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

EL DIA 4 DE NOVEMBRE 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 quatre de novembre de dos mil vint.

Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix telemàticament el Ple Municipal,  en segona
convocatòria, 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. Calendari d’obertura d’establiments comercials d’Ulldecona per a l’any 2021.

3. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de  16  de  setembre  de  2020,  relatiu  a  l’aprovació  de
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l’addenda econòmica al  conveni  de col·laboració  entre  el  Departament  d’Ensenyament  i
l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn,  corresponent  al  curs  acadèmic
2020/2021.

SECCIÓ DE CONTROL  

4. Moció pel compliment de l’acord de ple que 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. Moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular
(PP).

5. Moció per ficar aire condicionat amb bomba de calor a la Sala de Plens i al Retén. Moció
presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP).

6. Moció per mostrar el rebuig a la invasió de competències que suposa la Llei Espanyola de
Bombers. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC-AM).

7. Donació de compte de l’estat actual 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:

▪ Presentació  del  projecte  «arranjament  camins  danys  aiguats  octubre  2018  T.M.
Ulldecona», redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Marc Cid Valls.

▪ Presentació d’al·legacions a la proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions  per  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.

8. Donació de compte de l’informe del tècnic municipal, Sr. Agustí Vericat, sobre la notificació
de la Direcció General del Patrimoni Cultural sobre la incoació i tràmit d’audiència com a
propietaris  i  com  a  Ajuntament  afectat,  de  l’expedient  de  declaració  de  l’entorn  de
protecció del conjunt dels abrics d’Ermites i Esquarterades d’Ulldecona.

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 7 de setembre de 2020, s'aprova per unanimitat  dels
membres consistorials presents.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. CALENDARI D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS D’ULLDECONA PER A L’ANY 2021.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Calendari d'obertura d'establiments comercials d’Ulldecona per a l'any 2021

L'Ordre  EMC/129/2019,  de  28  de  juny,  publicada  al  DOGC de  4  de  juliol  de  2019,  estableix  el
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

Segons estableix l’article 1 d’aquesta Ordre, els vuit dies festius en què els establiments comercials
de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2020 i 2021, d'acord amb la Llei d'horaris
comercials, són els següents:

Per a l'any 2020: 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d’agost, 12 d'octubre, 6, 13 i 20 de desembre.
Per a l'any 2021: 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre, 6, 8 i 19 de desembre.

Vist que l’article 2 de l’Ordre preveu que, amb l'acord previ de l'òrgan competent, els Ajuntaments
poden  substituir  fins  a  dues  dates  de  cada  un  dels  calendaris  anuals  previstos,  per  qualsevol
diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Atès que a Catalunya, el comerç en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any,
d'acord el calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu
terme municipal.

I de conformitat amb el que preveu la competència residual de l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

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

ACORDS:

Primer.- Elevar a la Direcció General de Comerç la proposta dels dos dies festius addicionals per a
l'any 2021 d'obertura comercial autoritzada aplicables a l'àmbit territorial d'Ulldecona, que seran els
següents:

- 15 d’agost de 2021.
- 22 d’agost de 2021.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, a la Policia Local d'Ulldecona i a
la Unió de Comerç d'Ulldecona, per al seu coneixement i efectes.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Votarem a favor, però a la Unió de Comerç d’Ulldecona hi ha pocs comerciants, i potser s’hauria de
fer un e-bando per a què se n’enterin.
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- Sra. Ventura:
Li donarem difusió, tot i que la Unió de Comerç actualment s’està reactivant, i esperem que poc a
poc més comerços es vagin associant i des de l’Ajuntament tinguem aquest interlocutor vàlid en el
sector comercial. 

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

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 16 DE SETEMBRE DE 2020, RELATIU A L’APROVACIÓ DE  
L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC  
2020/2021.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l’addenda  econòmica  al  conveni  de  col·laboració  entre  el
Departament  d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2020/2021

Atès que en data 28 de maig de 2019 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament  d'Ulldecona  van  subscriure  un  conveni  de  col·laboració  en  matèria  de  llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn, 2019-2023.

Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre.

Per tot això,

HE RESOLT:

I. Aprovar l'addenda al  conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu d'Entorn,
corresponent  al  curs  acadèmic  2020/2021,  en  els  termes  en  què  figura  incorporat  a  l'expedient
administratiu.

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

III. Sotmetre la present resolució 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 setze de setembre de dos mil vint.” 

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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SECCIÓ DE CONTROL  

4. MOCIÓ PEL COMPLIMENT DE L’ACORD DE PLE QUE 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.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“El grup del Partir Popular d’Ulldecona vam presentar una moció el 28 d’agost de 2019 que es va
debatre al ple ordinari del 2 de setembre de 2019 i es va aprovar amb 8 vots a favor pels vots dels
Socialistes d’Ulldecona i del Partit Popular d’Ulldecona.

Veient que no es complia l’acord vaig demanar un informe jurídic a la secretària de l’Ajuntament, que
me va respondre el 19 de febrer de 2020, les conclusions de l’informe diu: 

“Per tant, sense entrar a considerar si els llaços grocs poden o no poden estar en 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 de
l’Ajuntament.» Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra
millor fonamentada en dret.”

Reiteradament en els plens que s’han convocat, que podíem fer precs i preguntes, he preguntat pel
compliment d’aquesta moció i l’alcaldessa s’ha limitat a recordar al Grup Municipal que incompleix
aquest acord al seu compliment i res més. 

És per això, que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Que en un màxim de 7 dies s’executi l’acord del ple del 2 de setembre del 2019, que 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. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Llegeix la moció.

- Sr. Paredes:
Natros en el seu moment ja vàrem votar en contra, i crec que era innecessària aquesta moció,
entre altres coses perquè les banderes que es pengen al màstil són de l’Ajuntament i ja vàreu dir
que  no penjaríeu  cap  altre  símbol  diferent  i,  fer  una moció,  per  si  de  cas  a  un  costadet  de
l’Ajuntament es veu una bandera crec que era totalment innecessària, estem totalment en contra.

- Sra. Ventura:
Natros si es tornés a presentar la mateixa moció votaríem a favor, però el que diu aquesta moció
és totalment diferent, primera perquè marca un termini de set dies perquè s’execute i, per tant,
nosaltres considerem que sí que és veritat i estem d’acord en què no ha d’haver cap símbol visible
des del carrer o sobretot als màstils oficials (que no els ha hagut en cap moment) perquè a més
també  hi  ha  un  altre  informe  que  diu  que  els  despatxos  són  espais  d’ús  privat  dels  grups
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municipals i,  per tant,  ni com a alcaldessa ni com altres regidors o regidores considerem que
estem capacitats ni podem entrar, ni entrarem, per tal de poder retirar res. Votarem en contra de la
moció pel punt de l’acord que planteja.

- Sra. Salas:
Vull recordar l’acord del ple del 2 de setembre de 2019, textualment, és el mateix acord, l’únic que
aquí demanem és que s’executi en 7 dies després de 14 mesos que s’ha incomplert, o sigui que
no és lògic. El que hagués hagut de fer el partit socialista, el 2 de setembre, és no haver aprovat
aquesta moció. Perquè? Perquè el que es va aprovar el 2 de setembre de 2019 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», això és el que es va
aprovar per part del partit dels socialistes Ulldecona, haguéreu hagut de no aprovar-ho en aquell
moment, perquè ara el que estàs dient és que aquell acord no el penses executar, perquè un
despatx d’un partit polític dóna al carrer. No és lògic, ho respecto, ho accepto i ja mirarem que és
el que s’ha de fer. 
L’únic que vull dir és que hem d’anar molt en compte amb el que aprovem i el que no aprovem,
perquè allò que aprovem al ple s’ha d’executar. I, en aquest cas, hi ha paraules de contradicció. 

