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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 8 DE MARÇ DE 2021  

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 vuit de març de dos mil vint-i-un.

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 les actes de les sessions anteriors.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
d’Ulldecona en matèria de seguretat viària.
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3. Aprovació de l’annex 3 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls de
velocitat  amb  aportació  d’aparell  cinemòmetre  entre  el  Servei  Català  de  Trànsit  i
l’Ajuntament d’Ulldecona.

4. Aprovació  de l’annex 4 al  conveni  marc referit  a la  col·laboració  en matèria  de controls
d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament d’Ulldecona.

5. Aprovació de l’annex 6 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a
la mobilitat segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Ulldecona.

6. Aprovació de l’annex 7 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a
la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
d’Ulldecona.

7. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona per
a l’execució del pla anual de la convocatòria treball a les 7 comarques.

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
d’Ulldecona per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant el programa
treball i formació en el marc de la convocatòria per a l’any 2020 de la línia DONA.

9. Aprovació de l’acord marc entre la Fundació Diagrama i l’Ajuntament d’Ulldecona.

10. Aprovació del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
d’Ulldecona, en matèria de serveis  socials, altres programes relatius al  benestar  social  i
polítiques d’igualtat.

11. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019.

12. Modificació de crèdit E/01, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 

SECCIÓ DE CONTROL  

13. Manifest dia internacional de les dones, 8 de març de 2021.

14. Declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i
socialment justa.

15. Moció  de  suport  a  Pablo  Hasél.  Moció  presentada  pels  Grups  municipals  Esquerra
Republicana  de  Catalunya  -  Acord  Municipal  (ERC-AM)  i  Junts  per  Ulldecona  i  Barris
(JUNTS).

16. Moció sobre la geolocalització de les casetes de camp, habitatges disseminats i granges
d’Ulldecona. Moció presentada pels Grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya -
Acord Municipal (ERC-AM) i Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS).

17. Moció  per  la  implantació  de  fibra  òptica  pública  a  tot  el  municipi  d’Ulldecona.  Moció
presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

18. Moció  en  suport  als  represaliats  polítics.  Moció  presentada  pels  Grups  municipals  Fem
Poble! (FEM POBLE!), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) i
Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS).

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

20. Precs i Preguntes.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmeses a votació les actes dels dies 20 i 25 de gener de 2021, s'aproven per unanimitat
dels membres consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2.  APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de seguretat viària

Atès que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència
de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la
Generalitat  de  Catalunya  en  matèria  de  trànsit,  circulació  de  vehicles  i  seguretat  viària,  el
Departament  d’Interior  és el  responsable  de l'execució  de les competències de la  Generalitat  en
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament.

Atès que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà
d’agents propis, del trànsit  en les vies urbanes de la seva titularitat,  així com la denúncia de les
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a
una altra Administració.

Atès que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits
urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.

Atès  que  el  Servei  Català  de  Trànsit  estableix  com  una  de  les  línies  prioritàries  d’actuació  la
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de
contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.

Atès que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada
la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de
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seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una
participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques
de seguretat viària.

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

ACORDS

I. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Ulldecona
en matèria de seguretat viària, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3.  APROVACIÓ DE L’ANNEX 3  AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE  
CONTROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE  
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de l’annex 3 al conveni marc referit  a la col·laboració en matèria de
controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament d’Ulldecona

Atès que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en travesseres i altres vies
urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de velocitat en la producció d'accidents i,
en general, de la conflictivitat del trànsit.

Atès  que tant  el  Servei  Català  de Trànsit  com l'Ajuntament  d’Ulldecona,  consideren aconsellable
vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit local amb l'objectiu de contribuir a un
augment en la seguretat d'aquest.

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

ACORDS

I. Aprovar l’annex 3 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls de velocitat amb
aportació d’aparell cinemòmetre entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Ulldecona, en els
termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : 
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- Sra. Castell:
També votem a favor però volem puntualitzar una mica, que no sigui una mesura com va ser en un
temps passat, que es van posar els controls a les entrades i sortides del poble i que s’entenia  més
com a una mesura una mica més recaptatòria que no per estalviar-nos els problemes de velocitat
que  tenim  a  molts  carrers  del  poble,  com  el  carrer  Major,  les  Murades,  l’Avinguda  Escoles,
l’Avinguda Constitució,  l’Avinguda Generalitat,  el  Paseo,  el  carrer  Calvari,  el  carrer  Barcelona,
entre molts altres. Ho entenem perfectament que intentem controlar la velocitat dins del que és el
poble i votarem a favor, però que s'entengui bé perquè es posa aquesta mesura.

