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

EL DIA 7 DE SETEMBRE 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 set de setembre de dos mil vint.

Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix telemàticament 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 Plans Estratègics de Subvencions de l’Ajuntament d'Ulldecona en diverses
matèries: pla estratègic de subvencions per la rehabilitació d’habitatges del municipi; pla
estratègic de subvencions per al foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al municipi;
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pla estratègic de subvencions en matèria d'educació; pla estratègic de subvencions per
pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  les  bases  específiques  reguladores  de  les
subvencions municipals per als petits comerços i empreses de serveis, reformes i nova
creació i aprovació de les instruccions de tramitació.

4. Aprovació de les instruccions de tramitació de les subvencions per a empreses per motiu
de la COVID-19.

5. Delegar en la Diputació de Tarragona, per la seva realització a través de l’Organisme
Autònom BASE-Gestió d’Ingressos, les competències municipals en matèria de recaptació
en període executiu d’altres ingressos de dret públic.

6. Derogació de diverses ordenances fiscals.

7. Aprovació del Pla Local de polítiques d’igualtat 2020-2024.

8. Ratificació del decret d'alcaldia de 15 de juny 2020, relatiu a la moció per a la suficiència
financera dels ens locals.

SECCIÓ DE CONTROL  

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

10. Precs i Preguntes.

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

SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 13 de juliol de 2020, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2.  APROVACIÓ DELS PLANS ESTRATÈGICS DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D'ULLDECONA EN  
DIVERSES MATÈRIES:  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DEL  
MUNICIPI; PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ I DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA  
AL MUNICIPI;  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ;  PLA ESTRATÈGIC DE  
SUBVENCIONS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació dels Plans Estratègics de Subvencions de l’Ajuntament d'Ulldecona en
diverses matèries: pla estratègic de subvencions per la rehabilitació d’habitatges del municipi;
pla  estratègic  de  subvencions  per  al  foment  de  l'ocupació  i  de  l'activitat  econòmica  al
municipi; pla estratègic de subvencions en matèria d'educació; pla estratègic de subvencions
per pal·liar els efectes de la covid-19

D’acord amb la Llei General de Subvencions, els òrgans de les Administracions Públiques que es
proposin  establir  subvencions,  amb  caràcter  previ  han  de  concretar  en  un  pla  estratègic  de
subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari
per  a  la  seva consecució,  els  costos previsibles i  les seves fonts  de finançament,  que s’han de
supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Amb aquests plans es pretén potenciar l’activitat  econòmica i  donar suport  a les empreses i  les
famílies del municipi d’Ulldecona.

Així mateix, els plans tenen caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la
seva efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions,
atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

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

ACORDS

I.  Aprovar  els  següents  plans  estratègics  de  subvencions:  pla  estratègic  de  subvencions  per  la
rehabilitació d’habitatges del municipi; pla estratègic de subvencions per al foment de l'ocupació i de
l'activitat econòmica al municipi; pla estratègic de subvencions en matèria d'educació; pla estratègic
de subvencions per pal·liar els efectes de la covid-19, mitjançant la concessió de subvencions anuals,
en els termes en què figuren incorporats en l'expedient administratiu.

II. Disposar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Nosaltres  compartim  els  objectius  de  totes  les  subvencions,  però  creiem pel  que  fa  a  la  de
rehabilitació d’habitatges que és evident que l’estat de moltes cases del nostre poble, les cases
deshabitades, especialment del casc antic, necessiten d’una actuació urgent i com ja vam plantejar
al  nostre  programa  en  el  seu  moment,  és  absolutament  imprescindible  abordar  aquesta
problemàtica  en  una  política  coordinada  integral.  Tot  el  que  es  planteja  en  aquest  àmbit
considerem que només són pedaços i que no soluciona la problemàtica que patim tant greu de
degradació urbanística al nostre poble i que perjudica al benestar de la gent en tots els àmbits.
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Realment es pensa que en 2.500 euros, que és el màxim que es pot rebre per aquesta subvenció
per actuació, algú s’animarà a fer alguna obra? Una obra val molt més i considerem que és evident
l’estat  dels  comptes del  nostre  ajuntament  i  el  que tenim per  abordar  aquest  problema,  però
considerem que encara podem apostar  més fort  prioritzant  la  despesa en aquests temes que
considerem que són  d’absoluta  urgència,  per  això  considerem que és  una  subvenció  que  és
insuficient, estem a favor d’ella però demanaríem si es pot dotar de més recursos i prioritzar la
inversió en aquest sentit i si cal deixar-ne altres que considerem que no són tan importants, ja en
parlaríem. Per això, el nostre sentit del vot serà d’abstenció.

- Sra. Ventura:
Puntualitzar en què segurament hi ha algunes d’aquestes subvencions que es podrien dotar de
més recursos si és possible i crec que en això estaríem d’acord tots els grups, però no és el que
estem discutint ara mateix,  vull  dir  que el que estem fent ara mateix és l’aprovació dels plans
estratègics per a poder millorar la tramitació de totes aquestes subvencions, complir la normativa
vigent i posar una mica d’ordre en tot allò que fa referència a les subvencions que l’ajuntament
dona a tercers, és a dir, als veïns i veïnes del nostre poble. Independentment del contingut de
cadascuna de les subvencions i de la quantia econòmica o d’altres subvencions o altres línies que
puguen venir en un futur. 

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

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

3.  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE ES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES  
SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS PETITS COMERÇOS I EMPRESES DE SERVEIS,  REFORMES I NOVA  
CREACIÓ I APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ.  

DICTAMEN CONEGUT  :

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

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, 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.

2.  En data 2 de març de 2020, pel Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona es van aprovar inicialment les
bases reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços i  empreses de serveis,
reformes i nova creació, que van esdevenir automàticament definitives després d’estar sotmeses a un
tràmit d’informació píblica sense haver-hi hagut al·legacions, i es van publicar íntegrament al BOPT
de 3 d’agost de 2020.

3. Per part de l’Interventor es veu la necessitat d'establir un procediment estandaritzat i una versió
simplificada d’aquestes ajudes econòmiques. 

Les modificacions proposades respecte a les anteriors bases són principalment:
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• Eliminació de paràgrafs que són repetició literal del que diu la Llei, que no aporten informació
rellevant. 

• Eliminació de paràgrafs redundants o repetits que es poden expressar de manera més simple.
• Concedir el mateix percentatge a totes les sol·licituds, ja que la diferència entre el 25% i el

30% no compensa la complicació que suposa haver d'aplicar percentatges diferents. 
• Fer compatibles les subvencions amb les concedides per altres administracions. 
• Simplificar el règim de publicitat. 
• Reduir la documentació que cal presentar amb la sol·licitud i la seva justificació. 

També es considera necessari aprovar l'annex de procediment, com a document a nivell intern, per
estandaritzar i simplicar el procediment.

4.  La  comissió  d’estudi  i  proposta  de  les  subvencions  municipals  destinades  a  petits  comerços,
reformes i nova creació al municipi d'Ulldecona, té convocada reunió per al proper dia 7 de setembre,
per tal d’estudiar la modificació d’aquestes bases de subvencions i elaborar-ne la seva redacció.

5. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS). 

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

ACORDS:

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

II. D’acord amb el què preveu l’article 124.2 del ROAS, sotmetre a informació pública aquestes bases
específiques,  per a la formulació de reclamacions,  al·legacions i  suggeriments,  per un termini  de
trenta dies mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació, i una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas
de que no se’n produeixi cap reclamació, al·legació o suggeriment, l’acord esdevindrà definitiu. 

III. Aprovar les instruccions de tramitació d’aquestes subvencions.
 
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Gavaldà:
Votaríem a favor, l’únic que voldríem preguntar perquè encara hi ha moltes subvencions de l’any
passat que no s’han cobrat.

- Sra. Ventura:
Hi ha alguns peticionaris de subvencions que se’ls ha fet algun requeriment de documentació i per
això,  segurament,  no s’han cobrat.  Ara,  al  llarg  d’aquestes  últimes setmanes,  ens  hem posat
bastant al dia en pagaments de subvencions pendents, tant d’aquest àmbit com d’altres que hi
havien, per tant,  en tot cas si algú encara està pendent, podrà o pot consultar específicament
aquell cas d’aquella subvenció. Perquè ara t’estic parlant en termes generals, evidentment no de
cap dels  casos  a  nivell  concret.  Si  vols,  ens  passes  el  nom o l’empresa  i  farem la  consulta
específica.
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VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

4. APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A EMPRESES PER MOTIU  
DE LA COVID-19.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de les instruccions de tramitació de les subvencions per a empreses
per motiu de la COVID-19

1.  En data 21 d’abril  de 2020, pel Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona es van aprovar inicialment les
bases reguladores de les subvencions per a empreses per motiu de la COVID-19, que van esdevenir
automàticament definitives després d’estar sotmeses a un tràmit d’informació píblica sense haver-hi
hagut al·legacions, i es van publicar íntegrament al BOPT de 13 de juliol de 2020.

