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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 2 DE MARÇ 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 dos de març 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 INICIAL  

1.  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

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

3. Increment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.
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4. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions municipals per
als petits comerços i empreses de serveis, reformes i nova creació.

5. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2018.

6. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  Majors  dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2020.

7. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de  14  de  gener  2020,  relatiu  a  l'aprovació  del  conveni
d’agrupació d’entitats per al desenvolupament del programa «Projectes Singulars 2020» que
promou el servei públic d’ocupació de Catalunya, entre l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament
d’Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

SECCIÓ DE CONTROL  

8. Manifest dia internacional de les dones, 8 de març de 2020.

9. Moció amb motiu de la retallada de personal tècnic especialista d’operadors de control del
cos d’agents rurals a les Terres de l’Ebre. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies del
cos d'agents rurals i oberta a tots els grups municipals.

10. Moció per un servei  ferroviari  digne.  Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Junts per Ulldecona i Barris de l’Ajuntament d’Ulldecona.

11. Moció per defensar el cobrament íntegre i l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de
les  subvencions  dels  aiguats  2018.  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya de l’Ajuntament d’Ulldecona.

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

13. Precs i Preguntes.

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

Abans de començar unes quantes felicitacions, en nom de tot l’Ajuntament. Primer que res, a tots/es
els/ les esportistes, entitats, associacions i clubs que van ser reconeguts en la 17a nit de l’esport,
celebrada dissabte a la  tarde,  especialment a les atletes,  Adelina Daraban,  Meritxell  Benito,  pels
resultats  aconseguits  aquest  cap  de  setmana,  i  sobretot  també  a  Maria  Vidal  que  ha  resultat
campiona de Catalunya en salt de llargada en Sub18 al campionat celebrat a Sabadell. 
Un reconeixement especial a Ricard Arnau, pel sotscampionat d’Espanya celebrat de billar a banda,
que va aconseguir ara fa unes setmanes i una rapida recuperació a Adam Raga després de l’operació
de menisc que li van fer ara fa uns 15 dies.
Una altra felicitació també especial a alguns dels nostres cuiners per excel·lència ambaixadors del
nostre  poble,  a  Jeroni  Castell,  per  haver  aconseguit  el  segon  sol  de  la  guia  Repsol,  també  a
Noureddine Jalloul que va guanyar recentment una beca al celler de can Roca i altres premis també,
a nivell de tota Espanya, i com a curiositat, l’any passat en totes les beques que es van repartir a tota
Espanya també hi havia un faldut que era Josep Queralt, i per tant, esperem que l’any vinent també
pugui ser una persona del nostre poble.
Simplement, felicitar-los a tots ells pels èxits aconseguits, en nom de tot l’ajuntament d’Ulldecona.

SECCIÓ INICIAL  

1.   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
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DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmeses a votació les actes dels dies 19 de desembre de 2019 i 13 de gener de 2020,
s'aproven per unanimitat dels membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

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

DICTAMEN CONEGUT  :

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

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

2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:

"Incentius

A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de formació de
tot el personal d'aquest Ajuntament.

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

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

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

Les revisions es faran cada 5 anys."

3. La Mesa Negociadora es va reunir el dia 11 de febrer de 2020, per tal de valorar els últims 5 anys
pel que fa a la formació de tot el personal de l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar un
mínim  de  150  hores  durant  el  període  2014-2018,  i  va  acordar  que  havia  quedat  acreditada  la
formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per tant, tal com estava previst en el
conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement de destí:

1 AJC

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

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

I.  Aprovar  els  incentius  per  formació  i  perfeccionament  professional  del  personal  de l'Ajuntament
d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni regulador de les condicions
de treball  dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el sentit  d'augmentar de nivell  el
complement de destí de les persones que es relacionen a continuació, i que han acreditat un mínim
de 150 hores de formació durant el període 2014-2018, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020.

Treballador  Nivell actual
 Nivell després del

reconeixement

AJC 16 17

II. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents. La Sra. Fanny Castell Castell s'absté d'intervenir en el present assumpte, per
concórrer motiu d'abstenció segons estableix l'article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

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  2/2020, de 22 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2020), 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 2020, les
retribucions  del  personal  al  servei  del  sector  públic  no podran  experimentar  un increment  global
superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat
pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del
mateix.  A aquests efectes,  en les retribucions de 2019 l’increment  del  0,25% per cent  vinculat  a
l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les despeses d’acció social, en termes globals,
no podran experimentar cap increment en 2020 respecte a les de 2019. 

A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del Producte Interior Brut
(PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol
de  2020,  un  altre  1  per  100  d'increment  salarial.  Per  a  un  creixement  inferior  al  2,5  per  cent
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: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
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2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 3.Cinc.1, les quanties
que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener
a desembre de 2020. 

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 2020. 

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. 

3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decret-llei 2/2020
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 en còmput anual, l’increment vinculat a la evolució del PIB
autoritzat en 2019. 
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 11 de febrer de 2020, es va dur a terme la corresponent negociació
col·lectiva dels aspectes que han de ser objecte de negociació, segons la qual:

1. Es va pactar l’increment de màxims del 2 per cent de forma lineal per a tots els empleats
públics de l’Ajuntament, dins del límit legal permès pel Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener,
pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

2. Igualment, es va pactar que, si es compleixen els requisits establerts en el Reial decret-llei
2/2020, es portarà a terme, també de forma lineal, 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 2/2020, de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol de 2020. 

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 2020 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
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ACORDS

I.  Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona d’11 de febrer de
2020, en quant a:

PRIMER. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les retribucions
dels  empleats  públics  al  servei  d’aquest  Ajuntament  del  2% respecte  a  les  vigents  a  31  de
desembre de 2019, 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 (PIB) a preus constants en 2019
arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100
d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent 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: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%

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 LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS  
PER ALS PETITS COMERÇOS I EMPRESES DE SERVEIS, REFORMES I NOVA CREACIÓ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

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

1. Per part  de la  comissió d’estudi  i  proposta de les subvencions municipals  destinades a petits
comerços, reformes i nova creació al municipi d'Ulldecona, convocatòria 2019, que es va reunir en
data 29 de gener de 2020,  es va acordar  modificar  les bases de subvencions per  tal  de fer-les
extensives a tot el terme municipal, i aplicar la restricció dels 250 m2 de solar només a les superfícies
comercials, per tal que la resta d'activitats es puguin acollir també a aquests ajuts independentment
de la seva superfície. 
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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 i
empreses de serveis, 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.

5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2018.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018, d’acord amb el que preveu l’article 116
de la Llei de Bases del Règim Local, es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes
d’aquest Ajuntament.

Una vegada emès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, es va anunciar al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona l’inici del tràmit d’exposició pública del compte general.
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Havent  transcorregut  el  termini  previst  legalment  sense  que  s’hagin  formulat  reclamacions,
al·legacions ni observacions, finalitzen els tràmits legals que determinen els articles 208 a 212 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Per tot això, en ús de les competències conferides per l'article 116 de la Llei de Bases del Règim
Local, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2018.

Segon. Ordenar la remissió del Compte General d’aquesta corporació, corresponent a l’exercici de
2018, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment d’allò que disposa l’article 212 de la
Llei d’Hisendes Locals.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES FESTES MAJORS DELS  
VALENTINS, EL CASTELL, ULLDECONA I FESTES DE SANT LLUC PER A L'ANY 2020.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels
Valentins, El Castell, Ulldecona i festes de Sant Lluc per a l'any 2020

1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.

2. La població d'Ulldecona, com a part integrant d'aquest conjunt de poblacions que any rere any
gaudeixen d'aquest espectacle, té la voluntat de sol·licitar l'autorització corresponent amb motiu de les
Festes Majors dels Valentins, el Castell i Ulldecona, d'acord amb el que estableix la vigent regulació.

3.  Vist  que  el  Ple  és  l'òrgan  competent  per  aprovar  la  celebració  de  la  festa  i  el  programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous.

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

ACORDS:

I.  Aprovar  la  celebració  de les festes tradicionals  amb bous amb motiu  de la  festa  o festes que
s’especifiquen.

II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
11/06/2020 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
11/06/2020 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
12/06/2020 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
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12/06/2020 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
12/06/2020 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri Valentins
13/06/2020 Bous a la plaça 18.30 h 22.00 h Plaça de bous - Barri Valentins
14/06/2020 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri Valentins

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
01/08/2020 Bous a la plaça 18.30 h 21.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
01/08/2020 Bous a la plaça 22.30 h 23.00 h Plaça de bous - Barri El Castell
01/08/2020 Bou embolat 23.00 h 23.30 h Plaça de bous - Barri El Castell
02/08/2020 Bous a la plaça 18.30 h 22.00 h Plaça de bous - Barri El Castell

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC O RECORREGUT
30/08/2020 Bous de plaça 17.30 h 22.00 h Plaça de bous – Ulldecona
30/08/2020 Bou embolat 22.00 h 22.30 h Plaça de bous – Ulldecona
31/08/2020 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
31/08/2020 Bous de plaça 17.30 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
01/09/2020 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
02/09/2020 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
02/09/2020 Bous de plaça 17.30 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
03/09/2020 Bous de carrer 12.45 h 14.00 h Carrer Calvari – Ulldecona
03/09/2020 Bous de plaça 17.30 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
04/09/2020 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
04/09/2020 Bous de plaça 17.30 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
04/09/2020 Bou embolat 21.00 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona

DIA MODALITAT HORA INICI HORA FINAL LLOC
09/10/2020 Bous de plaça 17.00 h 21.00 h Plaça de bous – Ulldecona
09/10/2020 Bou embolat 21.00 h 21.30 h Plaça de bous – Ulldecona
10/10/2020 Bou capllaçat 09.00 h 09.45 h Itinerari 1 – Ulldecona *
10/10/2020 Bous de plaça 12.45 h 14.00 h Plaça de bous – Ulldecona
10/10/2020 Bous de plaça 17.00 h 20.30 h Plaça de bous – Ulldecona