- Sra. Ventura
Afegir que si la vegada anterior que vam posar el radar hagués sigut una mesura recaptatòria,
l’haguéssim tingut tots els dies, perquè t’asseguro que l’ajuntament tindria molts més ingressos
perquè lamentablement, com tu també has posat de manifest, hi ha molts punts a dins del poble,
dins del nucli urbà, que es corre molt, i alguns són els carrer més amples, però no només aquests,
sinó també en alguns estrets que es cometen autèntiques barbaritats, i evidentment la policia no
pot estar a tot arreu controlant la velocitat, és una qüestió de conscienciació. Per això també, a
banda d’aquesta mesura de coordinació amb el Servei Català de Trànsit, per tal de controlar i fer
campanyes puntuals de control de la velocitat en diferents carrers, es duen a terme altres mesures
com per exemple també, sobretot, conscienciació entre els xiquets i xiquetes més menuts, també
en diverses entitats que ho hem vingut treballant, i esperem que poc a poc anem complint tots els
límits de velocitat establerts. I vull recordar que al poble, el límit de velocitat per dins del nucli urbà
és de 30 km per hora, per tant, que tothom vagi en compte, que tothom compleixi i així evitem
mals majors, com tantes vegades hem comentat.

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

4.  APROVACIÓ DE L’ANNEX 4  AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE  
CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de l’annex 4 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de
controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament d’Ulldecona

Atès que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes
demostra  la  significativa  participació  dels  excessos  d'alcohol  en  conductors  en  la  producció
d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit.

Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament d’Ulldecona consideren aconsellable vigilar
i controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat
viària.

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

ACORDS

I. Aprovar l’annex 4 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls d’alcoholèmia amb
aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament d’Ulldecona, en els termes en què figura incorporat a l'expedient
administratiu.
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II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5. APROVACIÓ DE L’ANNEX 6 AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ  
PER A LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT  
D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació de  l’annex  6  al  conveni  marc  referit  a  la  col·laboració  en  matèria
d’educació per a la mobilitat segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
d’Ulldecona

Atès que el  Servei  Català  de Trànsit  promou programes i  activitats  d’ensenyament–aprenentatge
d’educació per a la mobilitat segura adreçades als infants i joves de Catalunya. 

Atès  que  l’Ajuntament  d’Ulldecona potencia  l’educació  per  a  la  mobilitat  segura en  el  seu àmbit
territorial amb intervencions d’educació viària al municipi.

Atès  que  tant  el  Servei  Català  de  Trànsit  com  l’Ajuntament  d’Ulldecona  consideren  important
complementar  els  programes  escolars  d’educació  per  a  la  mobilitat  segura  amb  pràctiques  que
ofereixin experiències de circulació. 

Atès que ambdues parts tenen interès en posar a disposició dels centres escolars unes activitats
d’educació per a la mobilitat segura pràctica. 

Atès  que  aquestes  activitats  han  de  considerar  dos  blocs  d’objectius:  d’una  banda,  el  millor
coneixement de la seguretat passiva, de la mecànica i del funcionament de la bicicleta; de l’altra, la
reflexió sobre la mobilitat i el comportament de tots els usuaris, vianants i ciclistes. 

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

ACORDS

I. Aprovar l’annex 6 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat
segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Ulldecona, en els termes en què
figura incorporat a l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

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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6. APROVACIÓ DE L’ANNEX 7 AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ  
PER A LA MOBILITAT SEGURA PRÀCTICA AMB CICLOMOTORS ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació de  l’annex  7  al  conveni  marc  referit  a  la  col·laboració  en  matèria
d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament d’Ulldecona

Atès que, d’acord amb l’article 2.4c) de la Llei 14/1997, de creació del Servei Català de Trànsit, l’SCT
ha de promoure l’educació viària, en especial dels infants, en col·laboració amb institucions públiques
i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.