2. Per part de l’Interventor es veu la necessitat d’aprovar l'annex de procediment, les instruccions de
tramitació d’aquestes subvencions,  com a document a nivell  intern, per estandaritzar i simplicar el
procediment.

3. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i  el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS). 

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

ACORDS:

I. Aprovar les instruccions de tramitació de les subvencions per a empreses per motiu de la COVID-
19, en els termes que figuren incorporades en l’expedient administratiu.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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5. DELEGAR EN LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER LA SEVA REALITZACIÓ A TRAVÉS DE L’ORGANISME  
AUTÒNOM BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ  
EN PERÍODE EXECUTIU D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Delegar  en  la  Diputació  de  Tarragona,  per  la  seva  realització  a  través  de
l’Organisme Autònom BASE-Gestió d’Ingressos, les competències municipals  en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LRBRL), en el seu
article  36.1  b),  atribueix  a  les  Diputacions  la  competència  d’assistència  i  cooperació  jurídica,
econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre  de  2015,  de  règim  jurídic  del  sector  públic  (en  endavant  LRJSP)  estableix  que  les
Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi correspongui,
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de
gestió,  liquidació,  inspecció i  recaptació de tributs i  dels restants ingressos de Dret  públic que la
mateixa Llei els hi atribueix.

En data 24 de gener de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, es
detallava en el corresponent acord de delegació.

La  complexitat  tècnica  que  comporta  l’exercici  d’aquestes  facultats  i,  al  mateix  temps,  la  gran
importància  que  un  adequat  exercici  de  les  mateixes  té  de  cara  a  la  bona  marxa  de  la  gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la
legislació i incloure noves delegacions.

Examinada la  proposta al  ple  de l’Ajuntament,  i  després del  corresponent  debat,  amb la  majoria
exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, es proposa al Ple
l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions que es
detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor
de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a través dels serveis o ens instrumentals que
a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat
amb l’establert pels articles 36.1 b) i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1 k) i 141 de la LRJSP i article 7
del TRLRHL.

- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos
de dret públic.

Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació
de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.
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Tercer.-  La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre de
2024,  prorrogable  per  reconducció  tàcita,  per  períodes  consecutius  de  quatre  anys,  la  qual  es
produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada
delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.

Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord,
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a
l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a
BASE - Gestió d’Ingressos.

Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona s’atendrà
a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les
seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.

Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva part, es
procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.

Setè.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldessa  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona  per  la  formalització  d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

6. DEROGACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Derogació de diverses ordenances fiscals

La crisi sanitària generada per la COVID-19 ha tingut importants conseqüències econòmiques per a
les empreses radicades a Ulldecona, que han vist minvats els seus ingressos degut a les restriccions
a l'activitat econòmica implantades per a contenir la propagació del virus.

Per això, el Ple de la Corporació, per tal de facilitar la recuperació de l'activitat econòmica mitjançant
la implantació de noves activitats empresarials, en sessió celebrada el 6 de maig de 2020 va aprovar
la derogació dels articles 10, 11, 12 i 13 de l'ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes, que
establien l'exacció de la taxa per llicències d’activitat.

En el  moment d'aplicar aquesta modificació,  s'ha detectat  que existeix una altra ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, aprovada pel Ple de la Corporació el dia
27 de novembre de 1989, que no ha estat mai objecte de derogació expressa, contravenint el que
disposa l'article 9 de la Llei General Tributària.

S'han trobat quatre ordenances més, l'ordenança de la "taxa de cementiri municipal", l'ordenança de
la "taxa per llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer", l'ordenança de la "taxa per participació en
proves selectives per accés a la funció pública o al personal laboral de l’Ajuntament d’Ulldecona",
aprovades també en l'any 1989, i l’ordenança del "preu públic per utilització de locals municipals", el
contingut de les quals està incorporat a l'ordenança fiscal reguladora de les taxes aprovada en 1998.
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Per tal de posar remei a aquesta situació irregular i garantir la seguretat jurídica dels contribuents a la
Hisenda Municipal, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Declarar formalment derogada l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'obertura
d'establiments, que va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 27 de novembre de
1989.

Segon. Declarar formalment derogades l'ordenança de la "taxa de cementiri municipal", l'ordenança
de  la  "taxa  per  llicència  d’autotaxis  i  altres  vehicles  de  lloguer"  i  l'ordenança  de  la  "taxa  per
participació en proves selectives per accés a la funció pública o al personal laboral de l’Ajuntament
d’Ulldecona",  totes  elles  aprovades pel  Ple  de la  Corporació  el  dia  27  de novembre  de  1989,  i
l’ordenança del  "preu públic  per  utilització  de locals  municipals".  Els  tributs  regulats  en aquestes
quatre ordenances continuen vigents i es regeixen per la normativa continguda en l'ordenança fiscal
municipal reguladora de les taxes, aprovada pel Ple de la Corporació el dia 2 de novembre de 1998.

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Votarem a favor, però pot haver un malentès segons qui ho senti, que les taxes que es van aprovar
al 1998 es deroguen però perquè després s’han aprovat i estan actualitzades, ho dic perquè al
cementiri, per exemple, no és que no es pagarà la taxa, es continuarà pagant com fins ara i és un
tema burocràtic per sanejar i deixar les coses al seu lloc, no? Simplement, és un aclariment. 

- Sra. Ventura:
Recordar  que  simplement  és  un  tràmit  administratiu,  burocràtic,  a  nivell  intern  perquè  les
ordenances estan vigents, en acords posteriors del ple de l’Ajuntament d’Ulldecona. 

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

7. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2020-2024.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del Pla Local de polítiques d’igualtat 2020-2024

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en el seu article 21
regula la col·laboració entre les administracions públiques i estableix que l’Administració General de
l’Estat i les administracions de les comunitats autònomes cooperaran per integrar el dret d’igualtat
entre dones i homes en l’exercici de les seves respectives competències i, en especial, en les seves
actuacions de planificació.

La Llei Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, reconeix
la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere a la Generalitat de Catalunya, la Llei
5/2008 del dret de les dones per a l'eradicació d la violència masclista, situant aquesta qüestió com a
prioritària a l'agenda política i introduint importants novetats a nivell conceptual. La Llei 17/2015, del
21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes facilita un marc normatiu global de les polítiques
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d'igualtat de gènere a Catalunya, fixant l'obligatorietat dels poders públics d'eliminar qualsevol forma
de discriminació i de vetllar per a una igualtat real .

L’Institut Català de les Dones (ICD) és l’organisme del Govern de la Generalitat que té atribuïdes les
competències vinculades de vetllar  pel  compliment  de la  Llei  17/2015,  del  21 de juliol,  d’igualtat
efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva transversalitat. A aquest efecte, l’article 7.3.b)
d’aquesta  Llei  obliga  l’Administració  de  la  Generalitat  a  dotar-se  de  mecanismes  de  cooperació
interinstitucional per traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta
d’administracions.

Les  administracions  locals  tenen un  rol  central  en la  promoció  i  implementació  de les polítiques
d'igualtat  de  gènere.  Per  al  seva  proximitat  amb  la  ciutadania,  el  seu  paper  és  primordial  per
promoure societats més igualitàries i respectuoses. 

En aquest sentit, l'Ajuntament d’Ulldecona vol ratificar el seu compromís per eradicar totes les formes
de desigualtat i aconseguir una societat igualitària, i el Pla local de polítiques d’igualtat 2020-2024  vol
ser un instrument d’implementació i coordinació de les polítiques d’igualtat de gènere amb una clara
voluntat de transformar les condicions de vida de les dones i els homes del municipi, una estratègia
local orientada a la consecució d'una igualat de gènere real i efectiva.

En el context socioeconòmic actual, les propostes de planificació cal que es facin atenent a criteris de
temporalitat  molt  concrets,  permetent  una  correcta  avaluació  i  establint  criteris  de  correcció  i
propostes amb horitzons específics, en aquest cas 2020-2024.

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

ACORDS:

1.  Aprovar  inicialment  el  Pla  Local  de  polítiques  d’igualtat  2020-2024  d’Ulldecona  que  consta
incorporat a l’expedient de referència.

2. Disposar la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions i
suggeriments que es considerin convenients.

3. Considerar definitivament aprovat aquest Pla pel sol cas que durant el tràmit d'exposició pública no
es presenti cap al·legació o suggeriment.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Gavaldà:
Votarem a favor i volem dir que celebrem que hi hagi el pla i esperem que es pugui dur a terme tal
i com està escrit.

- Sra. Ventura:
Perfecte, això esperem tots i, en tot cas, oberts com sempre també a què qualsevol suggerència o
proposta d’activitat o programa pugui ser incorporada pels canals habituals que teniu a la vostra
disposició.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 13  D’AGOST DE 2020,  RELATIU A LA MOCIÓ PER A LA  
SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.  

DECRET  :

“Assumpte: Moció per a la suficiència financera dels ens locals

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de
la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions
hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera
per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova
una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país.
Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat  amb esperit  de servei  en
benefici de les nostres respectives comunitats locals.