 * Recorregut itinerari 1: Pl Bous (Vicent Aubà), C/. Vicent Aubà, C/. Mar, Pg. de l’Estació, C/. Sans Borja, C/
Murada de Baix, C/. Comte Berenguer, Pl. Diputació, C/. Jacint Verdaguer, C/. Murada de Dalt, C/. Mestre Hierro,
C/. Calvari, Pl. Sales i Ferré, C/. Mar, C/. Vicent Aubà, Plaça de Bous (C/. Vicent Aubà).” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
L’any passat, quan vam parlar d’aquest tema i, per coherència, ja vam dir que no estàvem d’acord
amb el model, com s’organitzaven les festes a Ulldecona, i més encara quan, precisament l’any
passat, a les festes quinquennals, es va decidir que la comissió de festes dels Valentins fos el
pregoner. Nosaltres ja vam comentar de què evidentment la comissió de festes dels Valentins era
una comissió d'èxit,  perquè era una comissió que englobava tot el poble dels Valentins. I que
aquest  model  de  festes  que  tenim  aquí  a  Ulldecona,  com  bàsicament  és  un  model  que
l’Ajuntament amb les entitats d’una forma bidireccional acorda o no acorda la seva participació i,
en  definitiva  és  l’Ajuntament  qui  té  l’última  decisió,  per  tant,  són  unes  festes  que  no  són
participatives, no hi ha una comissió en la qual es puguin veure les diferents sensibilitats i com
organitzar-ho en conjunt. El fet mateix ara d’aprovar les festes taurines, a part. Quants de balls
farem, quin pressupost serà per al ball, quin pressupost serà per al teatre, quin pressupost serà
per als bous, i quin equilibri farem, etc. etc, aquesta forma de funcionar, nosaltres no hi estem
d’acord i per aquest motiu ens abstindrem.
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- Sra. Castell:
Fem poble ens mantindrem, en la mateixa postura de la votació que es va fer per aprovar els actes
de bous de les festes passades, i pels mateixos motius que ja vam manifestar en aquell moment i
que no tornaré a repetir en la seva totalitat, però continuem en el mateix, en el convenciment de
replantejar les festes, i que no passa per augmentar contínuament el tema de bous dins de festes
inclús apartant-lo del que són festes, inclús buscant festes alternatives, i basant-ho tot en el que és
el tema de bous, i ja en la inclusió del bou capllaçat que no s’havia fet cap vegada en aquest poble
i pel que veiem poc a poc anirà agafant força i s’anirà reproduint i continuem votant en contra. 

- Sra. Ventura:
Un parell de consideracions respecte al que s’ha dit, respecte als augments continuos, no és cert,
precisament aquest any hi ha una reducció important amb el número de bous embolats i després
en el tema de com se tramita o com es deixa de tramitar, no decideix l’Ajuntament d’Ulldecona
com es tramiten els expedients de bous i si s’aprova precisament en aquest temps és perquè cada
any ens requereix més temps de tramitació. Les festes de bous no es fan només a les festes
majors d’Ulldecona, que encara tenim una mica de marge, sí que les dels Valentins estan a tocar i
per tant, s’han de començar a tramitar, i ja fa uns anys es va considerar que era millor tramitar els
bous en un únic expedient, precisament per evitar una tramitació més farragosa i dedicar-hi més
temps, i per això s’aprova prèviament, al programa de festes. I en tot cas, tot i que comparteixo
l’opinió respecte a la comissió de festes, si una cosa funciona dins de festes en comissió i en
aportació per part de ciutadans, què t’agradarà més o t’agradarà menos, però són aficionats als
bous i que col·laboren i participen, és precisament en la comissió de bous com a exemple també
del foment de la participació en un àmbit o en un altre de les festes majors, simplement, com a
consideracions a les aportacions que s’han anat fent.

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

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 3 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 2 (GMERC-AM, GMJUNTS)

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 14 DE GENER 2020, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONVENI  
D’AGRUPACIÓ D’ENTITATS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA «PROJECTES SINGULARS 2020»  
QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA,  ENTRE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA,  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  d’agrupació  d’entitats  per  al  desenvolupament  del
programa «Projectes Singulars 2020» que promou el servei públic d’ocupació de Catalunya,
entre  l’Ajuntament  d’Amposta,  l’Ajuntament  d’Ulldecona i  la  Mancomunitat  de  la  Taula  del
Sénia

Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia
són ens públics locals dels previstos a l’art. 1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i l’art. 3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL) disposant totes d’àrees d’Ocupació i de Desenvolupament Local,
dedicades  entre  d’altres  finalitats,  a  la  implementació  de  projectes  per  tal  de  contribuir  al
desenvolupament econòmic, social i ocupacional dels seus territoris.

Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia
venen cooperant i col·laborant els darrers anys amb l’objectiu compartit de treballar conjuntament per
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al suport a l’activitat econòmica i la generació d’ocupació al territori, amb el fi últim de millorar la seva
cohesió social i territorial, i s’han proposat fer-ho específicament en el marc dels Projectes Singulars
2020.

Atès que s'han publicat les següents Ordres i Resolucions:

• Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost,
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades al finançament dels Projectes Singulars.

• Ordre  TSF/142/2018,  per  la  qual  s’aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions  per  al  finançament  dels  Projectes  Singulars,  que  promou  el  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya.

• Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per
a l'any 2020 per  a  la  concessió  de subvencions  públiques destinades al  finançament  dels
projectes singulars de la Línia 1.

Atès que la convocatòria del Projecte té l’objectiu compartit de treballar conjuntament per al suport a
l’activitat econòmica i la generació d’ocupació al territori amb la finalitat de millorar la seva cohesió
social i territorial.

Atès que les parts es reconeixen les facultats representatives que ostenten, així com la capacitat legal
necessària per a la signatura del present conveni d'agrupació d’entitats i manifesten la seva voluntat
de presentar  una sol·licitud de subvenció i  executar  conjuntament un projecte en la convocatòria
anticipada 2020 dels Projectes Singulars.

Atès que les entitats esmentades compleixen els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària,
previstos a la base 3 de l’Annex 1. Bases reguladores de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost.

També, de conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques les entitats que formen l'agrupació, mitjançant la signatura de
la sol·licitud de subvenció i dels corresponents annexos, autoritzen al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya a realitzar  la consulta respecte al  compliment de les obligacions tributàries i  davant la
Seguretat Social.

Atès que tal i com consta als respectius acords corresponents, les entitats signants d’aquest conveni
han  determinat  sol·licitar  conjuntament  davant  del  Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya  una
sol·licitud  de  subvenció  en  el  marc  de  la  convocatòria  de  2020  de  Projectes  Singulars  per  al
finançament  del  conjunt  d’accions d’ocupació  i  desenvolupament  local  que conformen el  projecte
“Montsià Singular – Conduint el teu Futur”.

Donat  que  es  presenta  com  una  agrupació  d'entitats,  totes  les  entitats  tindran  la  condició  de
beneficiàries  i  estaran  subjectes als  drets  i  deures com a tals.  L’ajuntament  d’Amposta,  exercirà
d'entitat perceptora i  l’Ajuntament d’Ulldecona i La Mancomunitat de la Taula del Sénia, tindran la
categoria de beneficiàries a efectes d'aquesta Ordre.

Atès que l’ajuntament d’Amposta exercirà el paper de representant de l'agrupació durant tota la vida
de la subvenció davant de l'Administració, i serà la que rebrà els pagaments i distribuirà a la resta
d'entitats  la  part  corresponent,  alhora  que  coordinarà  les  diferents  intervencions  de  les  diferents
entitats agrupades.

Atès que les relacions d’aquesta agrupació es portaran a terme conforme als pactes d’aquest conveni,
i d'un desenvolupament reglamentari del mateix, si procedeix, aquesta relació s'emmarca en la relació
privada entre elles.
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Atès  que  l’Alcalde  d’Amposta  serà  el  representant  i  apoderat  únic  de  l'agrupació,  amb  poders
suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. 

Atès que la  relació  entre  els  membres de l'agrupació  no tindrà caràcter  contractual,  l’ajuntament
d’Amposta, exerceixi d'entitat perceptora i no serà d'aplicació la llei de contractació del sector públic,
per aquest cas, conforme a la base 3.1 de l’Ordre TSF/142/2018, sinó que es regularà i justificarà
l'agrupació en base a l'interès social, al no afany de benefici econòmic de l'agrupació, i al valor de
l'aportació al projecte per part d'agents claus que s'agrupen vers un objectiu compartit.

Atès  que aquesta  agrupació  no es  pot  dissoldre  fins  que no hagin  transcorregut  els  terminis  de
prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

I de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Per tot això, 

HE RESOLT:

I. Aprovar el conveni d’agrupació d’entitats per al desenvolupament del programa «Projectes Singulars
2020»  que  promou  el  servei  públic  d’ocupació  de  Catalunya,  entre  l’Ajuntament  d’Amposta,
l’Ajuntament d’Ulldecona i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, en els termes que figuren en el
conveni.

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

III.  Difondre el contingut d’aquests acords en compliment del principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast
del què disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
de Catalunya.

IV. Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos següents a aquesta, en els
termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de
juliol de 2017.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8. MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2020.  

MANIFEST CONEGUT  :

“MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE MARÇ DE 2020 

El pròxim dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. Les dones hem dit  prou, i
aquest prou no s'esgotarà fins que la igualtat real i efectiva entre dones i homes sigui una realitat,
aquí i arreu del món. 

Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones i al lideratge polític masclista. Des
del  món local  volem reivindicar  els  drets  de les dones i  el  dret  a  tenir  polítiques públiques amb
perspectiva de gènere. Demanen que es compleixin les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya
en defensa dels drets humans de les dones; en concret, ens hem d’auto obligar el món local a complir
i fer complir la llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes i demanem, en
concret,  que  l'art  núm.  6  de  la  llei  no  caigui  en  l'oblit.  Les  dones  seguirem  lluitant  perquè  es
reconeguin  els  nostres  drets  i  ho  farem amb veu  pròpia  sense  permetre  que  ningú  ho  faci  per
nosaltres. 

El Dia Internacional de les Dones és un moviment polític que lluita pels drets humans, la igualtat i la
justícia. I se suma a la lluita contra el racisme, el classisme, la xenofòbia i la LGTBIfòbia. Exigim el ple
gaudi dels drets humans, per la qual cosa és fonamental tenir una vida lliure de violències, estereotips
i rols de gènere i de discriminacions de qualsevol mena. Les dones tenim el dret a viure lliures de
violències masclistes. Cal eradicar 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. 

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. 

Demanem el ple gaudí dels drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que
existeix en el nostre país (23%), per tant, calen polítiques feministes. Reclamem 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. També s’ha de 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. 

Celebrem  l'acord  nacional  de  l'Agenda  2030  que  se  signà  el  passat  21  de  febrer,  en  el  Palau
Modernista de Sant Pau, però també reivindiquem la mirada transversal i feminista als 17 objectius.
En concret mirem l'objectiu 10 que emplaça, tant governs com organitzacions a garantir la igualtat
d'oportunitats i reduir les desigualtats, promovent legislacions, polítiques i mesures concretes. 

Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones a
través  de  mesures  i  accions  basades  en  l'anàlisi  de  la  realitat  territorial.  Per  això  ens  hem de
comprometre i assumir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Hem
de ser un país compromès amb la igualtat de gènere. 

El  maig  passat  vàrem celebrar  les eleccions  municipals  i  els  nous  consistoris  hauríem de saber
incorporar la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat en els Plans de Mandat municipal. Per
això ens emplacem a fer-ho realitat. 
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Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el nostre camí desbrossarà el
dels nostres fills i filles. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Itarte:
Llegeix la moció. 

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

9. MOCIÓ AMB MOTIU DE LA RETALLADA DE PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA D’OPERADORS DE CONTROL  
DEL COS D’AGENTS RURALS A LES TERRES DE L’EBRE.  MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A  
INSTÀNCIES DEL COS D'AGENTS RURALS I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  AMB  MOTIU  DE  LA  RETALLADA  DE  PERSONAL  TÈCNIC  ESPECIALISTA
D’OPERADORS  DE  CONTROL DEL COS  D’AGENTS  RURALS  A LES  TERRES  DE  L’EBRE.
MOCIÓ  PRESENTADA  PER  L'ALCALDIA  A  INSTÀNCIES  DEL  COS  D'AGENTS  RURALS  I
OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

El centre de transmissions del Cos d’Agents Rurals de les Terres de l’Ebre,  adscrit  a la Direcció
General dels Agents Rurals, desenvolupa una diversitat de tasques necessàries pel territori, més enllà
de l’estricta gestió dels efectius del Cos d’Agents Rurals. Gestions relacionades amb el món rural i del
medi natural que tant ens afecten al territori Ebrenc. És un treball que requereix de personal suficient
per  atendre  totes  les  necessitats  i  demandes d’un  territori,  l’Ebrenc,  amb 2  Parcs  Naturals,  una
Reserva Nacional de Caça i un sector tan important com en l’agrari. Inicialment estava dotat de 4
tècnic/a especialistes operardor/a de control des dels seus inicis, aconseguint donar una cobertura a
un interval d’entre 6 i 8 mil actuacions i una mitja de 1000 incidències per any. En l’actualitat estem en
què dels quatre professionals solament n’hi queden dos, al no cobrir-se les places que han quedat
vacants des de fa temps, dificultant així la recepció i execució d’incidències, afectant a la ciutadania
directa i indirectament i els suports prestats tant als Ajuntaments, Policies Locals, Bombers i ADF’s, en
un moment en què el volum de gestions ha augmentat considerablement motivar per la integració del
Cos d’Agents Rurals al 112. Un cop més, les Terres de l’Ebre patim l’abandonament de la Generalitat
de Catalunya, més concretament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que
no té intencions de cobrir les vacants produïdes al Control territorial de les Terres de l’Ebre, més quan
altres indrets de Catalunya, com Sort i Vic sí que passen a tenir més personal, que és l’adequat. 

Per  tot  això,  el  grup  municipal  dels  Socialistes  Ulldecona  a  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  proposa
l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER. MOSTRAR el nostre suport al Cos d’Agents Rurals, adscrits a la Direcció General d’Agents
Rurals, ubicat al municipi d’Amposta, en la seva reivindicació per realitzar la seva tasca en òptimes
condicions de personal.

SEGON.  DEMANAR que es cobreixin  les places adscrites inicialment  de 4 tècnic/a  especialistes
operador/a de control. 
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TERCER. DONAR TRASLLAT d’aquests acords a tots els Ajuntaments de les Terres de l’Ebre, als
quatre Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, a la Conselleria d’Agricultura, ramaderia i Pesca i
Alimentació, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.

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

10.  MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE.  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS  
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS DE L’AJUNTAMENT  
D’ULLDECONA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE

El  passat  13  de  gener,  després  de  vint  anys  d’espera  i  700  milions  d’inversió,  entrava  en
funcionament el desdoblament de la via ferroviària del corredor del mediterrani amb la variant de
Vandellòs – Tarragona. Aquest fet configura un nou mapa de serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre
que, d’acord amb l’oferta inicial plantejada per Renfe i Adif, suposa un retrocés inacceptable respecte
els serveis prestats fins ara.

L’oferta de serveis ferroviaris de Renfe i Adif té com a principal objectiu la prevalença dels criteris
comercials per millorar les comunicacions entre València i Barcelona, reduint en 40 minuts la durada
del trajecte; fet que comporta la desatenció de les necessitats i la falta de millora del servei per als
usuaris de les Terres de l’Ebre.

Això ha suposat que la implementació de la doble via perjudiqui el servei ja precari del tren a les
Terres  de  l’Ebre  perquè  suposa  una  pèrdua  de  connexions,  augmenta  la  durada  dels  temps de
trajecte en els trens regionals vigents al 2016, i tampoc incrementa la freqüència de pas de combois.

La proposta de Renfe i Adif suposa un retrocés respecte al model actual, amb la supressió dels quatre
Euromeds diaris que connectaven l’estació de l’Aldea Tortosa-Amposta amb Tarragona i Barcelona
des de feia tres anys, i que s’havien establert per compensar els retards en la línia de Rodalies R-16.
Els usuaris d’aquest servei ràpid havien gaudit fins l’entrada en funcionament del desdoblament de la
via d’una reducció en el preu del bitllet gràcies a les aportacions fetes per la Generalitat de Catalunya.

La nova oferta ferroviària,  que ara de manera provisional  s’ha implementat,  manté l’aturada dels
Talgo, amb sis freqüències al dia, i incorpora un únic tren diari d’alta velocitat Avant que permetrà unir
Tortosa, l’Aldea i Barcelona amb una hora i trenta-cinc minuts. Aquest tren tindrà la sortida de Tortosa
a les 6:20 h i la tornada des de Barcelona a les 18:30 h.

Paradoxalment amb el desdoblament de la via els trens de rodalies i regionals que connecten l’Aldea
amb Tarragona i Barcelona veuen incrementats els temps respecte els trajectes vigents fa 4 anys.
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D’altra banda, la connexió ferroviària per la R-15 tampoc experimenta cap millora, i segueix sent una
de les que presenta més deficiències del  país  per  la  manca d’un manteniment  adequat;  fet  que
comporta la reducció de la velocitat dels combois en diversos punts del trajecte, alguns de fins a 30
km/h, i també incidències, com alguns descarrilaments. Les freqüències i horaris no s’adapten a les
necessitats dels passatgers i quan es produeix alguna incidència la manca d’informació és notable.
Això ha convertit el servei ferroviari d’aquesta línia en poc fiable i gens competitius; d’aquí que la
durada del trajecte fins a Barcelona trigui més ara que fa vint anys.

Aquesta  deficient  comunicació  ferroviària  incideix  negativament  amb  la  possibilitat  de
desenvolupament de les comarques ebrenques i contribueix directament al despoblament del territori.

Les Terres de l’Ebre som cruïlla amb el País Valencià i  l’Aragó que requereix i  necessita que les
connexions amb alta velocitat i trens regionals que suporten les dues línies que travessen el nostre
territori tinguin uns serveis adequat amb aturada a les Terres de l’Ebre. I a la vegada ser nexe, punt
d’inici o d’arribada d’alguns serveis ferroviaris que connecten amb el nord de Castelló.

Després de la llarga espera i la gran inversió realitzada constatem la nova proposta de Renfe i Adif
suposa un pas enrere per al model ferroviari que connecta les Terres de l’Ebre cap al nord, cap al sud
i cap a l’alta velocitat del Camp de Tarragona.

Davant la provisionalitat de la nova planificació ferroviària plantejada fins a l’1 de març i d’acord amb
tot l’exposat, proposem els següents acords:

ACORDS

PRIMER. Donar suport a la mobilització convocada per la Plataforma Trens Dignes per al diumenge
19 de gener.

SEGON. Demanar al Ministerio de Fomento el manteniment de les aturades de l’Euromed a l’estació
de l’Aldea. I a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el mantenint de les tarifes bonificades.

TERCER. Incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb origen i destí l’estació de Tortosa i amb
aurada a l’Aldea, per garantir amb una freqüència regular durant tot el dia la connexió ràpida tant amb
Barcelona com amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.

QUART.  Reclamar mantenir  la connectivitat  de les Terres de l’Ebre des de l’estació  de l’Aldea, i
l’estació d’Ulldecona – la Sénia – Alcanar fins el nord de Castelló i València mitjançant els serveis de
regionals i l’alta velocitat.