Atès que l’Ajuntament  d’Ulldecona potencia  l’educació  per  a  la  mobilitat  segura  en el  seu  àmbit
territorial amb intervencions d’educació viària. 

Atès  que  tant  el  Servei  Català  de  Trànsit  com  l’Ajuntament  d’Ulldecona  consideren  important
complementar els programes escolars d’educació per a la mobilitat segura amb activitats practiques.

Atès que aquestes activitats  pràctiques han de permetre  que els  joves s’acostin  a  situacions de
conducció i que tinguin contacte amb vehicles motoritzats.

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

ACORDS

I. Aprovar l’annex 7 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat
segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Ulldecona, en els
termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

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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7.  APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT  
D’ULLDECONA PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA ANUAL DE LA CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 COMARQUES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  conveni  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l’Ajuntament
d’Ulldecona per a l’execució del pla anual de la convocatòria treball a les 7 comarques 2020

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 7 comarques catalanes amb un
menor dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català i que són l’Anoia, el Baix
Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social
de  les  comarques  catalanes,  considera  oportú  donar  suport  a  les  entitats  locals  d’aquestes  7
comarques mitjançant  el  finançament,  en el  marc del  Projecte  “Treball  a les 7 comarques”,  d’un
conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local.

Atès que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la comarca
del Montsià i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des de l’any 2011 el Pla
d’Execució Anual en la convocatòria del SOC “Treball a les 7 comarques”.

Atès que en data 23 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal del Montsià, va sol·licitar una subvenció
al SOC per finançar el Pla d’execució anual d’acord amb la Resolució TSF/2471/2020, de 5 d’octubre,
per la qual s’obre la´convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al
“Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques.

Atès que en data 30 de novembre de 2020 el SOC va resoldre aprovar el “Pla d’execució Montsià
2021” amb un cost total elegible de 347.465,48 € del qual se subvenciona el 90% amb la quantia de
312.718,93 €.

Atès que en data 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i
l’Ocupació  per  part  dels  ajuntaments  del  Montsià,  el  Consell  Comarcal,  empreses  i  comunitat
educativa. En el marc de l’Acord Territorial, les persones signatàries es comprometien a:

• Impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social de millora de les condicions de
vida de la ciutadania, afavorir la formació i l’ocupació de qualitat per aconseguir la reactivació
socioeconòmica del territori.

• Facilitar un nou marc de cooperació entre les institucions, el teixit  productiu i  la comunitat
educativa,  i  l’impuls  d’un  procés  de  participació  ciutadana per  a  diagnosticar,  planificar  i
consensuar l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i  d’ocupació del
Montsià.

• Vetllar  pel  desenvolupament  de  les  estratègies  de  desenvolupament  econòmic  i  social
mitjançant  la  creació  de  la  Taula  de  Concertació  Territorial  formada  per  les  institucions,
empreses i la comunitat educativa.

• Reconèixer el treball implementat en el marc del projecte Montsià Actiu. Les entitats locals
responsables posen a disposició de l’Acord Territorial la xarxa de treball per a què actuï com a
oficina tècnica.

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

ACORDS:
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I. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona per a l’execució
del pla anual de la convocatòria treball a les 7 comarques 2020, en els termes que figura incorporat
en 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. Trametre còpia d'aquest acord al Consell Comarcal del Montsià, per a la subscripció de l'esmentat
conveni i de quants documents siguin necessaris per a la seva execució.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ  
MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2020  
DE LA LÍNIA DONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament d’Ulldecona per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant
el programa treball i formació en el marc de la convocatòria per a l’any 2020 de la línia DONA

El Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució
TSF/2831/2020,  de  30  d’octubre,  va  sol·licitar  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  (SOC)  una
subvenció per a la realització del Programa treball i formació en la línia següent:

• Línia DONA:
a) les  dones  en  situació  d’atur  inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  no  ocupades

(DONO), víctimes de violència de gènere.
b) les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada (DONO com a mínim 6

mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta
d’ocupació),  no  perceptores  de  prestació  per  desocupació  o  subsidi  ni  d’ajuts,
preferentment  més grans de  52 anys.  Es prioritzaran les  persones que no tinguin  la
cotització  suficient  perquè  se’ls  reconegui  la  pensió  de  jubilació  quan arribin  a  l’edat
ordinària de jubilació.