- Sra. Ventura:
No, hi ha paraules d’especificació, és a dir, no és el mateix una bandera fora, una bandera dins, o
un cartell que cadascú pot tenir, i no és el mateix tampoc com per exemple hem estat requerits en
alguns moments determinats per la Junta Electoral o per algun altre departament a fer el que ens
manaven,  perquè  en  aquest  cas  tenien  la  potestat  per  a  fer-ho,  i  nosaltres  hem  actuat  en
conseqüència i sempre hem complert les resolucions judicials o de la Junta Electoral, però el que
no farem serà entrar a un lloc que considerem que és d’ús privat dels grups municipals i  que
evidentment allí dins poden tenir cadascú el que consideri necessari. Simplement per aclaració.

- Sra. Salas:
Només una pregunta, actualment, si no ho han tret ara, com aquell que diu, des del carrer es
veuen símbols partidistes?

- Sra. Ventura:
Pos realment, no m’hi he fixat. També depèn de la sensibilitat de cadascú per a veure segons què. 

- Sra. Salas: 
Des del carrer es veu i hi ha gent del poble que m’ho diu, i com jo represento a una part de la gent
del poble, llavors tinc l’obligació de dir i fer el que estic fent. Simplement, t’entenc perfectament,
però la moció diu tot allò que es veigue des del carrer.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:

Vots afirmatius: 1 (GMPP)
Vots negatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Abstencions: 0
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5. MOCIÓ PER FICAR AIRE CONDICIONAT AMB BOMBA DE CALOR A LA SALA DE PLENS I AL RETÉN.  
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“El grup del Partir Popular d’Ulldecona fa mes de quatre anys que hem demanat, en la majoria dels
plens que s’han convocat que podíem fer precs i preguntes, que es fiqui Aire condicionat amb bomba
de calor a la Sala de Plens i al Retén de l’Ajuntament.

Actualment  l’aire  de  fred  i  calor  de  la  Sala  de  plens  i  el  Retén  està  vinculada  a  la  resta  de
l’ajuntament. 

L’Ajuntament normalment fa horaris de matí i és cert que moltes vegades alumnes de la Banda de
Música utilitzen llocs de l’Ajuntament per la tarda, també de tant en tant es fan diverses reunions, però
no tots els dies. Crec que el lògic és ficar aire condicionat tant a la Sala de plens i al Retén, ja que
quan la primera planta no s’utilitza per tindre aire de fred i calor a la Sala de plens i al Retén, s’ha
d’encendre la de tot l’ajuntament. 

Parlem d’una inversió mínima que estic segura que si  s’hagués tingut en compte des de que ho
demano ja s’hauria amortitzat i tot, a la vegada és molt més pràctic.

És per això que es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Que en un màxim de 3 mesos es fiqui aire condicionat amb bomba de calor a la Sala de Plens i al
Retén de l’Ajuntament d’Ulldecona. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Llegeix la moció.

- Sr. Paredes:
Totalment a favor, només faria una matització per desconeixement, i és el fet del termini dels 3
mesos, no sé si es pot fer amb aquesta rapidesa, si és possible crec que és millor fer-ho ara que
no tardar més temps, però si tècnicament no es pot fer amb aquest temps que es faci quan es
pugui, perquè crec que s’ha de fer, és un estalvi i em sembla una bona idea, i considero que tots
estem en el mateix camí. Em sembla correcte.

- Sra. Balagué:
El meu posicionament de la moció és en contra, tot i que sé perfectament que tant a la sala de
Plens com al retén fa falta la bomba d’aire calent i gelat, considero que no és un tema per a portar
amb una moció, es podria resoldre d’una altra manera, insistint a cada ple i per aquest motiu de
què considero que no sigui la forma adient de sol·licitar-ho, per aquest motiu votarem en contra. 

- Sra. Gavaldà:
A favor.

- Sra. Ventura:
Votarem en contra per diverses raons, la primera la mostrava el regidor d’esquerra republicana fa
un moment, el termini de tres mesos, ja que ara per ara no és una prioritat. La instal·lació de la
bomba d’aire de calor o fred puja un pressupost aproximat de 5.800 euros, són diners i en una
situació com la que estem ara encara més. Sí que és veritat que va tota unificada la calefacció de
l’Ajuntament,  però  avui  per  avui,  ni  per  la  tarde  es  fan  classes  de  música  a  cap  sala  de
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l’Ajuntament perquè s’han traslladat totes a altres dependències municipals, ni tampoc el retén
està obert per les tardes, per tant, considerem que no és que no sigui un necessitat, sí que potser
a la llarga ho necessitarem però en aquests propers tres mesos no és una necessitat, no és una
prioritat, i, per tant, per aquest motiu el nostre posicionament serà en contra de la moció. Tot i que
és cert que és una de les coses que hi ha pendents i algun dia esperem poder-la fer, però avui per
avui no és una prioritat i hem de saber a nivell de recursos com i on destinem aquests diners. Per
algú poden semblar pocs diners però 5.800 euros són una quantitat gens menyspreable per a les
nostres finances municipals i per aquest motiu votarem en contra. 

- Sra. Salas:
A mi em dóna igual si són tres mesos com mig any, jo vaig posar un termini perquè fa pràcticament
4 anys que ho demano i si s’hagués fet ja s’hagués amortitzat. Prioritat potser en 3 o 4 mesos no
en té,  però arribarà l’estiu i  en situació normal,  que esperem que l’any vinent  això comenci a
millorar,  estic  segura  que  a  la  sala  de  plens  es  faran  coses  per  la  tarde  i  es  gastarà  l’aire
condicionat i s'haurà de posar en funcionament el de tot l’Ajuntament i estic segura que és una
inversió  que s’amortitzarà.  Abans de presentar-la he preguntat  als  tècnics de l’Ajuntament,  he
parlat amb l’interventor de l’Ajuntament i m’ha dit que una quantitat així inclús no és necessari que
hi hagi una partida concreta i si hagués voluntat sí que es podria fer. Gràcies de totes formes.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:

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

6. MOCIÓ PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÓ DE COMPETÈNCIES QUE SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA  
DE BOMBERS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -  
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“No  sorprèn  la  voluntat  centralitzadora  del  govern  estatal,  que  ja  el  2018  es  va  presentar  una
proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va tirar endavant. Ara, de nou, trobem dos
textos que, en cas de ser aprovats, suposaran una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com
Catalunya, tenim un model propi de seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del consejo
de  ministros  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  estatal  General  de  Emergencias  (PLEGEM)”  i  “la
proposición  de  Ley  de  coordinación  de  los  Servicios  de  prevención,  extinción  de  incendios  y
salvamentos  en  el  marco  del  sistema nacional  de  protección  civil”  I  preocupa especialment  que
aquest debat es produeixi precisament ara, en mans del govern del PSOE i PODEMOS. 

A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va aprovar la llei
5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de
Catalunya, i  LLEI 4/1997, de 20 de maig,  de protecció civil  de Catalunya. Normativa que permet
desenvolupar les competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen
el model català, un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa). 

A més,  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya,  en  l’article  132,  estableix  que  les  competències  en
protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que els efectes de col·laboració amb l’estat
espanyol  no  ha  d’alterar  la  titularitat  de  les  competències  que  ens  corresponen  en  matèria
d’emergències i catàstrofes. 
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Els  textos  presentats  pel  govern  espanyol,  suposen  una  clara  invasió  de  competències,  tan
autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu òrgans de coordinació i direcció estatals
i complementaris als ja previstos als plans d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir
comitès de direcció autonòmics complementaris als que tenim i  fins i  tot la potestat  de l’estat  de
planificar i conduir les operacions sobre el terreny. 

La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan per exemple ja
existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any
2007. Els bombers són recursos operatius integrats en els plans d’emergències de Catalunya que
treballen coordinadament amb altres cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la
conselleria d’Interior. 

En  definitiva  són  textos  que  pretenen  homogeneïtzar  els  cossos  sota  la  coordinació  única
centralitzada i en mans de l’estat espanyol. 

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana-AM  d’Ulldecona  demana
l’aprovació dels següents acords: 

1- Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa una clara invasió de
competències. 

2- Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de acuerdo del consejo de
ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición
de Ley de coordinación de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el
marco del sistema nacional de protección civil”. 

3- Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials per desenvolupar el
seu propi model d’emergències. 

4- Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra dels textos en totes les fases
del debat parlamentari. 

5- Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les persones que treballen en el
sector de les emergències per la feina que realitzen, sovint amb condicions extremes. 

Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern Espanyol, a la
conselleria d’Interior i a les associacions de professionals de bombers i a Bombers per la República.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
Natros votarem en contra i explico el motiu, perquè entenem que és un posicionament polític i no
hem tingut temps, evidentment, de llegir íntegrament la llei que es vol tramitar al Congrés, i en tot
cas entenem que des de l’inici fins al final de la tramitació de la llei pot sofrir canvis importants.
La realitat és que més enllà d’aquest posicionament polític i que segurament en algunes coses
podem  estar  molt  d’acord,  avui  per  avui  qui  té  la  competència  en  matèria  d’emergències  i
seguretat  en  matèria  de  bombers,  i  esperem  que  continue  sent  així  per  sempre  més  és  la
Generalitat. Aprofitem per reclamar una vegada més, tal com hem demanat de manera reiterada al
Departament d’Interior i a la pròpia Generalitat en les diferents visites que han fet al territori i en les
diferents reunions que hem tingut i en les diferents cartes que han sortit d’aquest Ajuntament, que
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ens  escoltin  també  quan  reclamem  més  recursos  humans  i  materials  al  parc  de  bombers
d’Ulldecona, que aquesta sí que és la nostra màxima preocupació i un problema real que tenim
avui al nostre parc, que està tractat com un parc de segona, posant en risc moltes vegades la
seguretat i la integritat dels propis professionals per falta de mitjans en la majoria de vegades, com
dic és una reivindicació i més alguna vegada hem aprovat aquí també en sessió de ple alguna
moció  per  unanimitat  de tots  els  grups,  i  qui  avui  ha de donar resposta és la  Generalitat  de
Catalunya que és qui té les competències. 

- Sr. Paredes: 
En tot cas, espero que es pugui seguir fent aquesta reivindicació a la Generalitat de Catalunya
perquè finalment aquest decret no tiri endavant, perquè sinó aquesta reivindicació, en la qual tots
estem d’acord, sobre el Parc de Bombers d’Ulldecona l’hauràs de fer als teus col·legues del PSOE
de Madrid.

- Sra. Ventura:
Jo la faig als meus col·legues i als que no són col·legues, no tinc problema de què governi qui
governi, a Madrid, a Barcelona o a Europa, fer les reivindicacions oportunes per tal de defensar els
interessos d’Ulldecona, tal i com hem fet sempre i continuarem fent. 

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:

Vots afirmatius: 6 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 0

Seguidament  l’Alcaldessa,  proposa  al  Ple,  per  raons  d’urgència,  incorporar  a  l’ordre  del  dia  els
següents punts.

7. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA FIGURA DEL PRESIDENT COMPANYS EL 80 ANIVERSARI DEL SEU  
ASSASSINAT.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -  
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  PEL  RECONEIXEMENT  DE  LA  FIGURA  DEL  PRESIDENT  COMPANYS  EL  80
ANIVERSARI DEL SEU ASSASSINAT. 

El 15 d’octubre de 2020 fa vuitanta anys, Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de
Catalunya, va ser afusellat al castell de Montjuïc: tenia 58 anys. 

El 13 d’agost de 1940 havia estat detingut a la localitat bretona de La Baule-Les-Pins i portat a la
presó parisenca de La Santé. Posteriorment va ser lliurat per la Gestapo al règim de Franco, a Irún, el
29 d’agost.  

Torturat  a  Madrid,  va  ser  traslladat  a  Barcelona  el  3  d’octubre,  on se’l  va  jutjar  sense  garanties
processals i on va ser condemnat a mort per un Consell de Guerra, esdevenint el primer president
europeu escollit democràticament a ser executat al llarg del segle XX. 
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Tots els crims del franquisme són execrables. Però afusellant a Companys volien afusellar un poble, i
no ho van aconseguir: 80 anys després, el poble Català continua dempeus. 

Lluís Companys va néixer el 1882 al petit poble d’El Tarròs, a l'Urgell. Va exercir d’advocat sindicalista
durant el primer terç de segle. Dirigent fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya, impulsor de la
Unió  de Rabassaires,  amic de líders obreristes,  regidor  a l’Ajuntament de Barcelona i  infatigable
lluitador contra la dictadura de Primo de Rivera, des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona, el 14
d’abril de 1931, escoltant el manament de les urnes, proclamava la República. 

Poc temps després, amb la mort de Francesc Macià, va assumir la presidència de la Generalitat
durant la Segona República. 

Companys va haver de governar en una època convulsa, plena de commocions socials i polítiques,
primer  enfrontant  la  deriva  autoritària  de  la  República  el  6  d’octubre  de  1934,  que  li  va  costar
l’empresonament, seu i de la resta del seu Govern, i un cop lliure i de nou President gràcies a les
eleccions de febrer de 1936, va haver de plantar cara al cop d’estat feixista del general Franco al juliol
de 1936. 

Volem ressaltar la figura del President, com a persona, com a polític, com estadista, sempre amb un
gran sentit de la responsabilitat. 

La seva trajectòria personal ha fet de Companys un símbol, un personatge de referència que va lluitar
sempre pels valors republicans d’igualtat, fraternitat i llibertat. En definitiva, un home compromès amb
la gent, compromès amb el seu país. 

Passats  80  anys  del  seu  assassinat,  el  seu  crim  encara  resta  impune.  França  i  Alemanya  van
demanar perdó, Espanya encara no ho ha fet i continua sense entendre el significat de les paraules
Veritat, Justícia i Reparació. 

Per  tots  els  motius  exposats  anteriorment,  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana-AM
d’Ulldecona proposa al ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Que a la plaça dels Països Catalans s’instal·li un element commemoratiu en record de la
figura del President Lluís Companys ja que representa una part molt significativa de la nostra història i
com a tal cal perseverar en el seu record.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Ventura:
Natros  votarem  en  contra  per  dos  motius,  en  tot  el  respecte  cap  a  la  figura  del  President
Companys, que com tantes altres al nostre País i també al nostre poble no se’ls ha reconegut el
seu paper fonamental dins de la nostra història. Però com deia per dos motius, un és un motiu
d’oportunitat actual, no és prioritari, per recursos econòmics tampoc ara no tenim disponibilitat de
començar a plantejar aquesta situació i segona perquè, com deia abans, també hi ha altres figures
que han jugat un paper fonamental en la història del nostre país i del nostre poble que no se’ls ha
fet una justícia històrica a nivell local i, per tant, creiem que ara mateix no és el moment més
adient. 

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
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Vots afirmatius: 5 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

8. MANIFEST 25N 2020, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MANIFEST 25N 2020, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 

Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i
membres  actives  de  la  resistència.  En  honor  a  elles  es  va  establir  aquesta  data  com  a  Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors, no han cessat els
esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes.
També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat
per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es
tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències
masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals
està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per
arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís
comú per erradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la
parella i exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat,
però  també aquelles  que  es produeixen en l’àmbit  laboral  o  social  i  comunitari,  i  que han estat
tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis
forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres. 

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, afortunadament, les
persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les violències masclistes. Segurament,
mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és
que,  els  darrers  mesos  han  estat  absolutament  durs  per  a  les  dones  i  criatures  que  viuen  en
situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 

Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les
circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes
ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que
l’habitual  per  a  continuar  mantenint  els  seus  desitjos  i  privilegis.  L’aïllament  i  l’increment  de  la
violència psicològica ha estat  freqüent en contextos en que s’ha reduït  la xarxa social  i  l’activitat
habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l’augment
del  teletreball.  S’han  produït  situacions  d’assetjament  sexual  a  canvi  de  recursos  econòmics  o
allotjament quan les dones han tingut  pèrdua d’ingressos i per tant  dificultats econòmiques per a
seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha
persones  professionals  formades  en  matèria  de  violències  sexuals.  També  en  el  món  virtual,
l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc
la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i
xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als
agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure
amb elles.
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Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de les
seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i
resignats  en la  seva  situació  i  desconeixem que,  constantment,  estan  elaborant  i  readaptant  les
maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps,
també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i
segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era
cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les
places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a
refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres.

Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el control sobre la
víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals
que s’han posat en marxa per posar fre a les violències.

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest
poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s’ha produït el
desconfinament.

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament històriques. Des del
conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per desplegar
polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació
i la reparació de les supervivents.

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò
de:  “són coses de parella”  i  han despenjat  el  telèfon,  i  a totes les associacions,  entitats  i  grups
feministes  del  país  que  han  posat  sobre  la  taula  l’emergència  de  trobar  solucions  en  aquests
moments  tan  difícils.  Necessitem,  més  que  mai,  un  compromís  unitari  de  la  societat  i  les
administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.

Vivint  amb normalitat,  els  companys  i  companyes  de  feina,  les  amistats,  les  persones  amb  qui
compartim  activitats  diverses…  esdevenen  vigilants  informals  del  benestar.  Compartim
preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist impedit,
ha estat  més important  que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar les violències
masclistes en tots els seus àmbits i formes.

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni per a
explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre la situació
que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta
com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari.

Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i  sabeu que un dels
vostres  amics,  familiars,  coneguts  les  exerceixen:  és  hora  que  us  en  feu  responsables  i  hi
intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat.

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice en la
construcció d’aquest món millor.”

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Itarte:
Llegeix el manifest.
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- Sra. Salas:
Estic a favor, l’únic que vull és demanar que qualsevol punt que s’hagi de tractar per urgència,
encara  que  sigui  mig  hora  abans,  que  se’ns  faci  arribar.  No  me  l’he  pogut  llegir  abans,  i
m’agradaria tenir-lo per a poder-lo llegir.

- Sra. Ventura:
Tens raó Isa, ha arribat fa poc i no ho hem pensat. Et demano disculpes i no tornarà a passar.

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

9 (EN L’ORDRE DEL DIA 7). DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT ACTUAL 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:  

▪ Presentació del projecte «arranjament camins danys aiguats octubre 2018 T.M. Ulldecona»,
redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Marc Cid Valls.

▪ Presentació  d’al·legacions  a  la  proposta  de  resolució  provisional  de  concessió  de  les
subvencions per  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.

10 (EN L’ORDRE DEL DIA 8). DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL, SR. AGUSTÍ  
VERICAT,  SOBRE LA NOTIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL SOBRE LA  
INCOACIÓ I TRÀMIT D’AUDIÈNCIA COM A PROPIETARIS I COM A AJUNTAMENT AFECTAT, DE L’EXPEDIENT DE  
DECLARACIÓ DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT DELS ABRICS D’ERMITES I ESQUARTERADES  
D’ULLDECONA.  

• Donar de compte de l’informe del tècnic municipal, Sr. Agustí Vericat, sobre la notificació de la
Direcció General del Patrimoni Cultural sobre la incoació i tràmit d’audiència com a propietaris
i com a Ajuntament afectat, de l’expedient de declaració de l’entorn de protecció del conjunt
dels abrics d’Ermites i Esquarterades d’Ulldecona.

11 (EN L’ORDRE DEL DIA 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 4 de juliol
fins al 26 d’octubre de 2020, que corresponen amb les compreses entre els números 462588-F fins al
462600-F i del 540501-F fins al 540638-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre inclosos. I
de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 1 de setembre fins al 26 d’octubre
de 2020, corresponent a les sessions celebrades els dies 7 d’agost i 18 de setembre de 2020.
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12 (EN L’ORDRE DEL DIA 10).   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vull comentar, en el decret 540539F, he vist que es pagava
l’ajuda d’autònoms del 2017, ho he consultat amb els tècnics de l’Ajuntament, i sembla ser que el
motiu de que s’hagi tardat tant és de què faltava justificar alguna subvenció, i el tema és que aquells
autònoms que ho van justificar  fa temps,  no ho han pogut cobrar  fins ara perquè va unificat  en
l’expedient.
Llavors el prec és que si un autònom demana una ajuda, se suposa que és perquè ho necessita,
estem parlant del 2017 i estem al 2020, que a partir d’ara aquell autònom o en qualsevol tipus de
subvenció que la persona que ho pugui justificar, que automàticament ho pugui cobrar i no tingui que
esperar al bloc, en aquest cas estem parlant de 3 anys, i el següent decret que és el 540540F és
exactament el mateix de la subvenció del 2018. Ho dic perquè es tingui en compte, perquè crec que
és important.

- Sra. Ventura:
És veritat que aquesta última setmana hem fet una incorporació en totes les actualitzacions de
totes les persones que havien justificat papers que quedaven pendents, crec que té tota la raó, en
aquest  cas  la  regidora  del  Partit  Popular  de  fer  el  prec  de  tramitar  de  manera  separada  les
subvencions per tal de qui justifiqui a hora pugui rebre la totalitat del pagament i no demorar-se
tant, en aquest cas del que estem parlant és de la resta no de tota la part de la subvenció sinó
d’una part de la subvenció, per a que tingueu dades de l’any 2017 hi ha un total de 7 ajudes
justificades  i  pagades  i  un  total  de  2  que  estan  pendents  a  falta  de  la  justificació,  per  tant,
segurament seran de les que acabin decaent perquè no s’han justificat. De l’any 2018 n’hi ha 13
total de justificades i pagades. I de l’any 2019 n’hi ha també una primera part pagada des del mes
d’agost de 8 sol·licituds aprovades i 1 que es va denegar perquè no complia els requisits que
marcaven les bases. 
Ja que parlem de subvencions, us acabo de passar la informació de la resta, pel que fa a les
subvencions de comerç, de l’any 2019 hi ha un total de 7 sol·licituds demanades i aprovades per
una comissió en la que estem tots, 4 ja estan pagades des del mes de setembre per un import de
2.625,41  euros  i  n’hi  ha  3  que  encara  estan  condicionades  pel  compliment  d’alguna  de  les
mesures que es van demanar. 
Pel que fa a les del material escolar, el termini acaba el 30 de novembre, per tant, encara s’estan
demanant,  però les del  curs passat 2019/2020,  es van pagar totes al  mes de maig,  són 488
sol·licituds aprovades i pagades de les 491 que es van presentar, per tant, n’hi ha 3 que pel que
sigui no complien els requisits i van quedar excloses. L’import definitiu en aquest cas és de 29.280
euros.
Pel que fa a les subvencions d’habitatges de l’any 2019, n’hi ha 7 d’autoritzades i aprovades i n’hi
ha 4 que van ser denegades. En aquest cas si que els terminis són molt més llargs, perquè en el
moment en què donem una llicència d’obres, tenen 3 anys per a fer les obres i, per tant, poden
tardar més a fer l’obra i després a justificar.
I de les subvencions de la Covid19 hi ha 110 sol·licituds presentades en data de finalització del
termini,  que  va  ser  aquest  passat  dilluns,  ara  s’hauran  de  revisar  totes  i,  per  tant,  s’hauran
d’autoritzar les que estiguin correctes i,  s’hauran de pagar abans de final d’any per a tots els
afectats. 
Dir que en el cas dels microcrèdits perquè també ha sortit aquí, hi ha 8 microcrèdits que es van
demanar en l’anterior etapa de l’estat d’alarma, donats, alguns que ja s’estan tornant, altres que no
es tornen per impossibilitat  de la persona que els va demanar. En tot cas nosaltres som més
partidaris  després  de  veure  l’experiència  de  treure  més  línies  d’ajuts  directes,  tipus  la  de  la
subvenció d’ajut de la covid que vàrem aprovar en el seu moment,  i  que creiem que és més
efectiva per a donar recolzament al teixit  econòmic i  comercial d’Ulldecona, siguin empreses o
siguin comerços i establiments que són els que han estat més perjudicats pels dos terminis dels
estats d’alarma i també pel fet d’haver de tancar. 
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Dic que optem per això per què són algunes de les mesures que estem estudiant de cara als
pressupostos del  2021,  amb alguns de vatros ja  he tingut  l’oportunitat  de reunir-me en altres
encara no, ho farem al llarg dels propers dies, un dels temes que hi ha precisament és el tema
dels pressupostos per si teniu alguna aportació a fer o a dir-nos.