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-
les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació
social  i  econòmica,  la  pandèmia ha posat  en evidència  la  fragilitat  dels  mitjans locals,  la  manca
d’eines per  afrontar-ho i  l’escassetat  de recursos econòmics i  financers per  a  poder assumir  les
solucions de futur amb garanties.

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la
LRSAL del  2013,  van  ser  la  resposta  legislativa  de  l’Estat  espanyol  a  les  mesures  d’austeritat
imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui
millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit,
la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les
hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si  no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però,
a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la
reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a
la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer
front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al
futur.

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que
garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que
es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de
reivindicar  també  l’autonomia  local.  Més  enllà  de  l’harmonització  financera  de  totes  les
administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar
més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.

En aquest context i  amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que
obliguen als Ajuntaments a l’equilibri  pressupostari,  el Govern de l’Estat i  la FEMP van signar un
acord, el passat 4 d’agost,  per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible,
l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el
Reial  Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i  urgent,
aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial
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Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint
unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús
de romanents de tresoreria  per a despeses generals  per  part  dels  ajuntaments,  se n'estableix la
transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el
retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit
extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que
facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això
els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un
greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari.

Per tot això,

HE RESOLT:

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Ulldecona a l’acord signat per la FEMP i el Govern
de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible,
l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups
parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció,
tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb
una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€. 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei
2/2012 d’estabilitat  pressupostària,  per  així  donar  més marge  a  les  administracions  locals  en  la
resposta a la present crisi.

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar
del  superàvit  de  l’any  2019  i  dels  romanents  acumulats  per  a  destinar-los  a  mesures  per  a  la
reactivació  socioeconòmica  de  les  respectives  comunitats  locals.  A la  vegada,  que  es  garanteixi
l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a
la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones
velocitats. 

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat
per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i
la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més
propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.

CINQUÈ.- Apel·lar  al  Govern  de la  Generalitat  per  a  què  es  quantifiquin,  conjuntament  amb les
entitats municipalistes,  les despeses a què han hagut  de fer front  les administracions locals,  per
serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que
s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent
línia  de  compensació  econòmica  a  les  administracions  locals  d’unes  despeses  que  no  els
corresponen.

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya que es reguli  per Llei  l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar
acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les
mesures compensatòries.
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SETÈ.- Comunicar  l’aprovació  d’aquesta  moció  al  Govern  de  la  Generalitat,  al  Parlament  de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al
Congreso  de  los  Diputados,  per  fer-ho  arribar  també  als  seus  grups  parlamentaris.  Finalment,
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de
Catalunya  (FMC)  per  a  poder  fer  el  seguiment  del  suport  de  les  mesures  proposades  en  les
administracions locals del nostre país.

VUITÈ.- Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.

Així  ho  mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona el dia tretze d’agost de dos mil vint.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

9.    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 26 de juny
fins al 3 de juliol de 2020, que corresponen amb les compreses entre els números 462582-F fins al
462587-F dels fulls segellats de la Generalitat,  ambdós inclosos. I  de les actes de les Juntes de
Govern Local  aprovades des  del  dia  26  de juny fins  al  31 d’agost  de 2020,  corresponent  a  les
sessions celebrades els dies 12 de juny i 10 de juliol de 2020.

10.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: En relació als decrets d’alcaldia, veiem que es dona compte
fins a principis de juliol, dels mesos de juliol i agost no n’hi ha cap i decrets de pagaments de factures
tampoc. La pregunta és, no s’han pagat factures? Suposo que sí, per quin motiu no estan els decrets,
per a que puguem mirar que és el que s’ha fet des del govern?

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està o què s’ha fet a la pista coberta, una part sí que ho
sé, perquè ho he vist, que s’ha posat una carpa davant de l’escenari, suposo que és en cas de que sí
plovia que no ens passés el que va passar l’any passat, però bé, saber si s’ha fet algun tràmit més per
solucionar-ho definitivament, i a la vegada l’any passat a l’espectacle festa dels 80 principals, que es
va haver de suspendre i van haver de desmuntar i marxar, com es va acabar? al final se’n va fer
càrrec l’assegurança o què és el que va passar? 

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: En reiterats plens demano diferent documentació/ informació
que no se’m fa arribar, i m’agradaria saber quina és la forma en la que he de demanar-ho per a què
se’m faci  arribar.  Entre  altres coses,  des de l’inici  de legislatura,  que fa pràcticament  un any,  el
quadrant de la policia local, també vaig demanar la relació de camins que s’havien de desbrossar al
ple de fa dos mesos, i no se m’ha fet arribar res. Volia saber també la relació de les sancions que ha
posat l’Ajuntament per les necessitats dels gossos, però ara ho vull ampliar i saber totes les sancions
que s’han  posat,  perquè  per  exemple,  aquí  al  carrer  Barcelona  que  fa  dos  mesos  que  ho  vaig
comentar no es pot baixar, per la part de baix que dona al carrer Major ja que hi ha una direcció
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prohibida, i hi ha gent que s’ho salta, que un vehicle vagi en direcció prohibida són 500 euros, s’ha
posat alguna sanció per aquest motiu? Perquè cada dia hi ha vehicles que van en direcció prohibida,
en aquest lloc o a qualsevol lloc del municipi. També vaig demanar si s’havia posat alguna sanció per
incompliment de la mascareta, pel tema de tot el que està passant en el tema de la covid-19. No he
rebut cap resposta, llavors, m’agradaria saber de quina forma ho he de demanar per a què se’m faci
arribar.

- Sra. Ventura:
Falta alguna documentació, això és veritat, però n’hi ha alguna que jo no tenia constància de què
estés pendent  demanada per la Regidora del  Partit  Popular,  com per exemple la  relació  dels
camins a desbrossar, en tot cas et farem arribar una còpia del contracte que vam fer, de l’empresa
que vàrem contractar a través també d’un concurs públic,  per tal  de fer el  desbrossament de
diferents  camins  municipals,  que  aquest  any  hem  hagut  de  fer  més  d’una  vegada.  I  també
d’algunes actuacions dins del terme municipal, sobretot en l’àmbit urbà, que us farem arribar, per
tal que ho tingueu tot documentat. 

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He vist que s’ha contractat una persona, en relació al tema
dels comerços i per això demano que s’actualitzi el llistat dels comerços reals que hi ha a la web. Em
van contestar que no hi havia personal, però bé, suposo i espero que ara ens toque, que hi hagi lloc i
que es pugui fer. 

- Sra. Ventura:
L’actualització de comerços és cert que, gràcies al Servei d’Ocupació de Catalunya, hem pogut
posar en marxa alguns dels plans d’ocupació que teníem aturats aquests últims mesos també per
la  pandèmia  de  la  covid-19  i  què,  per  tant,  ara  tenim  personal  que  pot  fer  aquesta  feina
d’actualització de dades per tal de posar a la web la informació, per tal que sigui la verídica. 
I també per millorar la coordinació dels diferents comerços i establiments del municipi, que com ja
s’ha dit  vam fer una reunió i  vam acordar alguns dels punts, sobretot el més important era la
realització d’un estudi sobre la situació actual i diverses actuacions de cara a un futur. Això ja està
en  marxa,  l’empresa  que  se  n’encarrega  és  una  empresa  que  es  diu  Primeralia  que  ja  ha
començat a fer un treball de camp i de recerca de dades, segurament en algun dels comerços ja
també s’ha reunit, i per tant, esperem que de cara a les properes setmanes o els propers mesos
tinguem  aquesta  documentació  i  aquest  pla  que  serà  el  punt  de  partida  de  la  solució  dels
problemes que té avui en dia el comerç del nostre poble i que no són pocs. 

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: La petició que faig ara no fa dos anys, em sembla que en fa
quatre,  i  sí  que  és  cert  que  de  vegades  se  m’han  donat  respostes  diferents.  Parlo  de  l’aire
acondicionat,  tant  de  fred  i  calor  de  la  sala  de  plens  i  del  retén,  perquè  quan  s'encén  l’aire
acondicionat de la sala de plens va l’aire de tot l’ajuntament, i tinc claríssim que el cost econòmic que
costa posar-lo, només en l’estalvi econòmic ho haguéssim pagat ja, s’hagués amortitzat. Per tant, ho
pensen fer o quina intenció porten?

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema del bar de l’orfeó que a l’últim ple ens van dir que ja
tenien l’estudi  i  tot  això,  voldria saber si  ja  estan preparades les bases,  si  es farà  una comissió
d’estudi o com està el tema?