CINQUÈ. Incrementar el servei i les parades de la línia R-16 amb l’estació d’Ulldecona – la Sénia –
Alcanar com a única estació del Montsià.

SISÈ.  Exigir  un calendari d’actuacions i inversions a les estacions i  a la línia ferroviària R-15 per
acabar  amb  els  punts  deficients  que  provoquen  la  reducció  de  la  velocitat  dels  combois  i  els
nombrosos incidents, oferint els serveis en les condicions que necessiten els usuaris de la zona; i la
reobertura de les estacions de Móra la Nova, Ascó, Flix i  Riba-roja d’Ebre amb venda directa de
bitllets a les persones viatgeres.

SETÈ. Demanar l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la Ribera d’Ebre, el
Camp de Tarragona i  Barcelona per així reduir  la durada del trajecte,  mitjançant la creació d’una
estació intermodal a la zona del camp de Tarragona.
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VUITÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, a Adif, al Departament de Territori i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  diferents  grups  parlamentaris  del  Parlament  de
Catalunya i del Congrés de Diputats, així com a la Plataforma Trens Dignes.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué i Sr. Paredes:
Llegeixen la moció.

- Sra. Salas:
Estic a favor de la moció, però crec que és un tema prou important per a convocar una reunió de
tot el consistori i parlar-ne, perquè aquesta és una moció genèrica per a les Terres de l’Ebre i la
prova està en què demanes que es venguin bitllets a persones de Mora la Nova, Ascò, Flix i Riba-
roja d’Ebre, que estic totalment d’acord, però perquè no aquí a Ulldecona. Crec que seria bo parlar
del tema i concretar coses concretes i treballar per intentar aconseguir-ho.

- Sra. Gavaldà:
Natres volem fer constar  que al  passat  ple del  13 de gener,  la nostra portaveu ja va fer una
proposta en la que deia que s’oferia a fer un front comú, com ara deia Isabel Salas, perquè era un
tema prou important. Llavors, tot i que la moció que es proposa es justa i la compartim, lamentem
que no s’hagi  plantejat  fer-la  oberta  i  donar l’oportunitat  de tractar  aquest  tema com un tema
central de poble que és i no d’una manera partidista. I al mateix temps, en la mateixa pregunta que
vam fer el dia 13, una de les respostes de la Sra. Alcaldessa va ser que la petició d’obrir un front
comú estava  d’acord,  que  no  s’havia  fet  mai,  i  creia  que  estaria  bé  i  també va  dir  que  ens
comunicaria el dia que donin la reunió, tant en un lloc com en l’altre. I tornant a les cartes que
havia dit que havia enviat a Renfe i a ADIF, també volia preguntar quina és la resposta que tenim. I
en aquesta qüestió votarem a favor.

- Sra. Ventura:
Natres també votarem a favor, i en tot cas, una mica també en la línia que es comentava ara per la
portaveu de Fem Poble, dir que aquesta moció és una moció de la plataforma trens dignes, una
moció que va presentar la plataforma a nivell de totes les Terres de l’Ebre, que nosaltres la vàrem
debatre al Consell Comarcal en un consell d’Alcaldes el passat dia 28 de gener i que en aquell
moment vam fer una queixa,  perquè ni  en l’exposició de motius ni  en els acords es tenia en
compte  l’estació  d’Ulldecona.  Jo  mateixa  vaig  presentar  dos  esmenes en aquell  moment,  i  el
Consell d’Alcaldes del Montsià va fer una modificació, que va ser afegir el punt número 4 quan
parla  de  l’estació  d’Ulldecona-La  Sénia-Alcanar  i  un  cinquè  punt  dient  que  reclamàvem
incrementar el servei i les parades de la línia R-16 amb l’estació d’Ulldecona – la Sénia – Alcanar
com a única estació del Montsià. Perquè sí que és veritat que es tenia aquesta visió global de
Tortosa-Aldea-Amposta i la part nord de la Ribera d’Ebre, però si des del mateix territori es deixa
de banda el  que  significa  l’estació  d’Ulldecona-Alcanar-La Sénia,  evidentment  nosaltres  no  hi
podem donar suport. En aquell moment es va fer la modificació, es va fer incorporar al Consell
d’Alcaldes, que és l’acord que es va prendre, com dic el dia 28 de gener, i aquesta és la moció que
avui s’ha donat lectura, en la que ja estem d’acord, però sí que és veritat que lamentablement
l’experiència ens ha explicat que no n’hi ha prou en aprovar una moció perquè aquest és un tema
que fa molts anys que anem arrastrant, i al nostre poble encara més. 
Per posar-vos al dia de les gestions fetes i del plantejament comú entre tots, perquè evidentment
és  un  tema de  poble  que  hem de  treballar  conjuntament,  es  va  enviar  la  carta  a  Renfe  i  a
Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  una  carta  que  explicava  que  durant  les  darreres
setmanes ens havíem assabentat per la premsa de la posada en funcionament de la variant de
Vandellòs, afectant als serveis de la línia R16 (Ulldecona-Barcelona)  i constatant una vegada més
la discriminació que pateix el nostre territori en relació a la comunicació ferroviària. Entre altres
mesures,  segons ha transcendit  o  va  transcendir  en  aquell  moment,  Renfe pretén  eliminar  la
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parada de l’Euromed a l’Estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i no es preveu cap millora ni pel que
fa a les freqüències ni tampoc pel que fa a combois. 
La carta continuava dient que “si ens centrem en les sortides i arribades a l’estació d’Ulldecona-
Alcanar-La  Sénia,  el  cas  encara  és  més  escandalós.  Sent  l’única  estació  de  la  comarca  del
Montsià, no tenim un servei públic que garanteixi una bona comunicació entre els nostres veïns i
veïnes ni amb les ciutats situades al nord (Tarragona i Barcelona) ni tampoc amb les del sud
(Castelló i València). 
En un punt mig entre les estacions de l’Aldea i Vinaròs, la nostra estació ha de jugar un paper
cabdal  d’enllaç  entre  Catalunya  i  la  Comunitat  Valenciana  i,  a  hores  d’ara,  desconeixem les
intencions de les administracions responsables del servei. És per aquest motiu, que li demanem
una reunió per tal de tractar tots aquests assumptes amb la màxima celeritat possible.
A l’espera de la seva resposta, quedem a la seva disposició per qualsevol qüestió en relació als
temes esmentats.”
Aquesta carta es va fer arribar al President de Ferrocarrils de la Generalitat,  Sr. Ricard Font i
també  al  Sr.  Isaias  Táboas,  President  de  Renfe,  que  en  aquest  cas,  ha  contestat  ja  Renfe
directament, i us llegeixo directament el que diu la carta: 

“Me pongo en contacto con usted, para dar contestación a su carta de fehca 10 de enero,
relacionada con los servicios ferroviarios que efectúan parada en la estación de Ulldecona-
Alcanar-La Sénia.
La puesta en servicio de la variante de Vandellós no ha afectado a la estación de Ulldecona,
que dispone de los mismos servicios públicos de Media Distancia que antes de la entrada en
servicio de la variante. En concreto, en dicha localidad se ofertan 4 servicios diarios por sentido
con  origen/destino  Valencia  y  parada  de  Castellón  y  2  servicios  diarios  por  sentido  con
origen/destino Barcelona. Adicionalmente, tiene un servicio combinado por sentido con enlace
garantizado en l’Aldea Amposta y destino Barcelona.
Al estar considerados como Obligaciones de Servicio Público (OSP), Renfe Operadora no tiene
competencia ni para implantar nuevos servicios ni para aumentar la oferta existente, y cualquier
posible incremento que se quisiera implementar debería tener asegurada su sostenibilidad y
equilibrio  económico,  bien  porque  el  Estado  decidiera  cubrir  el  déficit  o  bien  porque  otra
Administración  Pública,  mediante  la  firma  del  correspondiente  convenio,  asumiera  la
financiación que asegurara el equilibrio económico de la nueva frecuencia.
Además, en las estaciones de Vinarós y L’Aldea Amposta-Tortosa, localidades colindantes a
Ulldecona, tienen parada en la actualidad 6 servicios Talgo por sentido, que ofrecen opciones
de viaje a diferentes destinos, como Sevilla, Valencia, Barcelona, Alicante y Murcia.
En  cuanto  a  su  solicitud  de  reunión,  la  trasladamos  a  nuestra  Delegada  de  Relaciones
Institucionales en Cataluña, Dª Mayte Castillo, para que la atienda a la mayor brevedad posible.
Agradeciendo su interés, le saluda atentamente”

Després de rebre aquesta carta, la Sra. Mayte Castillo, es va posar en contacte amb nosaltres i
estem intentant  tancar  l’ordre  del  dia  de  la  reunió  amb  Renfe,  perquè  el  que  sí  que  li  vam
traslladar, telefònicament, és que una vegada ens desplaçàvem per a fer la reunió amb Renfe, els
temes, no els de gestió directa, que són competència de la Generalitat  de Catalunya, però sí
aquells que ens afecten com a Ulldecona, els volem tractar tots a l’hora, és a dir,  que no ens
diguessin que això no és responsabilitat nostra, és Adif o és una altra operadora, ja que hi ha
diferents qüestions que s’han de plantejar damunt de la taula. Un és el tema de venda de bitllets a
l’estació, sigue a través de maquinària o no, i l’altre és el tema de freqüències, que haurem de
parlar amb la Generalitat també, però el que volíem és que si havien d’haver representants de
Renfe i Adif, poguessin estar el mateix dia a la reunió i no haver de fer dos viatges. 
Quan tinguem l’ordre del dia tancat i  la data tancada, us ho comunicaré ja que crec que seria
positiu per a Ulldecona que poguéssim anar tots els que puguem com a representants del Ple i el
mateix  dic  pel  que  fa  a  la  reunió  pendent,  que esperem que ens responguin,  per  part  de la
Generalitat, per intentar saber quina és la solució que plantegen i quins plans són els que tenen
per a l’estació d’Ulldecona i els serveis que se li done. 
Per tant, és un tema que estem treballant i que estem a l’espera de tancar calendari de reunió.