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vull fer una reflexió, un prec, més que res a tots els que ens
puguin escoltar, perquè pel poble es té la sensació de què no se sanciona per no portar mascareta, o
perquè s’incompleixin  les normes especialment  per  la  Covid-19,  i  part  de les dades que sempre
demanem, el dia 31 d’agost entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil hi ha 196 sancions de gent
del municipi que estan incomplint, o què han incomplert fins al 31 d’agost coses relacionades amb la
Covid. Ho dic perquè la gent que ens escolta i que es pensa que no se sanciona, que tinguin clar que
sí, i que vaiguen en compte, que es cuiden i que siguin responsables, ja no per ells, que també, però
pels seus familiars, pels seus amics, pels seus pares, pels seus iaios, estem parlant que aquesta
pandèmia, gràcies a Déu al poble no s’ha mort ningú, però està morint gent, gent què l’ha agafat i l’ha
agafat fort. Demano aquest prec a tots, perquè es cuiden i el més important que tenim és la vida. I la
vida hem de ser responsables de la nostra, però també d’allò que podem apegar als demés. 

- Sra. Ventura: 
Respecte a les dades que em demanàveu en anteriors plens, i ja que parlem de la policia, fer-vos
saber  que  s’han  obert  13  expedients  sancionadors  per  infracció  de  diferents  ordenances
municipals que afecten a 16 persones, perquè n’hi ha algun de més d’una persona, en aquest cas
són 2 per sorolls i  ocupació de via pública, 5 de residus que fan referència a diferents àmbits
(abocaments, contenidors, ordenança de convivència) i 6 que fan referència a tema de gossos
(sobretot per la tinença de gossos perillosos o per no complir alguna de les normatives que preveu
l’ordenança municipal respecte a les mesures de seguretat).
Repecte a les denúncies de la Policia Local en quant a trànsit, que també se m’havia demanat en
alguna ocasió, en l’any 2020, fins a finals del mes d’agost, és a dir, han pogut canviar al llarg
d’aquests dos últims mesos, en aquest cas en augment, s’han imposat un total de 220 denúncies,
que  si  us  faig  una separació  per  alguns  dels  articles  infringits,  els  més infringits  són  34 per
estacionar en zona senyalitzada amb marca groga, 33 per no obeir senyals de direcció prohibida,
22 per estacionar en zones d‘ús exclusiu de persones en mobilitat reduïda, 15 per llençar, dipositar
o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguen entorpir l’estacionament. 
I després, si fem una cerca per carrers, que també ens pot donar a conèixer, per exemple alguna
de les dades que s’han vingut demanant, la del carrer Barcelona, de la direcció prohibida que
s’havia demanat en alguna ocasió, d’aquestes 220 denúncies imposades 58 són al carrer Sants
Màrtirs, 34 són al carrer Barcelona i 14 són a l’Avinguda Ramon Salomón.
Respecte a les sancions de l’estat d’alarma, de la primera part (diguem des del mes de març fins
al  mes  de  juny)  dir  que  la  Policia  Local  i  els  Mossos  d’Esquadra  van  obrir  un  total  de  124
expedients  sancionadors  que  han  arribat  al  final,  és  a  dir,  potser  algun  amb  els  processos
d'al·legacions i demés ja no s’ha tirat endavant, informar-vos també per si no ho sabeu que totes
les tramitacions de les denúncies, encara que siguin de la Policia Local, no es fan a través de
l’Ajuntament d’Ulldecona ni de cap altre ajuntament, sinó que es fa directament pel Departament
d’Interior, qui tramita tots aquests expedients de denúncia per les infraccions administratives de
l’estat d’alarma. Que per cert, molts estan arribant ara amb la proposta de sanció definitiva i, per
tant, amb l’ordre de pagament als interessats, ho sabem perquè alguns que van ser multats en el
seu moment, segurament pensaven que això no arribaria al final i ara estan venint a queixar-se
precisament perquè han arribat aquests expedients sancionadors. Aquí falta sumar-li la dada dels
expedient posats per la Guàrdia Civil i que també són uns quants.
Per a que us feu una idea, durant tot l’any 2019, per expedients oberts en aquest sentit per la
Policia Local i pels Mossos d’Esquadra van ser un total de 23 i des del març fins al juny un total de
124, per tant, la diferència és elevada. 
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PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al ple passat vaig comentar el tema de la pista coberta, que
s’havia posat la plataforma aquella per a les festes. Però si no recordo malament, es va demanar una
subvenció a Diputació, si és així voldria saber si hi ha hagut alguna resposta o no.

- Sra. Ventura:
Al final hem optat per una actuació d’urgència, en un pressupost que ja està aprovat per part de
l’Ajuntament d’Ulldecona que puja aproximadament 14.000 euros,  i  que començarà en breu la
reparació  si  el  temps ho permet.  El  que farem serà la substitució  inicial  de totes les plaques
translúcides que són les que estan més malament, que són les que estan foradades i les que
gairebé  no  hi  ha  gruix,  per  plaques  opaques,  es  canvia  tota  la  tornilleria  de  la  coberta,  es
repassaran totes les juntes, que també estan malmeses i és per on filtra l’aigua i es canviarà la
resta de les plaques opaques que estan malament. Per tant, no és un canvi total de coberta que
era el que inicialment teníem previst, perquè per disponibilitat pressupostària era més complicat,
però finalment sí que hem optat per aquesta subvenció, més que res perquè per a l’any vinent
esperem que puguem celebrar les festes, i les diferents activitats que hi ha previstes de manera
ordinària de tot l’any a nivell d’Ulldecona, ho puguem fer en total seguretat.

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Volia comentar també, del cementiri vàries coses:
- No s’ha pintat per fora, enguany. També vaig comentar que es podria pintar per la part de Vinaròs,
que no és fàcil, però espero que algun dia sí que es pugui fer. 
- Hi ha moltes nits que el cementiri no es tanca, no sé qui és l’encarregat o encarregada de tancar-ho,
però s’han tirat sembla ser setmanes senceres sense tancar-lo a les nits, ho dic perquè es tingui en
compte i es pugui solucionar aquest problema.
- La part de dalt està decent per la part de dins, avui no perquè plou i suposo que s’haurà regat, però
les plantes que hi ha, la majoria estan seques i s’han mort. Suposo que el motiu és perquè hi ha una
persona que fa tot el que pot, però tinc entès que és a mitja jornada i no és el mateix fer a mitja
jornada tres cementiris que abans que estava a jornada sencera. 

- Sra. Ventura: 
La veritat és que tinc una opinió diferent, crec que el cementiri, tant el d’Ulldecona com el de Sant
Joan del Pas, com el dels Valentins, estan ara molt bé. Aquestes últimes setmanes a més s’ha
treballat intensament, no només per la persona que està a càrrec del cementiri sinó per part de
tots els treballadors de la brigada municipal amb les seves diferents responsabilitats. M’agradaria
agrair, de veritat, a Roser Martínez que és la persona que està al cementiri, però també a Neus
Biosca com a responsable o com a persona col·laboradora al cementiri dels Valentins i a Manolo
Fandos a Sant Joan del Pas, per la feina feta. I també la feina feta aquest cap de setmana per dos
treballadors, en aquest cas de l’àrea d’esports de l’Ajuntament, que són Marc Cèsar i Batiste Ollé
que ens han donat un cop de mà com a agents cívics, podríem dir, a l’hora de controlar una mica
els accessos al cementiri i donar informació a la gent que hi anava.
Agrair el civisme de la immensa majoria dels veïns i veïnes d’Ulldecona que ha fet que durant
aquest cap de setmana, que era una mica delicat per les noves restriccions i les noves mesures de
seguretat, com anava sortint, però tot ha anat bé i, per tant, en aquest cas ens podem donar per
satisfets i estem contents per com ha anat.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volia comentar els passos de vianants de l’Avinguda
Terrers, ho vaig comentar a l’últim ple i la resposta va ser que hi ha algunes propostes de passos
elevats que es tindran en compte. Espero que entre altres aquest sigui un i quina previsió hi ha més o
menys per a que es puguin fer. 
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- Sra. Ventura:
La veritat és que la disposició de personal, podríem dir, a la brigada municipal, no ens permet fer-
ho de manera ràpida, no parlo només d’aquest pas de vianants sinó també d’altres que hi ha
pendents, perquè a més d’elevar el ferm i fer una obra ràpida, alguns passos puntuals requereixen
també tot el tema d'evacuació d’aigua de pluvials i repassar-ho. I el cas de Terrers és delicat i, per
tant, ho mirarem abans de fer una obra que pugui crear més problemes dels que tenim.