- Sra. Ventura:
S’ha plantejat també per part de la Regidora Isabel Salas el tema de l’orfeó, us ho vaig comentar
en l’últim ple que teníem en marxa la petició d’uns pressupostos, que ja tenim en aquest cas, un
pressupost  de 3.400 euros  per  a  l’elaboració  del  projecte  d’enderroc  de tot  el  que  hi  ha,  les
instal·lacions que hi ha actualment i una vegada estigui fet aquest projecte d’enderroc, per part del
tècnic competent, serà quan passarem a fer tant l’adjudicació de l‘obra com l’obertura del concurs,
per  a  què  la  gent  es  presenti  i  pugui  optar  a  gestionar  tot  el  que  és  el  servei  de
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bar/cafeteria/restaurant de l’orfeó. Com dic, de moment, el que tenim encarregat és la redacció del
projecte  d’enderroc  de  les  instal·lacions  actuals  complint  el  pla  d’usos  que  ja  va  aprovar
l’Ajuntament d’Ulldecona en el seu moment, i que ens marcava unes directrius molt genèriques de
com havíem d’actuar.  

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Què és el que he de fer, com ho he de demanar, de veritat,
perquè ara fa un any, o sigui, el dia crec que era el 7 de setembre, es va aprovar una moció que a la
façana de l’Ajuntament no havia d'haver cap símbol partidista, i des de llavors, llevat de quan va haver
eleccions que ho van treure 4 dies però durant tot l’any ha estat posat. Sí que és cert que cada ple ho
dic, i l’alcaldessa simplement dona responsabilitat als grups per al compliment d’aquest acord, però
parlant  clar,  s’ho passen pel  forro.  Llavors m’agradaria  saber si  el  que es faci  complir  això serà
sempre així, al ple i ja està, ja veiem que hi ha partits que segons les lleis que els hi agraden o no els
agraden actuen de diferent forma. M’agradaria saber si per part de l’equip de govern es pensa fer
alguna cosa més o estarà tota la legislatura com està?

- Sra. Ventura:
El tema de les banderes, de manera reiterada ho hem fet a través d’aquest ple mitjançant aquesta
petició als grups responsables que estan incomplint l’acord del ple de ja fa uns quants mesos i si
cal ho tornarem a fer les vegades que sigui necessari, fins que l’acord es compleixi. 

PREGUNTA 8  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria saber si al cementiri hi ha algú que se’n faci
càrrec perquè hi he anat algunes vegades i no sé si és casualitat o no, però no m’he trobat a ningú,
m’he trobat a gent de poble, però no he vist a ningú a diferència de com estava abans una persona
fixa. 

- Sra. Ventura:
El tema del cementiri, hi ha una persona actualment, però en horari, evidentment, de dilluns a
divendres, i  penseu que no només tenim un cementiri, n’hi ha tres. Hi tenim una persona que
s’està encarregant del manteniment dels tres cementiris, per tant, no és estrany que aneu un dia a
un cementiri o a un altre i no la trobeu perquè evidentment s’ha de repartir els horaris com millor
consideri.

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al carrer Entença amb el carrer Guifré fa falta un mirall perquè
quan aparquen pujant del carrer Guifré a mà dreta, la visibilitat costa, i seria bo que en aquell costat
es posés un mirall.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vam parlar en una moció, fa dos mesos, del tema de
la residència, es va parlar que faríem una comissió i que començaríem a parlar. Quina previsió hi ha
d’aquesta comissió i si hi ha alguna novetat o si està exactament igual.

- Sra. Ventura:
Sento  donar-vos  una  nova  decepció  en  aquest  aspecte,  però  no  hi  ha  novetats  importants
respecte a la tramitació de l’expedient de la residència del mes passat a ara, més que res perquè
és veritat que la situació sobrevinguda ens ha causat molts més problemes a l’hora de gestionar i,
per tant, no hi ha novetats importants, per tal de transmetre-us.
Sí que, insistir en una cosa molt important, crec que moltes vegades, i ho vaig dir al darrer ple, al
qual s’ha fet referència ara també, en què vam debatre una moció que va presentar Esquerra
Republicana al respecte, es confon el que és la gestió del propi servei públic d’atenció a la gent
gran en una residència en el que és la millora de l’equipament. Tots sabem que estem parlant d’un
equipament, que està envellit i que ja es va fer d’entrada molt malament, i per tant, estem pagant
encara  les  conseqüències  d’un  edifici  que  no  estava  pensat  per  a  l’ús  de  residència  que
posteriorment se li ha donat, i això no té absolutament res a veure en l’estat de l’equipament i
tampoc en la gestió que es fa d’aquest equipament a nivell posterior.
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- Sra. Gavaldà
Quan has parlat de la residència, que has dit que no té res a veure la gestió amb l’equipament,
estem completament d’acord i si es així, encara amb més motiu per favor demanem que el tema
equipament s’arregli sense esperar més, ja que la gestió és la que porta la batalla, de si és d’una
manera o si és d’una altra, però l’equipament és de titularitat municipal, llavors per què no resolem
totes les mancances que hi ha que continuen dient que són greus i molt necessàries? i més amb la
situació en la que estem. 

- Sra. Ventura:
Ja m’agradaria poder, i crec que a tots, poder resoldre algunes d’aquestes mancances, algunes és
impossible, bàsicament pel que us comentava al principi, perquè estem parlant d’un edifici que
estava construït per a un ús diferent al que després se li va donar, i que lamentablement no té
l’espai suficient per a tenir una residència com la que es mereix la gent gran d’Ulldecona. Això no
té res a veure, insisteixo, amb el que és la gestió o el que és la feina que s’està fent, ni molt
menys, simplement perquè l’equipament no dóna per a tenir uns espais com els que haurien de
donar. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ja vaig comentar fa bastant de temps, inclús abans d’arreglar
la vorera que va al camp de futbol, els passos elevats a l’avinguda Terrers, a prop del centre de salut.
Que allí els vehicles hi ha moments que volen. Em van contestar que farien la vorera però no sé res
més. M’agradaria saber si el govern ho ha estudiat, si es pensa fer o quines intencions porta.

- Sra. Ventura:
Hi havia algunes propostes de passos elevats que es tindran en compte.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Crec que va ser el penúltim cas detectat a Ulldecona de la
Covid-19, que va tenir contacte amb gent, i aquesta gent ha demanat que els facin el PCR. Sé que
l’Ajuntament pot fer poc, però crec que sí que pot demanar a la Generalitat de Catalunya el perquè els
que han tingut contacte no se’ls ha fet el PCR. Per exemple, tinc entès que ara als mestres tampoc
se’ls farà quan hi ha molta gent asimptomàtica, això vol dir que es pot apegar i poden sortir brots que
al municipi ho tenim controlat i a part de posar tots de la nostra part crec que algunes coses es poden
fer millor. Sé que tota la competència no és de l’Ajuntament, però que s’intenti millorar tot això.

- Sra. Ventura:
El tema de les proves PCR i el tema d’educació que ho deixo per al final per a poder-ho explicar
de  manera  més  detallada,  és  el  Departament  de  Salut  qui  determina  a  través  dels  informes
sanitaris i del propi CAP i de la regió sanitària, a qui se li fan i a qui no se li fan les proves PCR. És
Salut també qui determina si un contacte és de risc o no ho és, és a dir, no ens pensem que
nosaltres ho sabem tot i que perquè jo hagi estat parlant en una persona que després ha resultat
positiva,  sóc  un  contacte  de  risc.  Ells  tenen  uns  barems  i  especifiquen  en  cada  moment  el
compliment. Això no vol dir que puguem estar d’acord o no. 
Hem tingut moltes discrepàncies amb el departament de Salut al llarg d’aquests últims mesos,
sobretot perquè a nivell de xifres hi havia coses que no ens acabaven de quadrar, i és que és
veritat que la dotació de l’assistència sanitària primària, de l’atenció primària, no és la que hauria
de ser ni a Ulldecona ni a cap dels municipis del Montsià o del territori. Hi ha molts de consultoris
que continuen tancats i,  això el  que fa és crear  una pressió  assistencial  sobre altres centres
d’assistència  primària  com  el  nostre  que  continua  per  sort  obert.  Per  tant,  tot  i  aquestes
discrepàncies, que tractem a nivell intern, perquè que ara no és el moment de tirar-nos els plats
pel cap ni molt menys, creiem que el que es tracta ara és de treballar colze a colze i aportar tots el
millor que poguéssim de natros mateixos. 
I, insisteixo, és el departament de Salut i els metges qui determinen si els contactes són de risc o
no  són  de  risc,  per  tal  de fer  les  proves  PCR o no fer  les  proves  PCR.  L’Ajuntament  no  té
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competència i la informació que té són les dades oficials que després transmet a través de les
nostres xarxes, sobretot perquè creiem que en aquesta situació un exercici de transparència és
important per tal de què tothom estigui tranquil i tothom mantingui la calma en una situació molt
complicada. 

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: S’estan netejant les escoles per a desinfectar-les, com és
que no hi ha productes especials per a desinfectar gèrmens en la neteja de les escoles?

- Sra. Ventura:
Natros a nivell de protocol de seguretat i higiene, ho dic perquè s’ha fet referència, a la desinfecció
de  perquè  no  utilitzem productes  especials  o  no,  hi  ha  unes  recomanacions  genèriques  que
apliquem al nostre poble i que no hi ha un producte específic i que ens digui això serveix per a
desinfectar  covid.  No,  hi  ha  productes  generals  de  neteja  que  són  els  que  es  fan  servir
habitualment i que serveixen perfectament sempre i quan se faci una neteja intensiva, d’alguns
punts que sempre són més complicats.