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a més,
tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

D’acord amb l’Annex 2 de la Resolució esmentada, la distribució territorial dels contractes de treball
preassignats és la següent:

Pàg. 9/36 Expedient: 1-2-21-3



Ple Municipal
any 2021

Línies subvencionables 12 mesos

DONA 4

El projecte d’experiència laboral  i  accions formatives presentat  és el  Projecte per a la millora de
l’ocupabilitat de la línia DONA a la comarca del Montsià.

Aquest Pla, conforme a base 5 de l’ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, contempla accions que
tenen la consideració de supramunicipals, i  estan dintre de les competències que té atribuïdes el
Consell Comarcal.

El  Decret  Legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de
l'organització  comarcal  de  Catalunya,  disposa  al  seu  art.  28.1  b),  que  correspon  als  consells
comarcals, cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis i  les activitats dels
municipis. 

MUNICIPI DONA

La Sénia 1

Ulldecona 1

SC Ràpita 1

Alcanar 1

Amb aquest Projecte, el que pretén aquest Consell Comarcal és reforçar les tasques més necessàries
en aquesta crisi sanitària del Covid-19 dels diferents municipis de la comarca del Montsià i també
millorar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats sòcio-laborals, com és el col·lectiu de la línia
DONA tan castigada per la pandèmia.

Tot  i  el  caràcter  estrictament  comarcal  del  projecte,  aquest  es  desenvoluparà  en  espais  o
instal·lacions dels municipis esmentats.

Que segons les bases reguladores d’aquesta Ordre, les entitats beneficiàries d’aquests ajuts han de
desenvolupar dos tipus d’accions a les persones destinatàries del programa: accions d’experiència
laboral i accions formatives.

Que les accions formatives d’aquesta convocatòria seran transversals, son obligatòries per a tots els
participants del programa. Aquestes accions formatives, a efectes de subvenció tindran una durada de
60 hores i es realitzaran a Amposta. 

Aquestes accions formatives han de ser impartides durant el contracte de treball i dintre de l’horari
laboral.

En data 30 de desembre de 2020, el Consell Comarcal del Montsià ha rebut la Resolució del Servei
d’Ocupació de Catalunya, per la qual se’ns atorga:

Línia DONA

- Expedient: 2020-DONA-12-SPOO-00014: 76.945,44 €

Les tasques a executar per les treballadores d’aquest Programa treball i formació es realitzaran en
cadascun  dels  municipis  implicats.  La  direcció,  el  seguiment  i  la  supervisió  de  les  persones
treballadores és a càrrec del Consell Comarcal del Montsià.
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D’acord amb el projecte presentat al SOC les tasques a desenvolupar pel Programa treball i formació i
el Projecte per a la millora de l’ocupabilitat de la línia DONA a la comarca del Montsià té com a finalitat
reforçar les tasques més necessàries en aquesta crisi sanitària del Covid-19. Es tractaria de tasques
addicionals a les tasques habituals d’aquests municipis, i per tant, no tenen un caràcter estructural i si
que tenen un caràcter marcadament social. Aquestes serien:

• Peó neteja viària: tasques de reforç de neteja viària i espais exteriors dels municipis, neteja
d’escombraries i desinfecció de les vies públiques.

• Neteja d’edificis : reforçar les tasques de neteja i desinfecció d’edificis públics.
• Agent  cívic  i  atenció  al  ciutadà:  realitza  tasques  d'informació,  sensibilització  i  promoció

d'actituds  cíviques  per  tal  de  fomentar  accions  de  bona  convivència  i  respecte  entre  la
ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat. Controlar l’ús obligatori
de la mascareta i la utilització de gel hidroalcohòlic en accedir a un espai tancat. Actuar com a
informadors de suport a altres serveis locals com la policia local i informar a la ciutadania dels
protocols a seguir en els edificis públics com els mercats municipals. Gestionar i filtrar les
cues d’accés per a la realització d’algun tipus de tràmit, entre d’altres.