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volia comentar el tema de la residència d’avis, però no
el debat que hem de tenir de què si està en condicions, si es pot millorar, si s’hauria d’ampliar per la
banda de detràs, si s’hauria de construir una de nova, no...  D’aquest debat se n’hauria de parlar
també, però crec que el més important és l’estudi econòmic, que està pendent de fa dos o tres anys,
que és el que portarà a prendre la decisió de com es gestionarà la residència i més en l’època en la
que estem, voldria saber aquest estudi econòmic com està i si hi ha alguna novetat, perquè com no
se’ns ha comentat m’agradaria saber-ho.

- Sra. Ventura: 
Sí que tenim alguna novetat que us la facilitaré en les properes reunions, no novetat en quant a
tramitació sinó sobretot amb el tema de les dades que ens feien falta de l’estudi econòmic. Les
principals dades que al final són les que acabaran fer-nos prendre una decisió o una altra de
manera  completament  separada  del  debat  a  mig  o  llarg  termini  sobre  les  necessitats  de  la
residència. 
Evidentment no es tracta de fer una carta als Reis, però sí que es tracta de prioritzar futures
actuacions i l’Ajuntament tenim tant l’obligació de fer això, tenir aquesta mirada llarga i imaginar
com volem que sigui, per les necessitats que té la localitat, la residència o altres equipaments
municipals, però també tenim l’obligació de gestionar el present que és un debat que va més lligat
al tema dels números que us comentava ara fa un moment. 

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sobre el tema de l’Orfeó, suposo que està com abans, o si
s’ha fet algun avanç.

- Sra. Ventura:
S’està elaborant el projecte, en tot cas, quan estigui us els facilitarem.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la Cooperativa, si s’ha avançat o està de la mateixa
forma.

- Sra. Ventura: 
Estem a l’espera  del  Pla  d’Actuació  Municipal  de  la  Diputació  per  a  acabar  de  concretar  els
terminis. 

PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: I la documentació que avui ens comentaràs que t’agraeixo
l’avançament que em vas fer.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber com tenim el tema de la residència, està clar
que tothom suposo que parlarem del mateix, però és un tema que no hem de deixar de banda. S’ha
avançat en alguna negociació, o s’ha parlat amb els directius de l’empresa que gestionen actualment
el servei? Com tenim l’informe econòmic financer que s’havia de preparar des dels serveis tècnics? I,
sincerament, crec que és una situació angoixant per a tots, per al municipi, no només per a la gent
que té persones allí a la residència, sinó també per als treballadors, realment, i per a l’empresa que
gestiona el servei. Crec que és un tema que s’hauria d’intentar resoldre amb agilitat, amb la més
agilitat possible, perquè és un tema que com a municipi no l'hauríem de deixar de banda. Crec que
anem tard i voldríem que es pogués resoldre aquesta situació el més aviat possible.
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- Es dóna per contestada en la pregunta número 6. 

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Hi havia processos de concurs oposició del cos de policia
local,  voldríem  saber  en  quina  situació  estan  i  si  ens  podríeu  traslladar  informació  del  procés
d’oposició.

- Sra. Ventura:
Aquesta setmana hi havia la revisió mèdica, que és l’últim pas ja, per a què s’incorporen a la
plantilla  de la policia local  d’Ulldecona 4 agents nous,  3 són per torn d’accés lliure i  1 és per
mobilitat horitzontal,  que significa que ve de la Policia Local d’un altre municipi.  Per tant,  una
vegada  tinguem els  certificats  dels  reconeixements  mèdics  passats,  aquestes  persones ja  es
podran incorporar. Aprofitarem també aquest canvi,  pel fet de facilitar-vos el quadrant que s’ha
vingut demanant en diferents ocasions, no és el primer ple que es tracta, és un instrument de
treball intern, a més enguany hi ha hagut molts de canvis amb el quadrant de la policia local. Tot i
així eliminarem alguna de les dades que conté per tal de no vulnerar la llei de protecció de dades i
quan el tinguem elaborat de cara al 2021 us el farem arribar. 

PREGUNTA 12  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Voldríem  saber  si  s’han  tingut  converses  amb  les
empreses explotadores de les pedreres. Com tothom sabem la situació de les pedreres s’havia de
regularitzar, és un tema que venim arrastrant de fa molts i molts d’anys, ells venien fent una liquidació
anual, voldríem saber si aquesta liquidació s’està duent a terme encara i per quin import. Està clar
que avui no podràs dir-me quin import liquida cada pedrera, però si és possible voldríem saber de
quines liquidacions estem parlant. I deduïm que la situació és la mateixa de fa tants d’anys, perquè
durant aquests anys no hem vist si s’hagués canviat la situació se suposa que hauríem vist, o un
acord signat o un conveni signat i no s’ha vist res de res i suposo que devem estar com estàvem i
creiem que és un tema que s’hauria d’intentar resoldre des de l’Ajuntament. 

- Sra. Ventura:
Evidentment, deixam consultar-ho perquè no tinc les dades aquí.

PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Suposo que deveu estar preparant el pressupost del 2021,
i voldria saber si heu pensat en alguna baixada d’algun impost municipal per a beneficiar en general al
municipi, perquè sabem que la Covid està afectant a molta gent o bé algun servei públic municipal per
a baixar la taxa. I també voldríem saber com es resoldrà el tema de les escombraries i de la taxa
d’ocupació de la via pública dels bars i restaurants, que està clar que no n’estan fent ús. Per si de
cara a l’any vinent teníeu previst alguna cosa. 

- Sra. Ventura:
Pel que fa a les taxes d’ocupació de la via pública aquest 2020 que estaven exempts de pagament
per no haver pogut obrir, recordar com ja vaig dir que l’ocupació de la via pública a Ulldecona es
paga en un any de retard diguem sobre l’ocupació real, però estem mirant també de com ajustar
aquest mecanisme per tal de no haver de passar ara unes quotes de l’any passat, perquè entenem
perfectament que els bars no hi poden fer front i,  per tant,  mirarem com solucionarem aquest
problema de tramitació interna. La nostra voluntat esperem que no hagi de ser necessari, però
evidentment si l’any vinent continua sent necessari o continuem estant en una situació semblant a
la d’avui, tampoc no cobrarem l’ocupació de via pública o altres taxes de les quals lamentablement
els establiments no se n’han pogut beneficiar o no n’han hagut de fer ús. 
 

PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: La situació del teixit empresarial i comercial del municipi si
teniu dades de què aquesta última temporada, parlem d’aquests dos/tres últims mesos, s’ha complicat
més i també voldríem saber si encara hi ha gent que s’adreça a l’ajuntament per demanar els ajuts i
microcrèdits  que  vam  destinar  per  a  la  gent  afectada  per  la  Covid,  si  encara  ara  hi  ha  gent
interessada.
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- Sra. Ventura:
Us he donat les principals  dades del  tema dels microcrèdits.  És veritat  que hi  ha un impacte
negatiu de conseqüències greus a tot el que és el sector del comerç i dels establiments, perquè
són els més perjudicats per tota la situació, hi ha alguna empresa que no s’ho està passant massa
bé. Però les dades en canvi sí que fa que altres sectors, altres empreses estiguin treballant a ple
rendiment, inclús més del que és habitual, podria parlar-te del sector del moble, per tant, tenim
dades una mica contradictòries entre si. Potser és que estem en un moment encara dins mateix de
la crisi i, per tant, fins que no vagi passant una mica de temps, no veurem com evolucionen unes
coses i les altres.

PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Si sabeu que la situació de la Covid està afectant cada
vegada més a la gent del municipi em refereixo, gent en Erto’s i gent que possiblement al final s’han
quedat sense feina.

PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem saber si des del darrer ple fins ara, tant de bo fos
que no, però suposo que serà que sí, cada vegada tenim famílies més desfavorides i quanta gent
actualment assisteix al banc d’aliments.

- Sra. Ventura:
Estem entre 38 i 41 famílies les que estem atenent cada 15 dies. Sí que és veritat el que hem fet
ha sigut augmentar la quantitat d’aliments que es poden facilitar, gràcies també a la col·laboració
de nombroses entitats, nombrosos establiments i nombrosos particulars que ens ajuden a nivell de
material, a nivell d'aliments, i, per tant, això fa que gràcies a aquesta col·laboració puguem garantir
una alimentació digna a moltes famílies que si no fos per això, no ho tindríem.
Evidentment el fet que haguéssim tornat a iniciar el curs escolar, i molts xiquets i xiquetes puguen
fer ús del menjador escolar, també garanteix una alimentació saludable als infants de famílies més
vulnerables. 

PREGUNTA 17 FORMULADA PEL SR. PAREDES: En relació al tema dels robatoris, últimament a Ulldecona hi ha
hagut molts de robatoris, és evident que la presència policial ha augmentat, senzillament se’ls veu,
se’ls veu patrullar pel poble, i era per veure quina visió hi ha per més endavant, és a dir avui hi ha
policia, es quedarà sempre, no es quedarà. Què farem més endavant amb aquesta situació dels
robatoris i en la situació d’inseguretat que ha creat?

PREGUNTA 18 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El tema dels quadrants, que avui no ha sortit, potser que ja els
tenen, no ho sé. I, era en tot cas, preguntar a la secretària, si els quadrants de la policia local, en cas
que no s’hagin donat, es poden donar, no es poden donar, senzillament que em faci un apunt tècnic,
perquè és un debat que hi ha hagut i només és saber si es poden seguir demanant els quadrants de
la policia local, si és que no té sentit, si és que hi ha un tema de privacitat. Si és que no hi ha voluntat
política de transparència o senzillament hi ha una normativa que no ho permet.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 11. 

PREGUNTA 19 FORMULADA PEL SR. PAREDES: De vegades amb la residència acabem sempre amb el debat
de que si pública, si privada, ara es demanava la viabilitat econòmica, i evidentment que l’hem de
demanar i és importantíssima, però si les residències no donessin beneficis no hi hauria cap empresa
que les agafés i la majoria són de gestió privada, per tant, de beneficis se suposa que n’han de donar.
Per tant,  és evident  que s’ha de fer  aquest  estudi,  però crec que és un tema que ens hem de
plantejar un debat a fons de tots, pausat, ordenat, però amb una mirada una mica llarga. 
Per a mi el problema principal, una vegada hem acceptat una situació a la qual no haguérem tingut
que arribar,  perquè és de jutjat de guàrdia haver arribat a aquesta situació, i  ja ho he dit  moltes
vegades, però sobretot ara que estem aquí és una mirada a més llarg termini, decidir quina residència
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volem, quina residència necessitem, no somiar truites, no, sinó quina residència necessita Ulldecona,
si s’ha d’ampliar, si hi ha problemes d’estructura, siguem realistes, què és el que necessitem, i com
hem d’assumir-ho. Crec que aquest és el gran debat. Quan siguem realistes ho veurem i hi ha una
altra part del debat que és qui pot assumir aquest cost, però en funció d’allò que necessitem.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 6. 

PREGUNTA 20 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Ara amb tot el covid es va ressaltar més de la impossibilitat de
l’acompanyament  de  les  persones  que  desgraciadament  morien,  senzillament  perquè  tot  estava
tancat, perquè no es podien reunir i llavors era una sensació dura, és que la gent marxa i no hi ha
aquest acompanyament a les famílies, no hi ha aquest acompanyament perquè no era possible.
De vegades he vist per l’ebando que s’ha mort algú i per creença o per conviccions han decidit no
passar per l’església, i jo crec que falta un espai per acompanyar als familiars en el moment del dol.
Penso que de forma proactiva s’hauria d’ofertar o s’hauria de facilitar, donant un pas ja, a l’espai que
hi ha davant del tanatori, que és una sala que hi ha a l’edifici del César Martinell. Crec que s’hauria
d’ofertar per a aquelles famílies que consideren oportú i que per les seves creences no considerin
oportú passar per l’església que es pogués fer un petit acte si és que ho consideren.

PREGUNTA 21 FORMULADA PEL SR. PAREDES: En relació al tema dels pressupostos, dos coses, aviat hi haurà
pressupostos, com sempre, no hi ha pressupostos participatius, el tema de la participació ni està ni se
l’espera  quan  veiem que  hi  ha  molts  i  molts  de  pobles  que  estan  tirant  endavant  pressupostos
participatius i això és un element de riquesa i participació, quan moltes vegades ens queixem del món
de la política perquè la gent no participa. 
En els pressupostos i  lligat una mica amb la crisi,  que es pensa fer amb el tema del covid, com
entrarà en el tema dels pressupostos, en les taxes i també aquests dies que trobem bars tancats, etc.
etc.  si  hi  haurà  una  línia  més  d’ajut  o  aprofundirem  en  aquell  ajut  que  ja  s’havia  fet  abans,  i
s’avançarà, etc. etc. 

- Sra. Ventura:
Del tema pressupostos també s’ha fet alguna afirmació, exactament per part del regidor d’ERC,
però  crec  que  sense  saber  ben  bé  de  què  parlava,  com  altres  vegades  també  ha  succeït.
Ulldecona és un dels  primers municipis,  concretament  l’any 2006, que va posar en marxa un
procés, en aquell moment podríem dir molt casolà, de pressupostos participatius. L’any passat no
va poder ser per diferents motius, i enguany ja està tot en marxa per a publicar-ho demà mateix la
informació sobre els pressupostos participatius.
En una primera fase presentant públicament els pressupostos a través de les xarxes socials i
iniciant la campanya informativa per difondre els objectius i els canals de participació ciutadana.
Una segona fase de presentació de propostes, que s’obre el termini per presentar propostes a
través de la web o WhatsApp d’incidències i altres canals de comunicació, on hi podran participar
totes les persones majors de 16 anys empadronades a Ulldecona i les associacions o entitats
inscrites  al  registre  municipal.  S’haurà  de fer  constar  nom i  cognoms,  DNI  i  alguna  dada de
contacte (telèfon o correu electrònic) i després donarem a conèixer la llista de totes les propostes
realitzades per part dels veïns i  veïnes del nostre poble, publicades en ordre de presentació i
també de quantitat.
Hi haurà després una fase tècnica i econòmica de propostes, la quantitat econòmica reservada als
pressupostos participatius continúa sent de 100.000 euros.
Totes les propostes recollides passaran per  una classificació  i  avaluació  tècnica i  de viabilitat
econòmica. N’hi haurà potser algunes que pel seu cost econòmic permetrà unificar-les perquè son
propostes  similars  o  iguals  i  després  esperem que  totes  aquestes  propostes  acompleixin  els
requisits per portar-les a terme.
La nostra voluntat i si esteu d’acord és que ens doneu un cop de mà en aquest tema, i una vegada
feta  aquesta  primera  classificació,  convocaríem  la  Junta  de  Portaveus  de  l’Ajuntament
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d’Ulldecona, que realitzarà l’ordenació de totes aquestes propostes, i escollirà les cinc millors per
tal que passin a la fase final. 
I després s’obrirà un altre període de votació, amb les propostes per a que tots els veïns i veïnes
del  poble  (repeteixo  empadronats  al  municipi  i  que  tinguin  més  de  16  anys)  puguin  votar  la
proposta que consideren més adient. La votació es podrà fer via telemàtica a través de la web i/o
en butlletes de participació que estaran a disposició de tothom al retén de l’ajuntament. S’haurà de
fer constar nom i cognoms, DNI i alguna dada de contacte.
L’any passat no sinó l’anterior, vam realitzar un procés semblant però ho vam fer d’una manera
diferent, la primera fase de les propostes la vam escollir en una reunió ciutadana en la qual va
participar poca gent i pensem que obrint aquest procés a la ciutadania podem rebre més propostes
i evidentment en una situació com l’actual també agilitza i facilita la presentació de propostes i la
participació per part dels veïns i veïnes del nostre poble.