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: La mascareta. Abans he demanat la relació de les sancions
que han posat la policia local, però sobtadament, suposo que no és casualitat, jo pel poble intento
sortir el mínim, treballo, i intento complir totes les normes, però vaig amb el cotxe i amb el cotxe veig
que segons a quins llocs del  municipi  hi  ha 4,  5,  6,  8 persones,  i  la  meitat  o  més no porten la
mascareta,  i  això  passa  pràcticament  cada  dia,  inclús  últimament  estic  veient  a  treballadors  de
l’Ajuntament, inclús a membres de la Policia Local i  a membres de la brigada. Crec que tant els
polítics com els que treballen a l’Administració han de donar més exemple. Se’ls hauria de dir que se
la posin i complir les normes. Igual que jo ho veig, hi ha molta gent que ho està veient i demano que
es faci, que és necessari.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria començar amb el tema de la residència de la gent
gran, com sabeu, va passant el temps, i estem aturats i la gestió de la residència la tenim «en fals».
Havíem  de  tenir,  se  suposa  que  l’interventor  havia  de  fer  els  números  i  s’havia  de  fer  l’estudi
econòmic financer. La meva pregunta és com tenim aquest estudi econòmic financer, perquè si no el
tenim, no podrem avançar. La companya del Partit Popular, Isabel, deia de la comissió de treball, però
si constituïm la comissió de treball i no tenim aquest estudi econòmic, diria que poc podem avançar i
no podrem decidir quin model de gestió és més recomanable per a la gestió d’aquest servei. Com
sabeu ja fa massa temps que estem en aquesta situació.

Es dóna per contestada en la pregunta número 10.

PREGUNTA 16  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Per un decret d’alcaldia de 13 de juliol,  es convocava
públicament  la  licitació  de  l’adjudicació  del  contracte  de  recollida  d’animals,  i  això  és  totalment
correcte, l’únic que des del nostre grup lamentem que en aquest cas només s’ha presentat l’empresa
adjudicatària que és el Corralet i que ens hagués agradat, sincerament, que aquest servei s’hagués
pogut adjudicar a associacions sense ànim de lucre, com podrien ser ARCA o ENGRESCADES de les
Terres de l’Ebre. Lamentem que aquest servei s’ha hagut d’adjudicar novament a aquesta empresa
que és l’única que s’ha presentat. 

- Sra. Ventura:
Respecte al tema de la recollida d’animals, perquè s’han fet diferents intervencions, per part de
tots els grups municipals i algunes de les qüestions que s’han plantejat són falses directament.
Algun portaveu, crec que ha sigut el portaveu d’esquerra republicana, ha dit que hi havia altres
ofertes, i això no és veritat. Hi ha un concurs públic, que s’ha convocat i que, per tant, és públic a
tota la tramitació i que només s’ha presentat una empresa. Més que natros us asseguro que no es
lamenta ningú perquè la regidora responsable ha estat treballant, no fa 15 dies ni 2 mesos, sinó
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des de fa molts de mesos per tal de poder fer una nova adjudicació com tocava i que pogueren
haver més ofertes, és a dir, més empreses que es presentessin. 
No podem restringir l'àmbit de presentació, és a dir, no podem dir que només se presenten les
empreses del Montsià, del Baix Ebre o del Baix Maestrat, això no podem fer-ho, és completament
il·legal i, per tant, ens trobem en una situació, en què per cert encara no ha estat adjudicat aquest
servei, perquè se’ls ha requerit una documentació complementària que no se’ns ha presentat.  
Una de la informació que se’ns va demanar ara fa uns dies, també la vam facilitar al grup, en
aquest cas de Fem Poble, que ens la va demanar però passo a informar a la resta de grups i a
llegir textualment el correu que vam enviar:

«En relació a la sol·licitud d'informació que ens vau demanar divendres, us comento el
següent:
El dia 13 de juliol va sortir a  licitació el contracte de recollida, trasllat i manteniment
dels  animals  abandonats,  perduts,  ferits  o  animals  salvatges  al  terme  municipal
d’Ulldecona. L’oferta va estar exposada fins al dia 28 del mateix mes i es van activar totes
les comunicacions electròniques per tal que qualsevol empresa i/o entitat interessada, s’hi
pugues presentar.  Trobareu les bases completes al  següent enllaç de la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
Atès que els darrers mesos hem mantingut contacte amb diverses protectores interessades
en gestionar el servei, el dia 21 de juliol, per correu electrònic, la regidora responsable va
passar l’enllaç directament  a  ENGRESCA’TS,  ALBERGE ANIMALS i  ARCA (a  aquesta
també per whatsapp), sense que haguem rebut resposta. Telefònicament va contactar amb
ACOLAMA de la Sénia. En aquest cas, ja li van comunicar que no podien fer aquestes
tasques i, per tant, no es presentarien al concurs.   
Acabat  el  termini  de  presentació  de  propostes,  només  s’ha  presentat  a  la  licitació  El
Corralet.  Estudiada  l’oferta  per  part  dels  serveis  municipals,  s’ha  requerit  a  l’empresa
documentació  complementària.  Per  aquest  motiu,  i  a  l’espera  de rebre els  papers  que
falten,  a  hores  d’ara  encara no s’ha procedit  a  l’adjudicació  del  contracte.  Per  tant,  el
procediment administratiu no ha acabat. Si no es compleixen les condicions establertes, la
licitació podria quedar deserta. 
Finalment, en relació al sacrifici d’animals al que feu referència en el vostre correu, el plec
de clàusules aprovat  per  l'Ajuntament,  pel  qual  es regirà  posteriorment  si  és el  cas el
contracte  del  servei,  deixa  clara  l’obligatorietat  de  compliment  de  la  llei  catalana.  La
transcripció literal és:
"21. Potestat d'inspecció
L'Ajuntament podrà exercir sobre el contractista les potestats d'inspecció reconegudes en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals. En cas que l'activitat del contractista es realitzi fora del terme municipal, el
contractista se sotmet, mitjançant vincle contractual,  a aquesta potestat d'inspecció i  no
podrà al·legar incompetència per raó de territori com a motiu de nul·litat. En aquest últim
cas, les sancions que puguin imposar-se d'acord amb l'esmentada normativa, tindran la
condició de penalitat contractual.
22. Condicions d'exercici de l'activitat
La normativa catalana en matèria de protecció dels animals serà d'aplicació a la realització
de les activitats  objecte del  present  contracte.  En cas que l'activitat  del  contractista  es
realitzi  fora de Catalunya,  el  contractista se sotmet,  mitjançant  vincle contractual,  a les
disposicions regulades en la normativa catalana."»

Per tant, està especificat que s’ha de complir la normativa vigent a Catalunya, es presti el servei on
es presti. Com dic, més que natros, després dels esforços que hem realitzat per part de la regidora
responsable, sobretot al llarg d’aquests últims mesos, no lamenta ningú més que s’hagin presentat
només una empresa, però nosaltres hem fet el procediment correcte, en total transparència, en
total correcció, a nivell jurídic i a nivell administratiu i, per tant, qui es presenta o qui no es presenta
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no ho determina l’Ajuntament  d’Ulldecona, ja ens agradaria tenir  aquesta potestat,  però no la
tenim. 

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En altres plens havia comentat que com malauradament
s’havien suspès totes les festes, està clar que a tot el poble i a tots els barris, vaig preguntar què
farien els alcaldes de barri en la seva dotació pressupostària que tenien de festes. I la nostra pregunta
és si cada alcalde de barri ha dit en què utilitzarà aquesta partida de festes, o ben bé la donarà a
l’Ajuntament o que en faran d’aquesta partida de festes que tenien assignada cada barri.  

- Sra. Ventura:
Respecte a la inversió pressupostària als barris que preguntava Núria Balagué, del que ens hem
estalviat de festes, després també ho lligaré sobre la pregunta que s’ha fet del pressupost de
festes. Com bé saps perquè has tingut la responsabilitat d’Alcaldia, i, per tant, en els pressupostos
en aquest aspecte, de variació de conceptes no ha variat tant, no hi ha cap partida pressupostària
específica que parli de barris / festes / festes de barris. Per tant, igual que no hi ha cap partida
pressupostària  específica  que  parli  d’inversions  als  barris,  a  no  ser  que  sigui  una  obra  molt
concreta. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una partida general de festes d’Ulldecona que són
totes les festes que es fan al llarg de l’any, tant als barris com a Ulldecona, per tant, si en algun
moment es decideix que hi ha una necessitat específica, per exemple, plantejo ara, tenim una
necessitat important,  i  ho em estat mirant i  revisant aquestes últimes setmanes en el tema de
l'enllumenat  a  un  dels  barris,  doncs  s’actua  en  aquest  punt  concret  independentment  del
pressupost  que  pugui  tenir,  perquè  van  a  la  partida  global.  Hem  actuat  també  les  últimes
setmanes, per exemple, als parcs infantils, no només d’Ulldecona, sinó de tots els barris, la partida
pressupostària és de parcs infantils, no és de parc infantil de les Ventalles o de Sant Joan del Pas,
i, per tant, a partir d’aquí anem fent les inversions com pertoca. 