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

ACORDS

I. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona
per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant el programa treball i formació en el
marc de la convocatòria per a l’any 2020 de la línia DONA, en els termes en què figura incorporat a
l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

9. APROVACIÓ DE L’ACORD MARC ENTRE LA FUNDACIÓ DIAGRAMA I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de l’acord marc entre la Fundació Diagrama i l’Ajuntament d’Ulldecona

Atès que Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial es una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el
Registro de Fundaciones del Protectorado del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
sota el número  30/0082, que té com a finalitat promoure el desenvolupament de Centres, Programes
i Investigacions destinats a la prevenció, tractament i  integració de tots aquells col·lectius que es
troben en dificultat o risc social, amb especial incidència en la infància, família, joventut i dona, així
com  aquelles  persones  que  es  trobin  en  situació  de  dependència  per  la  seva  edat,  malaltia  o
discapacitat  física  o  psíquica,  mitjançant  la  promoció  de  tot  tipus  d’iniciatives  i  actuacions  amb
l’objectiu d’obtenir una participació activa i creativa que permeti l’activació de respostes eficients per a
aconseguir la seva integració i autonomia de vida. 
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Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona té encomanada d’entre les seves funcions la de millorar la qualitat
de vida de la gent del municipi i facilitar la integració de les persones nouvingudes.

Atès que és una iniciativa oberta i  gratuïta que neix amb l’objectiu de ser un espai  de trobada i
col·laboració entre ciutadans, empreses i institucions públiques i privades amb un compromís social
pel desenvolupament integral de persones vulnerables o en dificultat social, especialment joves que
necessiten suport, assessorament i ocupabilitat, la inserció sociolaboral, l’emprenedoria, el voluntariat
i el foment de la responsabilitat corporativa, pel que ambdues parts mostren un recolzament recíproc
en base a les següents, 

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

ACORDS

I. Aprovar l’acord marc entre la Fundació Diagrama i l’Ajuntament d’Ulldecona, en els termes en què
figura incorporat a l'expedient administratiu.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

10. APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA,  EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,  ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL  
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, 2020-2023

Atès  que  segons  l’article  28  del  Títol  III  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  Serveis  Socials,
correspon al Govern de la Generalitat impulsar les mesures legislatives necessàries en matèria de
serveis  socials,  desplegar  per  reglament  la  legislació  de  serveis  socials,  aprovar  els  plans  i  els
programes generals de serveis socials, establir les directrius i les prioritats de la política general de
serveis  socials,  aprovar  la  Cartera  de  serveis  socials,  ordenar  els  serveis  socials  i  establir  les
directrius, els criteris i  les fórmules de coordinació general  del sistema de coordinació transversal
entre els departaments de la Generalitat si cal per millorar la gestió i l’eficàcia de la política de serveis
socials, establir els estàndards mínims de qualitat dels diversos serveis socials, establir els criteris
bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis socials públics, per a l’accés als serveis i per a la
participació, si escau, dels usuaris en llur finançament, coordinar l’execució de les polítiques públiques
en matèria de lluita contra la violència masclista,  física o psíquica i,  a aquest  efecte,  coordinar i
impulsar les accions dels departaments de la Generalitat, i col·laborar amb les administracions locals i
amb les entitats d’iniciativa social que treballen en la protecció de les dones víctimes de violència
masclista i els donen suport, i les que li atribueixen expressament les lleis.
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Atès que segons els articles 5 i  30 de la Llei  13/2006, de 27 de juliol,  de prestacions  socials de
caràcter econòmic correspon als ens locals finançar les prestacions d’urgència social amb càrrec als
seus pressupostos.

Atès que segons els articles 54, 56, 64, 83 i la disposició addicional primera de la Llei 5/2008, de 24
d’abril,  del  dret  de  les  dones  a  eradicar  la  violència  masclista  correspon  als  ens  locals  crear,
programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones.

Atès que s’ha establert el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell  Comarcal del Montsià en matèria de
serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al  benestar  social  d’acord  amb  la  Llei  12/2007,  d’11
d’octubre, de serveis socials.

Ates que s’ha establert el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre
l’Institut Català de la dones i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis d’informació i
atenció a les dones. 