Expedient: 1-2-20-2 Pàg. 18/29



Ple Municipal
any 2020

- Sra. Castell:
Nosaltres portarem una proposta. 

- Sra. Ventura:
Les propostes haurien d’anar en tres sentits, una són els horaris que ara estan prou adaptats, però
el problema que tenim com a Ulldecona és que els regionals que arriben a l’Aldea se’n tornen a
Tortosa i tornen a l’Aldea, i ens fan perdre una hora i més i, per tant, no són competitius ni són
adaptats  a  la  necessitat  real  de la  població.  Avui  en dia  surt  un tren a  les 7  o  7.15 direcció
Barcelona i un direcció València, a València pots fer transbord, pots afagar l’AVE i arribes a Madrid
a les 11.15 del matí i a Barcelona arribes a les 11.00 h, és a dir, això és inassumible. Evidentment,
és  una  qüestió  que  s’ha  de  plantejar,  l'escurçament  dels  trajectes  des  d’Ulldecona  fins  a
Barcelona, i un augment de freqüències en algunes de les franges horàries que actualment no en
tenen.
A part, una altra qüestió i  que això també es plantejava en algunes de les reivindicacions que
s'havien fet a través de la plataforma tant trens dignes Terres de l’Ebre, com trens dignes Maestrat,
és la del confort dels trens. No pot ser que tots els trens que es retiren a tot el país facin cap aquí i
que tinguem que anar dos hores i mitja o tres hores de trajecte en uns trens que avui en dia no
tenen cap confortabilitat de cara als usuaris. Per tant, el que podem fer en el moment en què
tinguem la data, si voleu fem una reunió, ho plasmem sobre un paper, ho posem en net diguem, i
anem i reivindiquem allà on calgui, a vore què és el que en podem treure. Si us sembla bé a tots,
quedem d’aquesta manera.

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

11.  MOCIÓ PER DEFENSAR EL COBRAMENT ÍNTEGRE I L’AMPLIACIÓ DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ I  
JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DELS AIGUATS 2018. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  PER  DEFENSAR  EL  COBRAMENT  INTEGRE  I  L’AMPLIACIÓ  DELS  TERMINIS
D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DELS AIGUATS 2018.

L’octubre  del  2018  molts  pobles  de  les  Terres  de  l’Ebre  van  patir  aiguats  abundants  i  intensos
provocats per una gota freda que va deixar greus afectacions. En algunes poblacions, va rebre 266
litres/m2 i més de 50 litres/m2 en tan sols mitja hora. 

L’aigua va córrer amb força pels carrers, accedint a baixos, pàrquings i alguns comerços. Vehicles
desplaçats, cases inhabitables i centenars de kilòmetres de camins impracticables van ser algunes de
les conseqüències d’un temporal que va deixar molts municipis, amb greus afectacions en tots els
àmbits (sector agrari, via pública, propietats privades, etc)

Al  novembre  de  2019,  els  subdelegat  del  Govern  espanyol  a  la  demarcació  de  Tarragona  va
comunicar per via telefònica les ajudes destinades als seus municipis. Dies després representants del
PSC a  les  Terres  de  l’Ebre  destacaven  mitjançant  una  roda  de  premsa  les  subvencions  que  el
subdelegat havia anunciat per als 27 municipis de les Terres l’Ebre afectats pels aiguats. 

En aquella roda de premsa s’afirmà que les Terres de l’Ebre rebrien 6.904.279,62 euros en concepte
d’ajudes per la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil i que els
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principals  beneficiats serien els municipis  d’Alcanar,  amb un import  de 4.282.926,44 €, Ulldecona
797.238,35 €, Deltebre 400.425 €, La Ràpita 333.145,69 € i Tortosa 280.000 €.

Aquestes quantitats significaven el 50% de la quantitat exposada en la memòria valorada dels danys
patits  per  cada  municipi  on  s’exposaven  els  costos  de  reparació  o  restitució  d’infraestructures,
equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

El 3 de febrer del 2020 es publicà al DOG l’ ordre del Departament de Presidència de la Generalitat
9/2020, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys
en infraestructures municipals  i  xarxa viària previstes a  l'Acord del  Consell  de Ministres de 2 de
novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una
emergència de protecció civil. L’ordre fa referència a la subscripció d’un conveni entre l’Administració
General de l’Estat i la Generalitat pel qual s’atorga la gestió de les ajudes a la institució catalana.

El 7 de febrer del 2020 el Departament de Presidència convocava una reunió a Tortosa per tractar el
tema de les ajudes. En aquesta reunió la senyora ,Rosa Peig, Directora dels Serveis Territorials de
Presidència de les Terres de l’Ebre, anunciava que els imports fixats per l’Estat Espanyol per als 27
municipis  afectats  pels  aiguats del  2018 a les Terres  de l’Ebre  no eren  correctes i  que  seria  el
Departament de Presidència qui assignaria els imports finals segons la seva valoració.

Tanmateix, en el punt 12.1 de l’ordre del Departament de Presidència de la Generalitat hi figuren les
ordres d’execució i justificació dels ajuts que, segons el document i en el cas dels contractes majors,
hauran  de  quedar  finalitzades  en  el  termini  màxim  de  18  mesos  a  comptar  des  de  la  data  de
pagament de la subvenció. 

Aquesta situació fa que alguns municipis, per manca de mitjans tècnics, econòmics i financers no
puguin afrontar les despeses requerides en els terminis fixats pel Departament de Presidència. De fet,
aquesta dificultat va ser transmesa al Departament de Presidència mesos abans de que es publiqués
l’Ordre, acompanyada d’una petició de reunió de tots els alcaldes, alcaldesses, tècnics i tècniques
municipals dels pobles afectats pels aiguats. Malauradament aquesta reunió no es va convocar.

Els límits d’aquestes bases d'ajuts per catàstrofe natural, redactades pel Departament de Presidència
després d'un any i quatre mesos dels aiguats, fa molt difícil  que els municipis puguin complir  els
terminis i estiguin en risc de perdre una gran part de la subvenció atorgada.

Per aquest motiu, encoratgem a tots els municipis de les Terres de l’Ebre afectats pels aiguats del
2018, a utilitzar totes les eines al seu abast per establir els mecanismes i les disposicions que facin
possible invertir la totalitat dels ajuts previstos al seu terme municipal. 

Per tot això es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER:  Instar  al  Departament  de Presidència  de  la  Generalitat  de Catalunya  a  que  ampliï  els
terminis d’execució i  justificació inclosos al punt 12.1 de l’Ordre de Presidència 9/2020, de 30 de
gener.

SEGON:  Instar  al  Departament  de  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  que  l’Ordre  de
Presidència 9/2020, de 30 de gener, inclogui en el punt 2.1 (Despeses i finalitat subvencionable) les
reparacions de camins de terra amb materials i mecanismes que assegurin la seva perdurabilitat i
resistència davant de l’impacte de futurs fenòmens meteorològics adversos.

TERCER: Instar al Departament de Presidència de la Generalitat a que convoqui de manera urgent i
immediata una reunió amb representants de la Subdelegació del Govern Espanyol, representants del
Departament de Presidència, alcaldesses i alcaldes dels municipis de les Terres de l’Ebre afectats,
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per resoldre els dubtes creats arran dels criteris d’atorgament desiguals entre la Subdelegació del
Govern Espanyol i el Departament de Presidència. 

QUART: Impulsar un front comú de tots els municipis de les Terres de l’Ebre afectats per reivindicar el
cobrament íntegre dels ajuts que va anunciar la Subdelegació del Govern Espanyol el novembre del
2019.

CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a
la Subdelegació del Govern Espanyol, a les presidències dels Consells Comarcals de les Terres de
l’Ebre, a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els
municipis de l’Ebre afectats pels aiguats dels dies 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Nosaltres estem a favor de la moció, l’únic que jo crec és que hi ha un punt important que faria
falta, i és que el compromís inicial era que estaria subvencionat al 50% per l’Estat, el 25% per la
Generalitat i el 25% pels ajuntaments, i en aquest cas només es parla del 50% de l’Estat i el 25%
de la part de la Generalitat de Catalunya sembla ser que s’ha perdut pel camí, i crec que és un
punt important per a afegir-ho.
A banda,  al  primer  punt,  on  posa  instar  al  Departament  de  Presidència  de  la  Generalitat  de
Catalunya a que ampliï els terminis d’execució, al DOGC ja es preveu això, ho dic perquè potser
s’hauria  d’especificar  millor,  perquè  ja  està  al  DOGC,  s’hauria  d’especificar  més  i  demanar
nosaltres més, no? 
Comentar que estem a favor, i “ojalà” arriben prompte i es puguin arreglar els camins del poble.

- Sra. Balagué:
Si recordem, l’Ajuntament d’Ulldecona dels aiguats del 2018 va demanar l’ajut d’1.579.000 euros
per a aquesta ordre, i se’ns van concedir com diu la moció 797.000 que és el 50% i pel que tinc
entès, des de la Generalitat la nova ordre ampliarà el termini a 27 mesos, per tant, ja no estem
parlant de 18. Aquesta és la informació que tinc jo a hores d’ara. 

- Sra. Ventura:
Diu 18 + 9, però això ja és el que marca la norma vigent.