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També volem saber, amb l’estalvi de les festes municipals,
tot el que ens sobrarà d’aquesta partida, si teniu pensat en quines partides o en què destinarem el
que sobrarà de la partida de festes de tot el municipi. 

- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels pressupostos de festes, recordareu que ja vam fer una primera retallada de
50.000  euros  que  vam destinar  a  les  subvencions  de  les  empreses  o  autònoms que  puguin
necessitar  aquesta  ajuda  i  què  ho  sabrem  al  llarg  de  les  properes  setmanes.  La  resta  del
pressupost que puguem estalviar, estem fent ara una actualització partida per partida per saber
exactament en el que ens estem movent perquè no només hem tingut una reducció de despesa
sinó que també, com podeu pensar, hem tingut una reducció d’ingressos en molts altres àmbits i,
per tant, hem d’equilibrar el pressupost. 
La nostra idea inicial i així al decret de convocatòria de les bases de subvencions d’ajudes de
covid així s’especifica, que si fan falta més diners en aquella convocatòria, el que farem serà una
ampliació d’aquests recursos. Per tant, el que pretenem és el que hem estalviat per una part, si al
final s’acaba concretant, poder-ho injectar directament a tot el que és l’economia municipal, per tal
de reactivar els diferents sectors productius que tinguin necessitat després d’aquests mesos de
complicació.

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com sabem dilluns comença el curs escolar, i voldríem
saber quins protocols, si és que els sabeu, des de l’escola i l’institut tenen previst, i també voldríem
saber si des de l’Ajuntament heu hagut de donar suport tant a l’escola com a l’institut, pel tema de
comprar  EPI’s,  termòmetres  i  material  de  protecció.  Perquè  realment  amb  els  materials  que  el
Departament d’Educació reparteix als centres educatius cap centre de Catalunya pot tenir la seguretat
que es mereix, possiblement encara no us ho han demanat, però és possible que des de l’Ajuntament
s’haurà de fer un esforç econòmic i se’ls haurà d’ajudar. 
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- Sra. Ventura:
En quant al començament del curs escolar, hi ha un protocol, evidentment, com a totes les escoles
de Catalunya,  com a tots  els  instituts  de Catalunya  en algunes qüestions  genèriques  que es
reprodueixen  a tots  els  centres,  com són  la  reducció  de canvi  d’alumnes i  mestres entre  les
classes, s’ha constituït el que s’anomena grup estable de convivència, grups bombolla, per tal que
intenten contactar el menys possible en altres grups i en cas de què es detecti un positiu es pugui
actuar com més ràpid millor i això s’ha implementat tant a l’escola com a l’institut. 
En la gran majoria sí que es compleixen les ràtios que va donar el Departament, que eren de 20
alumnes per grup, en alguns casos no ha estat així,  22 o 23 alumnes en algun grup, segons
l’última informació que ens van donar aquesta setmana passada en una reunió que vam tenir amb
el director  de l’institut  i  la  directora de l’escola,  la  regidora d’educació i  jo  mateixa per  tal  de
coordinar aquesta tornada a l’escola.
Hem intensificat  l’horari  i  les vegades que es fa la  neteja de les zones comunes per part  de
l’Ajuntament,  perquè això sí  que és competència nostra.  Fins ara les persones que anaven a
netejar les instal·lacions anaven per la tarde, perquè l’horari  nostre és intensiu i  a les 14 han
acabat i fer la neteja de totes les aules per al dia següent, això es mantindrà igual, però a mig mati
farem una neteja d’aquells punts, d’aquelles parts de l’escola que són més utilitzades, per exemple
tot el tema de serveis, les baranes, les portes d’entrada i sortida, els poms de les portes, totes
aquestes coses,  farem una neteja  extra,  podríem dir,  a mig matí  per  tal  d’intensificar aquests
protocols. 

I, després un altre tema important, no ens han demanat cap suport en quan a la compra d’EPI’s,
però sí que és veritat que si en algun moment fa falta, l’Ajuntament, com sempre, tot i no tenir les
competències, però estarà al costat de la seguretat dels nostres xiquets i  xiquetes a l’escola i
farem el que calgui per tal de reduir el risc de l’inici del curs, i del manteniment de curs després a
l’escola. 

Dir dos coses que també són importants, tot i que no estem obligats en les nostres activitats, quan
dic les «nostres», em refereixo a les escoles esportives o les activitats de menjador que gestiona
la Fundació Ulldecona o també el Lúdik, hem aplicat els mateixos protocols que fa servir educació,
és a dir,  reducció de grups, persones/alumnes estables al llarg de tota la setmana, entrades i
sortides diferenciades. 
I, després, comentar-vos el tema dels accessos que també és una de les novetats importants i que
implicarà també alguna modificació  d’alguns hàbits  de la  gent  que viu  a l’entorn de l’escola  i
sobretot, dels xiquets i xiquetes que van a l’escola o que van a l’institut. 
Com sabeu, fa anys, aquí es va posar en marxa, a través de les escoles verdes i a petició del
comitè ambiental local, un projecte que es deia recorreguts segurs, que en el moment de l’entrada
a l’escola hi havia un dia primer al mes, després a la setmana que és restringir el tràfic en vehicles
davant  el  que  era  l’Avinguda de  les  Escoles,  des  de  l’Avinguda Constitució  fins  a  l’Avinguda
Generalitat no es podia accedir, perquè només podien accedir els xiquets i xiquetes caminant amb
les seves famílies, això enguany es farà tots els dies, és a dir, tots els dies des de les 8.15 fins a
les 9.15, ja que a partir de les 8.15 comencen a entrar els alumnes de l’institut i fins a les 9.15 hi
ha grups de l’escola que van entrant, perquè així van entrant de manera esglaonada en diferents
horaris i en diferents portes, és a dir, que entraran des de la porta que ara entraven els vehicles
fins la porta que es feia servir només per al menjador, i  a l’institut també entraran per les dos
portes. Totes les obertures donen a l’Avinguda de les Escoles, i per això des de les 8.15 fins a les
9.15 del matí serà una àrea només restringida, només per a accés de xiquets / xiquetes / familiars
que els acompanyen a l’escola i els mestres o professor que accedeixin al recinte escolar.
Tots els veïns de la zona podran sortir de dins la zona, evidentment, podran sortir per qualsevol
cosa a través de l’Avinguda Generalitat, perquè els accessos són des de l’Avinguda Constitució i
pel carrer Vidal i Barraquer, en aquest sentit estaran tancats i com dic restringits només a l’entrada
d’alumnes.  Pensem  que  d’aquesta  manera  guanyem  espai,  guanyem  amb  seguretat  i  no
s’amuntonarà la gent a l’hora d’entrar a l’escola. L’hora de sortida és més fàcil, perquè hi ha més
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horaris de sortida, hi ha xiquets que surten a les 14, hi ha xiquets que es queden al menjador i
surten a les 15 o les 16 h, n’hi ha que es queden a les extraescolars i per tant, surten més tard, per
tant, l’hora de sortida, ja és de per sí més escalonada. 

Des d’aquí enviar un missatge de tranquil·litat a tothom, crec que a Ulldecona estem fent les coses
bé, i es demostra després en les dades de risc i les dades de contagi. Hem de continuar persistint,
no podem baixar la guàrdia,  evidentment la  tornada a l’escola és un moment de risc,  perquè
comencem a relacionar-nos tots una mica més però si ho fem amb les mesures de seguretat que
toca, per part de tots, sobretot a nivell individual, cadascú ha d’assumir la responsabilitat que ens
pertoca, i també sobretot fer una feina de conscienciació molt elevada, pares, mares, familiars i
demés, per tal de què les coses vagin com toca. Crec que si ho fem d’aquesta manera podem
minimitzar aquest  risc i  continuar amb les dades baixes de contagi  com hem estat  fins ara a
Ulldecona.

PREGUNTA 20  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Al  juliol  es  va  fer  una  reunió  amb  els  comerços  i
empresaris, si recordeu a la sala de plens i s’havia de contactar amb una empresa especialitzada per
potenciar el comerç, especialment més el comerç local del municipi, i es va quedar que es faria un
pack que es pagaria des de l’Ajuntament. S’ha fet alguna gestió envers aquest projecte?

- Es dóna per contestada en la pregunta número 4. 

PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com sabeu dijous és la diada de Catalunya, i sabem que
no es pot fer un acte com cal per a la diada institucional de Catalunya pel tema Covid, però des de
l’Ajuntament teniu alguna idea per fer alguna cosa, encara que sigui telemàticament o encara que
sigui com a símbol, per celebrar la diada de Catalunya?

