les mateixes característiques que la famosa comissió de la residència, i dic
famosa perquè com a mínim en parlem moltes vegades, també per orientar i fer un seguiment... la
meva pregunta és si es pensa constituir o com està el tema? Ho dic perquè precisament va haver un
debat  en aquest  ple  on tu,  Núria,  vas dir  que «en ares a  la  màxima transparència  es faria  una
comissió perquè quedes d’una forma clara tot el procediment que s’inicia», però clar això no es veu
mai.

- Sra. Ventura:
Com ja vaig anunciar-vos al darrer ple, estem ara en cerca de finançament, podem dir, i, per tant,
en el moment en què tinguem clar algunes de les línies que falten a sortir de subvencions, faríem
la convocatòria de la comissió pertinent. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Una altra pregunta que ja s’havia fet aquí, és que passa amb el
bar de l’Orfeó, que aniria lligat a que si el bar està tancat, les mesures de seguretat, en fi, la pregunta
concreta és el bar de l’orfeó quina situació concreta té. Després que al setembre ja es va fer aquesta
consulta, si ja sabeu què passarà. 

- Sra. Ventura:
Com ja vaig explicar en el seu moment, la persona que tenia la concessió aquests darrers anys
s’ha jubilat i, per tant, l’Ajuntament a partir d’ara haurà d’emprendre les mesures necessàries per a
fer-ho efectiu. 
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PREC 12 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Aquesta és repetitiva, el tema dels clots, jo entenc que no tot es pot
fer, si no es pot fer una intervenció integral, però hi ha clots i alguns que cada dia passem amb el
cotxe, ens hem d’apartar per no deixar allí els amortidors. Hi ha alguna previsió al respecte?

Es dóna per contestada en la pregunta 2.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Hi ha alguna previsió de climatització del local de l’orfeó?
perquè just ara aquests dies que apreta el fred i a l’estiu que apreta la calor, els espectacles es veuen
afectats per la situació en la què estàs quan portes un rato allí asseguts. 

- Sra. Ventura:
L’orfeó està climatitzat, tenim aire acondicionat i tenim calefacció, el que passa és que quan el
teatre està molt ple o fa molt de fred, la calefacció és com si no estigués i quan fa molta calor i està
molt ple al cap d’un quart d’hora ja no es nota. El local és molt gran, segurament l'aïllament no és
el que tocaria per a l’època actual, però fa molts anys que està fet i, per tant, requerirà no només
d’un canvi dels aparells de climatització, sinó d’una reforma més a fons que tots esperem continuar
després d’uns anys de parada de les obres que s’han vingut fent de rehabilitació. 

PREC 14 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Ens han fet algun comentari si l’avís dels plens es pot fer una
mica abans. A lo millor quan es faci el comunicat als regidors fer el mateix comunicat a l’ebando o a
les xarxes de l’ajuntament. 

- Sra. Ventura:
Prenc  nota,  també  ens  agradaria  ser  més  àgils  en  altres  avisos  importants,  com  talls  de
subministrament d’aigua o demés, però de vegades se’ns avisa molt tard, perquè portem nosaltres
la coordinació, per tant, hem d’avisar quan tinguem la notificació per part de les empreses que en
aquest cas presten el servei. 

PREGUNTA 15  FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: També volem preguntar si hi ha prevista alguna mesura
sobre el tema dels trens. És un tema que està afectant molt a tot el territori, hi ha organitzacions que
fa molt de temps que estan lluitant, i voldríem saber si hi ha algo previst o si proposem fer un front
comú entre tots els partits de l’ajuntament, les entitats que s’hi vulguen sumar i les persones que s’hi
vulguen sumar. Penso que és un tema que no hauríem de soltar, perquè ens hi va molt. 

- Sra. Ventura:
Dir  que  la  setmana  passada,  no  sé  si  va  ser  dijous  o  divendres,  van  sortir  dos  cartes  de
l’Ajuntament, una dirigida al President dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i una altra
dirigida al President de Renfe, en aquest cas, com a les dos entitats que gestionen tot el servei de
transport.  En la posada en marxa de la variant de Vandellòs de tren, tots els trens que tenien
parada a Ulldecona, tant direcció València com direcció Barcelona, continuen igual, és a dir,  el
servei a nivell de l’estació d’Ulldecona està igual que el que hi havia, que això no vol dir que sigui
bo,  entenc  que  coincidirem  en  què  no  és  un  servei  adequat  a  les  necessitats,  no  només
d’Ulldecona sinó de tot el territori i també en l’agravant de què ara en el moment en què s’arribe a
l’Aldea no aniran tots els trens a Tarragona sinó que els trens ràpids passaran de llarg i no tindrem
l’Euromed. 
Per tant, en la voluntat de conèixer els plans de ferrocarril tant de la Generalitat com de Renfe,
respecte a l’estació d’Ulldecona, com sobretot  que coneguen una vegada més quines són les
nostres reivindicacions s’han demanat dos reunions, tant a una administració com a l’altra. 
I en la petició d’obrir un front comú, no sé si s’ha fet mai, crec que estaria bé, però ofereixo la
possibilitat i us comunicaré el dia que ens donin la reunió, tant a un lloc com a l’altre, i si volem
mostrar la unitat del ple com sempre hem estat, es pot apuntar qui vulgui, en tot cas, anem-hi tots
conjuntament i  fem les reivindicacions oportunes per tal de no perdre més serveis i  si  podem

Expedient: 1-2-20-1 Pàg. 8/9



Ple Municipal
any 2020

millorar respecte a l’oferta que hi ha actualment. Evidentment aquesta és la voluntat, tant pel que
fa a freqüències com pel que fa a horaris, com pel que fa a les condicions dels trens, que moltes
vegades  tenim  els  combois  més  vells  i  evidentment  no  són  els  més  dignes  per  anar  fins  a
Barcelona o anar fins a València, per tant, us mantinc informats respecte a les dos qüestions.
Afegir que hi ha convocada a nivell de Terres de l’Ebre una manifestació, el diumenge dia 19, a
l’estació de l’Aldea a través de la plataforma trens dignes de les Terres de l’Ebre, a la que també
s’ha sumat la plataforma trens dignes del Maestrat, i convidem també a assistir-hi a tota la gent
d’Ulldecona, Barris i a tota la gent que ens estigui veient. 

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Sumar-nos en el que han apuntat els companys en relació
al tema de la residència, perquè també pensem que és un tema prou important, com per a anar-lo
comentant i si podem anar-lo solventant.

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