- Sra. Balagué:
18 + 9 que vol dir 27, que suposaria 27 mesos... la meva pregunta com a Ajuntament d'Ulldecona
és “tenim previst  durant  aquest  període que tenim ampliable poder executar  aquestes obres i
pagar realment  la  nostra  part?”  Perquè si  ens donen el  50% de l’ajut  i  nosaltres no tenim la
disponibilitat d’aquests 800.000 euros, què farem? 
Hem de dir que l’Ajuntament d’Ulldecona potser ens en podrem fer càrrec, l’Ajuntament d’Amposta
també, però el que sí que veiem que qui no se’n podrà fer càrrec d’aquests ajuts serà l’Ajuntament
d’Alcanar,  perquè no tenen temps material  per assumir  els 4 milions d’euros que necessiten i
potser per això ha vingut tot aquest enrenou, perquè hi ha un ajuntament veí que va demanar 8
milions  d’euros  i  els  4  milions  no  els  podrà  assumir  i  no  podrà  complir  la  llei  d’estabilitat
pressupostària. Per tant, la informació que tenia jo avui era aquesta i la meva pregunta és com
assumirem aquesta despesa.
I votarem a favor.
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- Sr. Paredes:
Evidentment  a favor.  Voldria  matisar  que l’altre  dia,  en una reunió  que va haver-hi  al  Consell
Comarcal, l’alcalde de la Galera també estava com aquells, i crec que va arribar un moment que
no era tan important un color com un altre, sinó el fet que aquí hi ha uns diners, que aquests diners
vinguen, i sobretot, que es flexibilitzi al màxim el poder-los retornar.
Crec que això era la idea bàsica, després entrarem al puntet, a la coma o al no sé què, però que
bàsicament era això i allí el consens de tots els representants al Consell Comarcal era aquest, és
dir els diners ens fan falta, ni un cèntim menys, perquè els necessitem, perquè estem on estem i
les desfetes van ser importants i, per tant, anar junts per a aconseguir-ho.

- Sra. Ventura:
Explicar-vos una mica, com ara comentava el portaveu d’ERC, que en aquesta qüestió i, que ens
serveixi  d’exemple  per  a  altres  problemes com aquest,  des  del  primer  dia  tots  els  alcaldes  i
alcaldesses del Montsià hem tingut molt clar que havíem d’anar a una, perquè és una autèntica
deslleialtat institucional el que està passant en aquestes ajudes.
En un primer moment quan hi ha l’emergència, totes les administracions envien a tots els seus
representants a fer-se totes les fotos oportunes, a fer totes les visites in situ i això acaba de tornar
a passar fa un mes i no sabem encara com acabarà. I en aquell moment, en diverses reunions que
es  van  mantenir  a  la  seu  del  Consell  Comarcal  del  Montsià,  el  compromís  per  part  de  la
Generalitat era que si aconseguíem la declaració de zona catastròfica, que és d’on ve la major part
de la inversió, que és el 50% dels danys declarats en aquell moment, la Generalitat posaria un
25% i els ajuntaments posarien el 25% restant. Va passant el temps, ningú sap res, i a finals de
novembre, crec recordar, hi ha la declaració per part del Ministeri de tota la zona com a zona
catastròfica, zona afectada per un fenòmen de protecció civil que es diu ara i allí es fa una relació
de danys, ajuntament per ajuntament, en les fitxes que ens havien demanat. 
En aquell moment la nostra relació de danys no arribava a 1.600.000 euros, però aproximadament
era aquesta quantitat, i comencen a negociar l’Estat i la Generalitat per a com es traspassaven
aquests ajuts a la Generalitat i com es gestionava que aquests ajuts arribessin als ajuntaments,
que és l’administració que té la competència per fer-ho.
Continuen passant mesos, i un any després, al novembre de 2019, crec recordar, finalment la
Generalitat i l’Estat arriben a un acord i signen el protocol per a traspassar aquests diners. A nivell
de Terres de l’Ebre,  com explica la moció,  la relació d’ajudes pujava 6.904.279,62 euros,  que
responia al 50% dels danys declarats pels diferents ajuntaments. Per tant, si s’accepta per part del
Ministeri i es posa una quantitat, que respon al 50%, se suposa que tot allò que havíem declarat és
el que ens entrava. És a dir, evidentment després ningú pot canviar un camí per un altre i per part
de l’Administració s’ha de fer un control exhaustiu fins a l’últim cèntim que es gasta.
Això va ser al novembre, els diners no arribaven, arriba el desembre, els diners no arribaven,
gener els diners no arriben, ni tenim constància de res, moltes converses telefòniques en totes les
administracions, en tots els alcaldes, tornem a tenir un altre aiguat, ens torna a destrossar tots els
camins, i sense notícies de quan cobrarem aquella ajuda del 2018.
La sorpresa va ser quan des del Departament de la Presidència se’ns diu que la Generalitat traurà
unes bases i nosaltres preguntem “unes bases per a què? Si la relació de danys ja està passada,
si ja està acceptada, i la quantitat total respon”, ja deixant de banda aquest 25% que s’ha perdut
pel camí. Se’ns parla d’aquests 18 mesos més 9 mesos de pròrroga per a la inversió, desconec la
situació econòmica de l’Ajuntament d’Alcanar, però puc dir que si les condicions són aquestes,
evidentment  a  tots  se’ns  farà  molt  difícil,  perquè  estem  parlant  d’1.500.000  d’euros  en  dos
exercicis pressupostaris, 3 màxim si són els 27 mesos, i a nivell pressupostari es pot fer però a
nivell  de tresoreria és impossible, perquè a més, això requereix una tramitació de redacció de
projectes, de projectes executius, i d’aprovació i és impossible. 
I la Generalitat a banda del tema dels terminis fa una valoració a la baixa d’aquestes ajudes i, ens
diu que de tots aquests camins que hem presentat tots aquells que no sigui que porten a un servei
principal i que no estiguin en asfalt, és a dir que no sigui capítol 6 (inversió) no entren, per tant, no
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entra ni reposició de terres, ni refer els camins tal com estaven abans dels aiguats, que això en el
nostre cas significa la meitat de la subvenció, perquè hi ha molts de camins que estan en terra.
Això a banda del malbaratament de recursos públics, perquè si no ens poden ajudar a arreglar-ne
10 que ens ajuden a arreglar-ne un en condicions, és a dir, que ens permetin fer un camí com toca
perquè sinó quan hi hagi un altre aiguat tornarem a estar de la mateixa manera, però aquest tema
a banda. 
Es  demana  una  reunió,  no  se’ns  dona,  i  al  final  hi  ha  diferents  posicionaments  del  Consell
d’Alcaldes  però  insisteixo  que  per  unanimitat  de  tots  els  alcaldes  afectats  a  la  comarca  del
Montsià, i finalment el dia 7 de febrer es convoca una reunió als Serveis Territorials de Presidència
de la Generalitat, una de les que, i porto uns quants anys a l’Ajuntament, però una de les que
recordo com a més tenses, en quan a enfrontament per part de les administracions, precisament
perquè no s'entén, no és comprensible que si arriben uns diners que són finalistes, que estan a
nom de cadascun dels ajuntaments, en una llista de danys, podem comprendre que si quan acaba
el termini d’execució de tots aquests camins només en justifiquem la meitat, només se’ns done la
meitat dels diners, faltaria més, però sí tu justifiques que has executat tots els camins que estan en
aquella llista els diners s’haurien de donar.
Les últimes notícies que tenim, perquè després d’això i tal com diu la moció i diu l’acord que vàrem
prendre al Consell  d’Alcaldes demanàvem una reunió,  en aquest cas,  amb l’administració que
financia  que  el  Ministeri  o  la  Subdelegació  de  l’Estat  i  el  Departament  de  Presidència  de  la
Generalitat, i tots els alcaldes afectats, per tractar-ho tots, en presència de tots i clarificar quin era
el  procediment  que  s’havia  de  seguir,  és  que  aquesta  setmana  surt  la  convocatòria  de  la
Generalitat, amb les mateixes condicions que se’ns van anunciar el dia 7 de febrer i, per tant,
aquest és un capítol més però encara no s’ha acabat. 
Perquè insisteixo no sé quina és la situació de l’Ajuntament d’Alcanar, ni Alcanar, ni Freginals, ni
Ulldecona, ni el Mas de Barberans, hi ha ajuntaments que les ajudes d’aquest any 2020, que
també han sortit i què els serveis tècnics i que secretària aquesta setmana van de bòlid presentant
tota la documentació que ens estan requerint pels danys del temporal Glòria, hi ha ajuntaments
que no ho han demanat, és que si les condicions han de ser les mateixes que al 2018, encara
estem per cobrar aquelles i hem hagut d’aguantar un altre aiguat.
Però sí que us puc dir que o les administracions, en aquest cas, es posen d’acord i d’una vegada
per totes aquests diners arriben als ajuntaments o municipis com el nostre, evidentment rural amb
molts de camins, dins del terme municipal, que sí que no porten tots a un cementiri o a un pou o a
una bassa, però que donen servei, dia a dia, a desenes, desenes i desenes de pagesos i veïns i
veïnes del nostre poble, que es desplacen o d’un nucli a un altre o a la seva finca o que fan servir
el camí per anar al poble del costat, ho tindrem difícil perquè el total de la inversió és d’1.500.000
euros dels danys del 2018 i torna a ser la mateixa xifra amb els danys del 2020, camí amunt, camí
avall, un quilòmetre amunt o avall, però acaba sent la mateixa. 
Per tant, continuarem insistint i agraeixo la unanimitat en aquest tema perquè igual que parlàvem
anteriorment amb el tema de trens, és una de les qüestions que hem d’anar tots a una. 

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

12.    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 30 de
desembre de 2020 fins al  30 de gener de 2020, que corresponen amb les compreses entre els
números 462393-F fins al 462394-F i entre els números 462401-F al 462419-F dels fulls segellats de
la Generalitat, tots quatre inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del
dia 30 de desembre de 2019 fins al 30 de gener de 2020, corresponent a la sessió celebrada el dia 13
de desembre de 2019.
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13.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Em tornaré a repetir, perquè sí que ho demano com a prec,
però com el govern no ho fa doncs insistiré. Vull recordar que fa falta un mirall al c/ Entença en c/
Doctor Robert i un altre al c/ Salvador Vidal en c/ Entença. Ja ho he demanat vàries vegades, i crec
que el del c/ Doctor Robert més que res és molt important, perquè no hi ha visibilitat i has de treure el
vehicle cap a fora.