- Sra. Ventura:
Diada  Nacional  de Catalunya,  finalment  la  convocatòria  és  per  al  divendres,  és  el  dia  11 de
setembre, a les 11 del matí davant de l’oficina de turisme, farem un acte presencial, no telemàtic,
en què col·locarem les cadires, en aquest cas de dos en dos, perquè no caldrà inscripció prèvia.
Però sí que podrem donar compliment a la separació que s’ha de complir i evitem l’aglomeració de
la gent dempeus com estava habitualment en la celebració del nostre 11 de setembre i hi haurà,
després del parlament, l’actuació com sempre de la Banda de Música d’Ulldecona.

PREGUNTA 22 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Molta gent em comenta la preocupació que té amb el ferm de
la plaça, que no és regular i provoca alguns entrebancs amb gent de més edat o en funció de les
sabates que s’utilitzen. I més d’una persona m’ho ha comentat. Jo no en sóc conscient, no ho he patit,
però sí que és cert que la irregularitat del terra segons com vagis calçat o segons quin problema
puguis tenir de mobilitat pot fer caure a la gent. Per tant, a veure si es podria, com la part nova, poder-
ho allisar tot o posar-ho tot sense cap irregularitat.

- Sra. Ventura:
Hi ha alguns precs, el del paviment del terra de la plaça de l’Església, de totes maneres són trams
que es van revisant i es van treballant poc a poc, com a activitat ordinària de la brigada. Si hi ha
alguna cosa que està malament s’arregla igual que altres forats i altres danys que hi ha a nivell del
municipi. 

PREGUNTA 23 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El dia 13 de juliol, al ple municipal vaig fer la pregunta de quina
despesa i com havia quedat tot el tema de les ajudes que s’havien aprovat als plens anteriors en
relació amb el Covid. Jo sí que agrairia, quan de vegades fem preguntes, jo ja entenc que l’alcaldessa
no ho pot respondre tot al moment, perquè igual no té ni la documentació, i hi ha coses que abans de
dir les coses s’ha d’informar, però quan es fan les preguntes, si pogués ser al proper ple, o quan es fa
l’acta es poguessin, en aquest sentit, respondre. 
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- Sra. Ventura:
S’ha comentat també, per part del Regidor d’Esquerra, unes respostes pendents que quedaven
respecte a les ajudes de la covid-19 de l’últim ple. Crec que ho vaig dir en aquell moment i ho
repeteixo, és una informació que no s’ha facilitat perquè encara no la tenim, és a dir, no ha passat
això, la convocatòria encara està vigent, en les properes setmanes es podran ja presentar les
sol·licituds i després es respondrà a cadascun dels afectats, a través de la comissió de la que
formem part tots i donarem aquestes ajudes i després quan es presenti la documentació es farà el
pagament, però com és un procés que encara no hem fet, és una resposta que no podem donar,
perquè per avançat no sabem contestar les preguntes. Això fa referència també a algunes de les
coses que s’han anat dient al llarg del ple d’avui. 

PREGUNTA 24  FORMULADA PEL SR.  PAREDES:  Hi  ha  gent  que  m’ho  ha  comentat  que  no  ha  cobrat  la
subvenció, i no sé quin és el mecanisme que té l’ajuntament, però entenc que quan demanes una
subvenció se t’informa si se t’ha donat o no se t’ha donat i quin és el mecanisme de cobrament, és a
dir, per exemple a partir de 3 mesos entra a la pàgina web de l’Ajuntament i allí veuràs la previsió. 
No sé si és que la gent aquesta informació no la té, si és que l’ajuntament aquesta informació no la
dona, crec que el correcte seria això, jo demano una subvenció, se m’aprova o se’m denega, i hi ha
un mecanisme que em diu que d’aquí a tres mesos, sis mesos, miri vostè la pàgina web ja sortirà
exactament publicat, perquè sinó és una situació poc transparent, i més que poc transparent poc àgil.
Demano que s’informe a la persona que se li ha donat o se li ha denegat la subvenció i que se li digui
quan la cobrarà. Per tant, demano més agilitat en aquest tema.

PREGUNTA 25 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Sobre el tema de la residència, precisament l’altre dia, no sé si
vau poder accedir-hi, hi ha un monogràfic al diari ARA sobre les residències del futur, que està molt
ben fet, molt analitzat. Per tant, el tema de la residència no és que estigui «de moda» a Ulldecona, és
que és un tema molt important avui a Catalunya i a Europa. Amb tot el que ha passat i sobretot, de
cara a quines són les residències del futur i quines lliçons es poden extreure del Covid en relació a les
residències d’ara i de cap on s'ha d'anar. Per tant, penso que és un tema i moltes vegades jo he
insistit, que és un tema important, i que evidentment, també des del punt de vista econòmic, penseu
els milions d’euros, si no m’equivoco, que l’Ajuntament d’Amposta ha hagut de posar a la residència
municipal, en fi, és un tema molt important i una vegada més insisteixo o insistim en què es tindria
que treballar i avançar des de l’Ajuntament.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 10.

PREGUNTA 26 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre aspecte és el tema de la recollida dels animals, que
suposo que en un proper ple, amb la donació de compte dels decrets ja sortirà. Em sap greu que des
del punt de vista polític, perquè és un tema polític, va haver un concurs, i fins aquí res a dir, amb
transparència, amb netedat, aquí no vull posar cap tipus d’ombra. Però em sap greu que políticament
no s’hagi fet un esforç perquè hagi pogut adjudicar-se a una protectora d’animals, no una empresa
que fa negoci, sinó alguna de les protectores d’animals que tenim al nostre territori, en tenim dos, amb
gent implicada, amb gent que té sentiment de respectar els animals, que en el fons són ONG’s que hi
posen més que hores en el tema de protegir aquests animals. Jo crec què com a Ajuntament hauríem
d’haver estat molt més sensibles en aquest tema, primer respecte al nostre territori, i segon respecte
a ajudar a aquella gent més sensible i compromesa en aquest tema. Crec que ha estat una manca de
sensibilitat, des del meu punt de vista, de l’Ajuntament, a part que econòmicament ens ha sortit més
car, però a banda del tema que ens ha sortit més car, jo crec que ideològicament toca remar cap al
territori, perquè el dia de demà pugui haver una gossera decent, és un tema que s’ha de solucionar,
és d’aquells temes que s’arrosseguen anys i anys, i el que ha fet l’ajuntament crec que no va amb el
camí correcte. A banda que hi havia altres ofertes que implicaven un estalvi econòmic i sobretot, una
sensibilitat molt diferent respecte als animals, més que l’empresa que ha guanyat el concurs. 
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- Es dóna per contestada en la pregunta número 16.

PREGUNTA 27 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema era si ens pots fer cinc cèntims en la implicació
de l’Ajuntament en l’obertura de l’escola, sobretot respecte el tema del trànsit per fora, perquè penseu
que a les  escoles  hi  ha uns protocols  molt  estrictes d’entrada  de l’alumnat,  però fora  pot  haver
aglomeració i pot passar que allò que es vulgui fer bé dins, es faci malament fora. Com tothom ha de
remar en la mateixa direcció, en tot cas si ens pogueres fer cinc cèntims, que suposo que ja ho heu
pensat. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 19.

PREGUNTA 28 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre punt, era una mica el que ha dit la portaveu del partit
popular,  que  quan  se  demanen  coses  al  ple,  si  us  plau  que  s’informe,  que  no  s’hagi  d’estar
contínuament demanant, i si una cosa no es pot donar, perquè si el que es demana de la policia no es
pot donar, que es digui. Per tant el demano és que quan es demani informació que hi hagi un retorn
d’aquesta informació. 

PREGUNTA 29 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Natros en aquest cas ens volem sumar també a la petició
que ha fet Isabel Salas, i demanem també ara el quadrant de la policia, perquè hi ha molta gent del
poble que demana que la policia municipal sigui més present pel poble i caminant, i que no sempre
vagin amb cotxe com fins ara, per a poder controlar millor les conductes incíviques que estan tenint
lloc, per exemple, complir amb les normes de la Covid, o els problemes que hi ha amb els patinets,
bicicletes i motos que estan circulant contra direcció o pels carrers en horari peatonal i alguns cotxes
que els hi costa respectar les noves senyals de direccions prohibides. Per tant, si es podria fer alguna
cosa en quant a això, i ens agradaria tenir aquesta informació.

PREGUNTA 30 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: També volem saber a quines partides s'han destinat o es
destinaran el pressupost de les Festes que no s'han fet.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 18. 

PREGUNTA 31 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: En quant al protocol de l’inici escolar també ens agradaria
saber si hi ha algun protocol o no a nivell de l’Ajuntament o de la Policia Municipal per regular una
mica també, com deia el company Alfred, el tema de les entrades i sortides de l’escola que també és
molt important, tant com les normes de l’interior.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 19.

PREGUNTA 32  FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Ens sumem completament també al que s’ha dit de la
recollida dels animals abandonats. I voldríem saber si l’adjudicació està totalment tancada o no, i si
està tancada que ens diguin com s’ha fet, perquè ja hi ha una pregunta sobre aquesta qüestió i ens
agradaria saber quin ha sigut el final.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 16.