- Sr. Paredes:
El fet  de què jo hagi dit  que no hi  ha pressupostos participatius, és perquè estem al mes de
novembre, i uns pressupostos participatius a aquesta alçada em semblen amb insuficient temps,
però independentment d’això, el tema que de vegades havia comentat de la complicitat, si avui no
parlo jo dels pressupostos participatius, igual ens n’enterem demà per l’ebando. Si hi hagués més
fluïdesa, per complicitat que jo dic evidentment aquesta dada ja l'haguérem tingut i ni se’ns ha
comentat.

- Sra. Ventura
M’alegro que haguem coincidit,  i  només un apunt,  la relació i  la comunicació és bidireccional,
sempre ho he dit. Jo informo cada dia de 25 mil coses, no crec recordar que hagis demanat cap
reunió amb el govern municipal, per preguntar, per assabentar-te de qualsevol cosa. Demà tenim
una reunió demanada per mi, amb els diferents grups municipals i altres que vindran de cara als
propers dies, tinc una reunió amb tu per tal d’informar-te d’alguns d’aquests temes, un era el dels
pressupostos,  i  insisteixo que cap problema en facilitar-te la informació,  la facilitem diàriament
sobre  mil  temes,  però  també  ens  agradaria  rebre  imputs  des  de  l’altre  costat,  perquè  si
contínuament estem informant però mai rebem la complicitat de tornada de vegades es fa difícil
treballar, simplement en contestació a les teves últimes afirmacions.

PREGUNTA 22  FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: En referència al tema de les entrades i sortides de les
escoles, es posen les valles per a fer l’esglaonament tal i com s’ha fet fins ara i així, però ens han
comentat que hi ha alguns problemes perquè la gent que vol accedir, evidentment, gent que viu per
allí que han de passar amb el cotxe, han de sortir o han d’entrar, aparten les valles, i no les tornen a
deixar  al  seu lloc quan encara no ha acabat  el  període d’entrada i  sortida,  i  hi  ha una mica de
confusió. No sé si en aquest punt es podria fer algun tipus de regulació o ajudar a la persona que està
posant i llevant valles, als moments d’entrada i sortida per a que estés tot una mica més ordenat, no
sé si està previst o es pot fer alguna cosa. 

- Sra. Ventura:
Prenc nota, és veritat que hi ha moments, sobretot en dies com avui que són de caos i altres dies
que hi ha molta gent que se salta les valles i després no les torna a col·locar, per tant, si tenim a
una persona controlant a la porta de l’escola i això passa a la porta de l’institut, pot haver-hi algun
moment que no és vaigue controlant. Posarem els reforços necessaris perquè no torni a passar. I
la  nostra  voluntat  a  través  de  diferents  plans  d’ocupació,  un  del  Consell  Comarcal  que  ens
permetrà tornar a disposar d’una persona que es dediqui a les tasques d’agent cívic, esperem que
aquesta setmana vinent no l’altra es faci el procés de selecció i, per tant, es pugui incorporar de
manera ràpida. També hem demanat dos persones més a la Diputació de Tarragona, a través
d’uns plans d’ocupació i d’unes subvencions que ha tret la Diputació i que també ens permetrà fer
aquesta feina al carrer que és ara quan més es necessita. 
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PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Volem recordar, tal i com han dit els altres grups, el tema
de les taxes, que natros al ple del 21 d’abril ja vàrem proposar també el tema d’eliminar taxes, i que
en aquell moment vam dir que ja ho tornarem a estudiar en funció de com evolucione la situació, ara
ja hem arribat a un punt que és bastant greu. 
I volem demanar el mateix, que s’adoptin noves mesures, com per exemple l’exempció del pagament
de la taxa per ocupació de la via pública, com ja s’ha dit per als bars i restaurants, perquè els hi faran
falta, i algun altre tipus de taxa per a, per exemple, els salons d'estètica o els gimnasos que també
estan tancats. 

PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: I, com ja és habitual, el tema de la residència, que també
ens sumem a totes les preguntes que s’han fet, no cal tornar-les a repetir, només saber si, a totes les
preguntes que s’estan fent si hi ha algun canvi fins ara. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 6. 

____________________________________________________

- Sra. Ventura:
Una última reflexió, en la línia que feia la regidora Isabel Salas, respecte a la situació general de la
pandèmia, una preocupació que crec que compartim tots i que ara per ara ocupa la major part del
nostre temps a l’Ajuntament, tant a nivell de càrrecs electes com a nivell de tècnics.
Primer que res, evidentment, desitjar una ràpida recuperació a totes les persones malaltes. Tot el
nostre suport als serveis sanitaris, als serveis residencials, a les persones que fan l’assistència a
domicili,  a  les  farmàcies,  als  comerciants,  a  tothom ...  i  un  prec  de compliment  de  totes  les
mesures de seguretat, tant la distància, la neteja de mans com l’ús obligat de les mascaretes, i
també el complir les restriccions que hi ha i saber on podem anar i on no podem anar. 
Penseu que del març al setembre a Ulldecona vam tenir 13 casos de covid, durant tot el mes
d’octubre ja en vam tenir 27 i al novembre en portem 4, més que aquestes dades tan exactes, el
que sí que ens preocupa són dos indicadors, que són els que ens indiquen si la situació va a més
o va a menys i en aquest cas, lamentablement, tot fa preveure que continuï creixent. Un és l’índex
de risc que actualitzat a fa tot just dos hores està situat en 546,59, per a que tothom ens entengui
a partir de 200 és molt alt, a partir de 500 es quan es considera que es pot descontrolar la situació,
i nosaltres aquests 3 o 4 dies hem crescut de manera molt ràpida en aquest índex de risc, i, per
tant, demanem a tothom molta prudència i el compliment estricte de la normativa, per tal d’evitar
nous contagis.
I, després una altra dada que també és preocupant, i és la taxa de reproducció, es considera que
per damunt d’1, és quan l’epidèmia continua creixent, i a Ulldecona avui estem a 2,13, és la dada
més alta des de l’inici de la pandèmia.
Per tant, aquests dos indicadors són els que ens fan preocupar i ens fan estar contínuament en
alerta no només al govern municipal sinó a tot el personal de l’Ajuntament d’Ulldecona, per tal
d’intentar que no vaiguen a més i que puguem controlar aquesta situació.
Tenim actualment dos aules de l’escola Ramon y Cajal i dos aules de l’institut Manuel Sales i Ferré
confinades, moltes activitats suspeses, un equip mèdic del CAP que està aïllat, més un metge que
es va haver d’aïllar, i, per tant, la situació és realment complicada i preocupant.
Insisteixo, i demano a tothom un compliment estricte de les mesures de seguretat, no baixem la
guàrdia, perquè encara estem al mes de novembre, l’hivern serà llarg i difícil i com més prompte
féssim  cas  de  totes  aquestes  mesures,  evidentment,  més  prompte  podrem  revertir  aquesta
situació i començar a millorar en quant als índex estadístics per a què la situació vaigue entrant en
una fase de normalitat, esperem fins a la primavera de l’any vinent quan tothom espera i desitja
que arribi la vacuna definitiva, que ens haurà de salvar de la pandèmia actual.
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Vull agrair per acabar a tots els treballadors i treballadores municipals la feina que estan fent, la
seva disponibilitat moltes vegades a canviar de funcions per serveis que es tanquen, altres que
s’obrin, maneres de treballar que han de canviar d’un dia per a altre i que són difícils, però que
gràcies a la bona voluntat i a la col·laboració i a tota la professionalitat de tots, estic segura que
acabarem superant, com ho vam fer la passada primavera. 

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