- Sra. Ventura: 
Prenc nota, tot i que ja està passat evidentment.

PREGUNTA 2  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha carrers on hi ha clots, sí que és cert que es varen
arreglar després dels aiguats, però n’hi ha altres que no sé si és que no han passat o és que estan a
mitges.

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria preguntar per la residència d’avis, sí que és cert que
vàrem tenir una reunió i existia un problema però, avui li he preguntat a l’interventor i m’ha comentat
que fa temps que no sap completament res i m’agradaria saber com està. 

Es dona per contestada en la pregunta número 23.

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la Cooperativa Agrícola també. Com està?

- Sra. Ventura: 
Crec recordar que ja vaig anunciar, a l'última reunió que vam tenir, que la intenció que teníem era
fer una petició a les subvencions del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, per a
poder fer la compra del local de la Cooperativa. 
Avui mateix hi ha una tècnica de l’Ajuntament a una reunió informativa del PAM, per a preguntar
tots els procediments i tot el que s’ha de fer i quines són les diferents vies de finançament que
tenim per a poder-nos fer càrrec de la compra.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig comentar que la nit de la Shopping Night va venir
un grup que no va poder actuar pel temps, i vàreu comentar que ho miraríeu per l’assegurança, ho
heu solucionat? Ens toca pagar diners a l’Ajuntament? Aquest grup tornarà a venir? Com està el
tema?

- Sra. Ventura: 
Esperem que a festes es pugui repetir. Estem en tramitació encara pel tema de les assegurances.
Vam presentar un informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que l’assegurança va considerar
que  com  no  es  passava  uns  certs  paràmetres  no  ens  entrava.  Ara  hem presentat  o  estem
pendents de presentar un informe del Servei Meteorològic de Castelló per fer una mitjana. El grup
tornarà, però això era una de les festes que teníem assegurades i, per tant, estem pendents de
cobrar de l’assegurança, que sempre acaben demanant més papers. 

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: I afegeixo les goteres de la pista coberta, perquè en quatre
dies vindran les festes i, no són les festes només, són les del patinatge i és cada dia que s’utilitza un
lloc que si plouen quatre gotes, ja queda inhabilitable. 

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Les papereres ja ho vaig comentar, que m’ho havien comentat,
perquè hi ha gent que porta gossos i si són responsable i van en la bosseta han d’anar bastant de tros
sense poder-la llençar perquè hi ha poques papereres a segons quins carrers del poble.
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PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volia comentar a la zona dels metges i el Vicent Aubà,
que està la vorera, hi ha un jardinet i està el ciment, el que és la part del jardí la veritat és que no està
massa ben arreglada i no sé si valdria la pena inclús posar ciment o plantar alguna cosa que es vegi
millor, no? Crec que seria important i necessari.

- Sra. Ventura: 
Al carrer Vicent Aubà, si ho recordeu, hi ha un projecte de millora del carrer, a més aprovat pel Ple,
i havia molts d’aquests trams que el que es feia és la vorera més ampla i es mantenien els espais
per a plantar arbres i no plantes. 
Estava pensant en el tema de les arrels de les palmeres que a l’Av. Ramon Salomon hi ha molts
de desnivells i no ho acabava d’entendre.

PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: S’ha posat alguna sanció pel tema dels gossos que fan les
seves necessitats i no ho recullen, i si és que hi ha sancions, doncs voldria tenir la relació.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També he demanat diferents vegades i l’última vegada em va
dir que era de règim intern, el quadrant de la Policia Local del 2019. No vull saber el policia que hi ha
un dilluns al matí,  em dona igual el nom de la persona, el que vull  comprovar i  crec que com a
membre de l’oposició tinc dret, és veure els horaris o les hores que fan. I ho dic perquè vaig tenir una
mala  experiència  al  2011  quan  vaig  entrar,  ja  que  havia  policies  que  cobraven  hores  que  no
treballaven i  que les coses no es feien bé.  No crec que sigui  el  cas,  però m’agradaria poder-ho
comprovar i ho dic, policia A, B, C, D ...no vull nom, vull comprovar les hores que ha fet cada policia al
2019  per veure si s’està portant bé, que suposo i espero que sí.

- Sra. Ventura: 
Les 1460 hores que ha de fer la policia anualment, ha quedat també clar. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha un lloc que els treballadors de Renfe o d’Adif, no ho sé,
per entrar a fer treballs han aixecat la tanca i està malament. Sé que s’han queixat aquí a l’Ajuntament
a alguna persona en concret i li  han donat un telèfon i que truquen ells i que s’espavilen. Ho dic
perquè crec que és una gestió que hauria de fer l’Ajuntament, perquè aquest home ha trucat varies
vegades, no s’aclareix i no és que estigui malament i que estigui perillós, però els animals sí que
poden passar de cara a l’estació.

- Sra. Ventura: 
Després em passes el lloc. Habitualment són gestions que fem en ADIF quan els comuniquem que
hi ha un forat a la valla o quan anem cap a Tortosa pel camí paral·lel a la via hi ha molts de trams
que no estan ben col·locades i que cauen o que hi ha forats i des de serveis tècnics és una de les
tasques que es fa habitualment. 

PREGUNTA 12  FORMULADA PER LA SRA.  SALAS:  El 16 de desembre vaig registrar el registre 3925 que li
demanava a la  secretària  un informe pel  tema de la  moció  que es va aprovar  al  setembre que
concretament  l’acord  diu  que  cap  partit  polític  fiquéssim  cap  bandera  ni  símbols  partidistes  de
qualsevol  tipus a  la  façana de l’Ajuntament  ni  a  cap  lloc  visible  des del  carrer  de la  façana de
l’Ajuntament, a excepció de les banderes constitucionals als màstils de l’Ajuntament d’Ulldecona. En
definitiva la conclusió de la secretària de l’Ajuntament, referent a aquest informe diu: “Per tant, sense
entrar a considerar si els llaços grocs poden o no estar a la finestra del despatx assignat a un grup
polític, hi ha un acord de ple que obliga a l’Ajuntament i segons l’article 21.1.r) de la llei 7/1985 de, 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local és competència de l’Alcaldessa ordenar la publicació,
execució i fer complir els acords del ple.”
Ho dic perquè si tal i com diu l’informe i és un acord de ple i això s’està incomplint, pensa fer alguna
cosa l’Alcaldessa en relació a aquest tema?
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- Sra. Ventura: 
L’Alcaldessa pensa donar compliment a l’informe de la secretària,  que si  no m’equivoco el  va
enviar aquesta setmana o la setmana passada i gairebé no hem tingut ni temps de trametre’l a la
resta de grups.

PREGUNTA 13  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com és normal voldríem saber com està el tema de la
Cooperativa, això està clar que tothom ho vol saber. 

Es dona per contestada en la pregunta número 4.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: El tema de la residència de la gent gran, si tenim alguna
novetat al respecte. 

Es dona per contestada en la pregunta número 23.

PREGUNTA 15  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En aquest cas, ens agradaria saber si se segueix fent
l’informe tècnic des dels serveis tècnics del bar del teatre Orfeó per saber com està el tema i quan se
podrà començar a fer el tema del concurs per a poder adjudicar aquest teatre.

- Sra. Ventura: 
La nostra intenció, crec que també us ho vaig explicar l’últim dia, es treure un concurs, enteneu
que vaig a dir, a canvi d’inversió, és a dir, que la persona que entri, que vulgui portar el local faci la
inversió, en una concessió a x anys, que valoraran des dels serveis tècnics, però prèviament a
això, des dels serveis tècnics s’ha de fer un informe econòmic del que pot costar, perquè sinó
després podem treure unes bases massa àmplies que serà difícil  de valorar tècnicament i  de
puntuar.

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Avui mateix passàvem les bases dels ajuts a comerços, i
gent que se li ha atorgat l’ajut sí que ens han preguntat quan rebran aquest import perquè encara no
l’han cobrat. 

- Sra. Ventura: 
Et diré que depèn, perquè hi ha comerços que ja ho han justificat i que per tant cobraran més
prompte i n’hi ha altres a qui se’ls ha fet un requeriment i fins que no justifiquen la subvenció no
cobraran. Per tant, qui tingui una qüestió puntual, qualsevol comerç de quan cobrarà, pot trucar
sense  problema  a  l'Ajuntament  que  des  dels  serveis  tècnics  o  serveis  econòmics  se'ls  hi
contestarà.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Volem saber si s’està preparant alguna prova o de quina
manera es pensa cobrir la plaça que ha quedat lliure al retén de l’Ajuntament, després de la jubilació
de Tere Fornós. 

- Sra. Ventura: 
Sortiran unes bases per cobrir aquest lloc de treball, en la idea de què passi el retén a ser un
servei  d’atenció al ciutadà, com ha de ser i  segurament amb més funcions de les que se fan
actualment. És el punt d’entrada, de recepció de l’Ajuntament, sobretot als matins hi ha molta feina
a fer, per la tarde segurament no tanta i, per tant, creiem que fer aquest canvi i passar del que és
retén simplement a donar un servei d’atenció al ciutadà és positiu. Tots els processos que estem
fent, tant si és de treballadors temporals en borses de treball, com substitucions de llocs de treball,
per exemple ara en vam fer una per una baixa d’un treballador, tot surt publicat a la pàgina web i a
les diferents xarxes socials, per tal de cobrir les places vacants.

Expedient: 1-2-20-2 Pàg. 26/29



Ple Municipal
any 2020

PREGUNTA 18  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  I,  també, com tenim el tema de les places dels nous
municipals, les oposicions i tot això.