PREGUNTA 33 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Tornant al tema de festes, pel que fa a la manera d'encarar
les festes,  som conscients  que  la  situació  és  difícil  però esperàvem almenys alguns detalls  que
motivessin la gent a sortir al carrer i anar als bars i restaurants, que és pràcticament l'única cosa que
podien  fer.  S’hagués  pogut  fer  un  cartell,  s’hagueren  pogut  engegar  les  llums  del  carrer  Major,
s’hagués pogut fer coetada, s’hagués pogut engegar el fil musical... En definitiva, intentar inocular a la
gent que, tot i que no podem fer unes festes normals, són festes i es podia animar-los a celebrar-les
als comerços locals, que bona falta els hi fa a tothom.
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- Sra. Ventura:
Sobre festes, es comentava ara mateix que les festes s’han fet i s’han fet d’una manera diferent,
no és aquesta la realitat, la realitat és que nosaltres ja vam anunciar la suspensió de les festes, per
tant, el que s’ha fet ha sigut activitats culturals al llarg de tot l’estiu, sí que és veritat que s’han
reforçat aquests dos caps de setmana, però les festes estaven suspeses, perquè la realitat és que
en tota la normativa que hem de complir i sobretot perquè hem de ser prudents a l’hora de fer
certes activitats, les festes no es podien fer i d’aquesta manera tots els alcaldes del Montsià vam
acordar, no canviar les festes, modificar-les o fer-les de manera diferent, no. Suspendre les festes i
això ho vam anunciar ja des del mes de juny. Natros la veritat és que estem molt contents de tota
l’activitat cultural, com s’ha dut a terme des de principis de juliol fins a ara, encara queda una
setmana més d’activitats,  tenim comptat aproximadament que unes 4.000 persones han pogut
disfrutar d’aquestes activitats, activitats culturals en total seguretat, que ens ha requerit un major
esforç d’organització perquè algunes activitats les hem hagut de canviar inclús l’última setmana,
que ens va canviar la normativa quant a horari i també quant a la limitació de gent que es podia
reunir,  per  tant,  això  ha sigut  extremadament  complicat,  però  gràcies  a  l’esforç,  al  treball,  no
només de govern municipal i de tot el personal de l’Ajuntament, sinó sobretot de cadascuna de les
entitats i dels particulars que han col·laborat en natros, creiem que han anat molt bé, que hem
pogut disfrutar d’activitats culturals, de no perdre aquest fil de la cultura al nostre poble. I, poc a
poc hem anat treballant en aquest sentit.

- Sra. Gavaldà:
Quan  he  parlat  de  les  festes  no  estava  reclamant  que  s’haguessin  fet  les  festes,  ja  erem
conscients que estaven anul·lades les festes, vam votar-hi a favor. L’únic que volíem remarcar era
que tot el comerç d’Ulldecona i la restauració esperen sempre les festes per poder tancar tot el
que és l’estiu, i aquest any ha sigut super difícil, ja d’entrada per culpa de la Covid, i més a més, al
no haver festes, l’únic que volíem reclamar és que s’hagués pogut fer el que hem comentat abans
per reactivar una mica tot això. No que es fessin festes, sinó intentar animar a la gent a que surtís
al carrer i que es pugués reactivar una miqueta el tema comerç i restauració. 

- Sra. Ventura:
El tema de festes, simplement ho he dit perquè havies comentat de què s’han fet unes festes
diferents, i no, no s’han fet unes festes diferents, simplement no han hagut festes. En tot cas,
l’objectiu principal de l’organització de les diferents activitats, no només aquesta setmana sinó al
llarg  de  tot  l’estiu  ha  estat,  a  banda  de  poder  continuar  disfrutant  de  la  cultura  i  d’activitats
culturals, que crec que tothom es mereix, i més encara després de tots aquests mesos que hem
estat a casa, també era la reactivació del comerç i la reactivació del món de la restauració, que és
un dels sectors que més ha patit els efectes de la Covid-19 i, que per desgràcia, continua patint en
altres restriccions que encara continuen vigents,  com per exemple la reducció dels grups que
poden anar, el tema dels horaris, que a festes, a la una comença la gent a moure's, i aquesta
setmana ha sigut completament al revés, per això és complicat i havia fet la referència que he fet
anteriorment.

PREGUNTA 34 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: La qüestió més greu de tots els nostres precs i preguntes,
torna a ser una altra vegada igual que ja han dit els nostres companys, el tema de la residència, i
voldria posar en antecedents també, pel mateix que parlaven els companys Isabel i Alfred, que moltes
de les preguntes que es fan al ple no s’arriben a contestar, i voldria posar en antecedents tot el tema:

Al maig del 2018 va finalitzar el contracte de gestió amb la Residencia L'ONADA.

El 4 de març,2019 l’antic govern format pels socialistes i la mateixa alcaldessa inclouen al ple el punt
"iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència assistida per a la gent gran, per a
la determinació de la forma de gestió amb la qual es continuarà la prestació del servei", punt que es
va aprovar per unanimitat i que l’acord número 3 deia: "Constituir una comissió d'estudi de caràcter
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temporal, d'acord amb allò previst a l'article 60.4 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de
la qual podran formar part tots els regidors de la Corporació, per tal d'orientar i fer seguiment de les
actuacions que es duguin a terme en el marc dels anteriors procediment de la Residència"

Al ple del  2 de setembre del  2019 preguntem que passava amb la  Residència,  i  la  resposta de
l'alcaldessa va ser que s'estava seguint el procediment i que passades les festes es convocaria la
comissió. Comissió que no es va convocar.

Al ple del 4 de novembre de 2019 tornem a preguntar què passa amb la Residència, i  una altra
vegada l'alcaldessa ens respon que sí,  que encara està pendent la  reunió  de la comissió,  i  que
s'estan fent els passos previstos.

En aquest punt com encara no teníem cap notícia més, a finals de novembre, per escrit i amb registre
d'entrada, sol·licitem l'estudi de viabilitat econòmica i quin és el model de gestió proposat, i que es
convoqui de forma urgent la comissió.

Arribem al ple del 13 de gener de 2020, es torna a preguntar què passa amb la convocatòria de la
comissió, i la resposta de l'alcaldessa torna a ser, que ara, encara estem al primer pas i que ja vindrà
el segon i tercer pas.

Al ple del 2 de març de 2020 tornem a preguntar per la Residència, i la resposta de l'alcaldessa és
que no han deixat de treballar, però de vegades les coses van més lentes del que ens agradaria i de
vegades surten imprevistos, i s'emplacen a convocar-mos aquest mes per donar-mos la informació
que tenen, i que per cert, encara no la tenim.

Al ple del 13 de juliol de 2020, després d'un llarg debat sobre la moció que presenta Esquerra, i que
Fem Poble està d'acord amb totes i cadascuna de les reivindicacions que es fan a la moció, excepte,
en què es decideixi, unilateralment, el model de gestió sense ni tan sols poder discutir i valorar totes
les opcions. I una altra vegada, la resposta de l'alcaldessa és que encara estem en el punt inicial.

I tot això, recordant les deficiències que hi ha a la residència:

• Una única sortida d’emergència.
• No hi ha càmera frigorífica, hi han diferents arcons repartits entre la sala de les calderes i el

cuarto de les llums.
• El pati dona a un solar abandonat on hi ha insalubritat i rates.
• Només hi ha un ascensor i és massa petit per a una camilla.
• A la bugaderia no hi ha circuit diferenciat entre roba bruta i roba neta.
• No hi ha magatzem, ni despatx de metge, ni per a guardar arxius

Per anomenar-ne algunes, que n’hi ha més.

Amb aquesta situació i  sabent que tot  el  poble és coneixedor que es va acabar el  conveni amb
l’Onada al  2018,  fins quan hem d’esperar  que duri  aquesta pròrroga,  si  tenim l’edifici  en el  que
conviuen els residents amb unes condicions paupèrrimes?

Si la gestió encara l'està fent l’Onada, en quin marc legal? Quines intencions té l’equip de govern al
respecte?

Quan, com i quines reformes estructurals es faran en relació a les millores mínimes que va plantejar
la inspecció de la Generalitat abans del 2018 i que a hores d’ara, encara estan per a subsanar?

Amb quina despesa es compta per a iniciar els canvis abans esmentats i que són urgents?
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Com s’ha plantejat ampliar l’ús mínim habitable tenint present que la Covid demana uns metres de
distància física? I els circuits alternatius corresponents?

Com es  contempla  atendre  les  noves  demandes  i  els  nous  casos?  Què  es  farà  amb  els  nous
ingressos, si la residència actual es troba sobresaturada?

Hem de continuar enviant els residents a Alcanar?

Està  el  govern  alentint  aquest  tema de  manera  deliberada  per  a  treure,  una altra  vegada,  rèdit
electoralista?

És per tot això, ara ja, que exigim de forma molt urgent en concloure tots els estudis que calguin i
convocar urgentment la comissió per poder fer totes les valoracions i arribar a la solució definitiva.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 10.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les 14 hores i 50 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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