Atès que mitjançant el Decret 343/1997, de 23 de desembre, d'aprovació del traspàs dels serveis
socials d'atenció primària al Consell Comarcal del Montsià, es van traspassar els serveis d'atenció
primària que eren titularitat de l’ICASS, així com els mitjans personals, materials i financers. Que el
Consell Comarcal del Montsià, en col·laboració amb l’ICASS, té establerta una unitat bàsica d’atenció
social primària per a la prestació del corresponent servei als municipis de la comarca.

Atès que d'acord amb el que s'ha indicat en els apartats anteriors, aquesta cooperació ha de facilitar:

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en la cooperació
financera per part del Consell Comarcal envers el manteniment i la millora dels serveis traspassats
i el compromís de la corporació local pel que fa al finançament.

b) L'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en matèria de serveis
socials de la Generalitat de Catalunya de la programació comarcal en matèria de serveis socials
de l’àrea bàsica establerta, que en funció de les seves competències realitza la corporació local. 

c) L'adaptació dels serveis socials bàsics a les singularitats i les característiques del seu territori, i
a les demandes dels seus ciutadans, així com a les noves necessitats emergents.
d) La cooperació tècnica entre el Consell  Comarcal i  la corporació local en matèria de serveis
socials bàsics pel que fa a sistemes d’informació, procediments, suport tècnic, millora de l’eficàcia i
l’eficiència i formació dels professionals.

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

ACORDS:

I.  Aprovar  el  conveni  interadministratiu  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l’Ajuntament
d’Ulldecona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, 2020-2023, en els termes que figuren en el conveni.

II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.
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VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

11. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019, d’acord amb el que preveu l’article 116
de la Llei de Bases del Règim Local, es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes
d’aquest Ajuntament.

Una vegada emès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, es va anunciar al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona l’inici del tràmit d’exposició pública del compte general.

Havent  transcorregut  el  termini  previst  legalment  sense  que  s’hagin  formulat  reclamacions,
al·legacions ni observacions, finalitzen els tràmits legals que determinen els articles 208 a 212 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

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

ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2019.

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

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu,
que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament,
de recurs  potestatiu  de  reposició,  que  s’ha  d’interposar  davant  el  mateix  òrgan  que  ha  dictat  la
resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre
recurs que estimin procedent.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
A favor i desitjar que la liquidació del pressupost del 2020 s’aprovi aviat.

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

Expedient: 1-2-21-3 Pàg. 14/36



Ple Municipal
any 2021

12. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT E/01,  EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE  
CRÈDIT.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de crèdits E/01/2021. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Atès  que  s’ha  detectat  una  errada  en  la  consignació  pressupostària  d’una  de  les  subvencions
nominatives previstes al pressupost, es fa necessari tramitar l’oportuna modificació pressupostària per
tal de corregir aquesta errada.

L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

1.  Aprovar inicialment la modificació  de crèdit  E/01/2021, en la  modalitat  de crèdit  extraordinari  i
suplement de crèdit, d’acord amb el següent detall:

Pressupost de despeses. Altes
 
334.48206 – Subvenció Patronat de la Passió                                       500€
334.48302 – Endarreriments subvenció Patronat de la Passió              500€
 
Pressupost de despeses. Baixes
 
929.50000 – Imprevistos                                                                      1.000€

2. Publicar el present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i disposar
que durant el termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest anunci, els interessats podran
formular reclamacions contra el present acord. En cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament el present acord.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

13. MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2021.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MANIFEST 8 DE MARÇ – DIA INTERNACIONAL DE LES DONES – ULLDECONA 

En el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, reafirmem la nostra ferma defensa dels drets, la
llibertat i la seguretat de les dones. Així, ens comprometem a seguir treballant per la igualtat entre
homes i dones i contribuir des de l'esfera local a construir un municipi feminista per tal d’eliminar
qualsevol tipus de discriminació existent en l’actualitat i, al mateix temps, visibilitzar el paper de les
dones en tots els àmbits. 
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Ara fa un any de l’esclat de la pandèmia de la covid-19 al nostre país i la repercussió social, cultural i
econòmica de la mateixa ha impactat de manera evident també sobre les dones. Durant tota la crisi,
totes les crisis, les dones hem estat a primera línia exercint un paper extraordinariament important.
Com a treballadores en l'àmbit sanitari, la ciència i la investigació, des dels serveis essencials, i també
assumint majoritàriament la responsabilitat de les cures en l'àmbit privat. 