- Sra. Ventura: 
Han sortit les bases de policia local, tres de lliure concurrència i una de mobilitat, han sortit ja
publicades al BOPT, falten les publicacions al DOGC i al BOE, i a partir d’aquest moment fixarem
el termini màxim de presentació de sol·licituds, fixarem la data de l’examen i la nostra voluntat és
fer-ho el més ràpid que puguem.

PREGUNTA 19  FORMULADA PEL SR.  PAREDES:  Amb el  tema de la  residència,  suposo que ja  saps  i  ets
conscients que el 26 de setembre de 2019, el servei d’inspecció registre del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acordat obrir un inici d’expedient sancionador per la presumpta comissió
d’infraccions a la vigent normativa reguladora de les entitats serveis i establiments socials que deriven
dels  fets exposats contra l’Ajuntament  d’Ulldecona titular de l’establiment,  residència  d’Ulldecona.
Aquest inici d’expedient sancionador és motivat perquè el 25 d’abril de 2017 ja es va constatar que hi
havia coses que no funcionaven, el 6 de març de 2018, es va tornar a constatar, i un any després, el
22 de maig de 2019 ho va tornar a constatar i a data d’ara segueix igual, perquè el 20 de gener
tampoc estava fet.
Jo em vull referir només a una cosa concreta, perquè de la residència en podem parlar hores, per
tant, aquesta cosa en concret, hi ha un informe d’inici sancionador per valor de 7.000 euros, perquè
diu que els serveis higiènics de la planta 1 i 2 no disposen de sistema d’avís, i aquest fet és constitutiu
d’una infracció molt greu. La meva pregunta és, si ho sabem des del 17, ens ho diuen al 18 i ens ho
recorden al 19, estem al 20, si s’ha fet alguna cosa o no s’ha fet? senzillament pregunto. Perquè clar,
ja entenc que entre administracions, però aquí hi ha un inici d’expedient sancionador, la falta és molt
greu, els iaios no tenen el timbre d’avís, i crec que alguna cosa es tindria que fer, ja. Sabent-ho a més
des del 17.
Segon, avui és 2 de març, el dia 4 podem celebrar l’aniversari que es va constituir la famosa comissió,
que jo com no estava a l’altre ajuntament no l’he vist  mai constituïda,  no he pogut anar mai.  La
comissió 2019 i la comissió que es va constituir el dia 4 de març de 2019 deia, paraules textuals:
«Constituir una comissió d’estudi de caràcter temporal, de la qual podran formar part tots els regidors
de la Corporació, per tal d’orientar i fer seguiment de les actuacions que es duguin a terme.» Pregunto
farem ara l’aniversari d’aquesta comissió, jo no vaig poder estar al naixement, algun dia ens reunirem
i  ens  podrem retrobar  aquesta comissió? Sobretot  per  fer  un seguiment.  Perquè la  comissió  no
decideix, fa seguiment de les actuacions, alguna actuació s’haurà fet de la residència tenint present
que al 18 va acabar la concessió.

Es dona per contestada en la pregunta número 23.

PREGUNTA 20 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El tema de l’orfeó, i a veure si m’explico bé, natros entrem a
l’orfeó i davant nostre tenim, on se fan les actuacions, si no estic mal orientat a mà esquerra, hi ha
unes sortides d’emergència, que espero que no s’hagin d’utilitzar mai, per suposat, i que donen al pati
del bar, on abans es feia ball, es feia restaurant, etc. etc. 
Jo demanaria quan es faci alguna activitat a l’Orfeó amb gent i se’n fan moltíssimes i moltes d’elles
amb molt d’èxit i està ple de gom a gom, que el bar estigui com a mínim amb la llum encesa i les
portes obertes, perquè si algun dia per desgràcia tenim que utilitzar aquelles portes d’emergència
situades a l’esquerra, ens trobarem a les fosques i en un bar tancat i amb una porta tancada. Crec
que independentment, que ja continuarem parlant del tema de l’Orfeó, però independentment de les
solucions que es puguin anar fent, no pots encabir 200, 300 o 400 persones, allò s’utilitza molt i ens
trobarem a un pati a les fosques amb les portes tancades. Mentre no s’arribi a la situació òptima, crec
que durant les actuacions hauria d’estar en les llums enceses i portes obertes. 

- Sra. Ventura: 

Pàg. 27/29 Expedient: 1-2-20-2



Ple Municipal
any 2020

Aquestes són unes sortides d’emergència, no són les úniques sortides d’emergència, i el problema
no és només que estigui o no estigui la porta del costat oberta, és que les sortides d’emergència
donen al mateix lloc que el passadís, és a dir, que pots sortir pel lateral o pots sortir per detràs,
donen al mateix lloc. Diferent seria que l’Ajuntament hagués comprat el solar de detràs, que dona
contra el carrer Vicent Aubà, precisament que ens permetria sortir allí i no sortir al carrer Major,
sinó sortir per baix, perquè ara clar, la sortida d’emergència que durant molt de temps han estat
tancades, durant molts anys, molts, no és que estan tancades i fa un mes estaven obertes, no.
Que sempre han estat tancades, hi ha les dos sortides pels passadissos de l’altre cantó, del carrer
Orfeó i la sortida del carrer Major. De totes maneres hi ha un escrit per part del regidor i li farem
arribar també tot el pla d’usos i les diferents actuacions que s’han fet els darrers anys.

PREGUNTA 21  FORMULADA PEL SR. PAREDES: En les últimes pluges al c/ O’Callaghan, precisament en la
urbanització que està dalt de la sèquia, s’embassa, l’aigua baixa amb molta quantitat pel c/ Maria
Aurelia  Capmany  i  provocant  que  entri  en  algunes  vivendes  l’aigua.  Ja  sé  que  són  coses
excepcionals,  però  que  desgraciadament  sembla  ser  que  anem cap  a  coses  excepcionals  cada
vegada amb més freqüència.
La meva pregunta és, i  es pregunta des de la ignorància... Ja que hi ha uns embornals si no es
podrien fer més grans, si no es podrien ampliar aquests embornals per tal de recollir aquesta aigua,
entenent que si és un diluvi no hi ha res que serveixi. 

- Sra. Ventura: 
El problema no és només de posar més embornals, és que tota l’aigua de pluvials va a la mateixa
tuberia que el clavegueram, no hi ha xarxa de pluvials, per tant, si posem un embornal nou o una
reixa nova per a què absorbeixi l’aigua de la pluja, amb registres importants com els que estem
patint últimament, el problema no és que allí dalt s’embassen els baixos, és que no s’embassaran
només allí dalt sinó que el registre del clavegueram que hi ha a la cantonada del carrer Maestrat,
av. Constitució, que ja habitualment quan plou poc, ja salta, si us heu fixat hi ha una tapa que està
aixecada, si connectem més aigua de pluvials a aquesta xarxa de clavegueram, automàticament
allò serà un mar. Per tant, la solució passa per posar una xarxa de pluvials, però que no es fa ni en
dos dies ni en tres, perquè requereix a part dels diners, una obra física que durarà temps. Sense
descartar que algun punt molt concret es pugui obrir i connectar de nou, però una reixa com ens
demanen els veïns del carrer, de part a part, com les de pluvials que hi ha al carrer Calvari o al
carrer Pare Palau, és impossible per aquest motiu, perquè en el moment en què connectem i hi
hagi un aiguat, automàticament l’aigua ens desbordarà abaix i segurament acabarà entrant a totes
les cases, no pel carrer, sinó pels lavabos i per altres tuberies. Per tant, de vegades és allò que
sembla fàcil i l’Ajuntament no ho fa perquè no ho fa, doncs té una explicació, no tot és solució d'ara
per a ara. 

PREGUNTA 22 FORMULADA PEL SR. PAREDES: I, finalment, com van les obres de l’oficina de turisme? Perquè
les del c/ Major ja veiem que van prou bé i ja veus que tothom va fent un seguiment, que no sé si els
hi fa gràcia als treballadors però tothom xafardeja de com va. Les de l’oficina de turisme en canvi
queden més lluny i era per saber com van.

- Sra. Ventura: 
Van més lentes del que ens agradarien, bastant més lentes. Així com les obres del carrer Major
que també ha sortit alguna dificultat, la veritat és que no tenim cap queixa perquè van avançant i a
més s’ha fet en molta cura, no només en tots els inspectors d’obres, veïns i veïnes, que tenim
cada dia vigilant, sinó intentant que l’impacte sobre els diferents comerços i les molèsties sigui el
menor possible, però les obres de turisme van més lentes del que ens agradaria. Estem damunt i
intentarem que com a mínim no paren i continuen treballant.

PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: A banda de totes les preguntes que han fet els companys,
que evidentment quan ens respondrà ja ens donarem per contestats, també volem saber què passa
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en la Cooperativa, també el tema de l’Orfeó, i tots els temes que s’han parlat. I, sobretot, volem fer
incidència en el tema de la residència, nosaltres pensem que la residència, és de tots els temes que
s’han plantejat, que tots són prou importants i de tots esperem la resposta, la residència és dels més
importants i  creiem que hauria de ser el  primer que hauríem de solventar ja.  També esperem la
comissió com ha dit el company d’Esquerra, i a veure si ens posem a treballar en el tema. 

- Sra. Ventura: 
Ens posem a treballar no, sinó que no hem deixat de treballar, de vegades les coses van més
lentes del que ens agradaria i surten imprevistos que no tenim comptats que podrien sortir, però
l’ajuntament no ha deixat de treballar, en tot cas, convoquem aquest mes ja, per tal de donar-vos
tota la informació que tenim, a dia d’avui,  una informació més tècnica que política, que és un
procediment que s’ha de fer. 
Anunciar-vos que demà al matí comencen les obres de reparació dels lavabos, no exactament del
punt que el regidor Alfred Paredes ha fet referència de l’informe, sinó respecte al terra de les
dutxes del primer pis que és el que porta més inversió, més feina i més dificultat, no tinc ara mateix
les xifres econòmiques, en tot cas ja us les passaré, de la inversió que és farà. 

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les 14 hores i 57 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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