La crisi ha posat a la vegada de relleu la importància fonamental de la contribució de les dones i les
càrregues desproporcionades que encara suporten en l’àmbit familiar. Aquest fet ha provocat de nou
que hagin estat les dones les que més han patit els efectes socioeconòmics de la pandèmia, a costa
de la seva pròpia carrera laboral i professional. A més, les dades de denúncies per maltractament
durant el temps de confinament són escandaloses i per a totes les dones que pateixen violència de
gènere aquests mesos han estat una autèntica tortura.  

Durant el 2020 van ser assassinades 45 dones a tot l’estat I durant aquest primer trimestre de 2021 ja
hem de condemnar 4 assassinats més. El nombre de dones assassinades per violència de gènere a
Espanya puja a 1.082 des que es van començar a recopilar dades al 2003 i Catalunya es troba al
capdavant en nombre de víctimes mortals per violència de gènere durant l’any 2020.

Estem cansades de sobreviure, en compte de viure. Aquesta és la realitat, però no deixarem de lluitar
fins  assolir  les  vides  que  volem  per  a  nosaltres.  Sense  violacions,  sense  feminicidis,  sense
assetjament ni mutilació genital femenina ni explotació sexual de menors ni cap tipus de violència.

Per tot això volem:

• Que  les  institucions  garanteixin  el  compliment  de  la  legislació  en  matèria  de  violències
masclistes però que també es revisi i s’ampliï la legislació vigent sobre aquesta qüestió.

• Que la societat es posicioni, realment i sense condicions, a favor de l’eliminació del terrorisme
masclista.

• Que els mitjans de comunicació revisin els seus criteris i facin un tractament més respectuós i
conscient en comunicar notícies sobre violències masclistes. 

Tornant als efectes de la pandèmia, aquesta ha fet aflorar, a més, nous obstacles que se sumen als
de caràcter social i  sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i  el lideratge de les
dones.  Tot  i  que  les  dones constitueixen  la  majoria  del  personal  de  primera  línia,  encara  estan
infrarepresentades en els espais de poder,  en la presa de decisions i en els espais de representació. 

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), les dones sumem el 85% del personal que
treballa a les residències de persones grans i en el servei d'ajuda a domicili, entre altres. També som
majoritàries en altres serveis essencials com el comerç, l'alimentació o la neteja, i  representem la
pràctica totalitat de les empleades de la llar i les cures. Tots ells, treballs molt precaritzats. 

En aquest sentit  instem a les administracions competents a legislar per garantir treballs dignes, a
seguir treballant per acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones i a implementar polítiques
publiques dirigides a lluitar eficientment contra la pobresa. 

Des de l'Ajuntament d’Ulldecona en comprometem a contribuir-hi amb esforç i amb la implementació
de  polítiques  justes  en  aquest  sentit.  Ho  farem  treballant  de  manera  constant  per  eliminar  les
desigualtats que encara existeixen per raó de gènere, garantint la igualtat d’oportunitats, prioritzant
l'educació  i  la  formació  tant  de  tot  el  municipi  com  dels  nostres  treballadors  i  treballadores,
implementant  accions  conta  la  Violència  de  Gènere,  i  prenent  iniciatives  per  l’empoderament,  la
visibilitat i el lideratge femení, entre altres. 
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El compromís polític i  social ha de ser ferm, no donant ni un pas enrere en els drets conquerits,
posant la mirada en el futur i treballant incansablement el present perquè la igualtat real entre homes i
dones sigui definitivament efectiva. 

Lluitem avui 8 de març i cada dia perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el
nostre camí desbrossarà el dels nostres fills i filles. Juntes som més fortes!” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Itarte:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Natros estem totalment a favor d’aquest manifest, però volem afegir, que avui és el nostre dia, i
desitjo i  desitgem les dones a les que represento, que tots i  totes siguem igual i  humanament
diferents, perquè així ho som, hem de canviar el món junts, tots junts, homes i dones, perquè al fi i
al cap el que aspirem és a crear un món més just, i igualitari entre tots, volia afegir això, com li he
comentat a la Sra. Itarte, i com no ho ha posat a la moció, doncs cap problema, ho dic ara i així
constarà en acta. 

- Sra. Balagué:
Totalment d’acord amb el manifest, però com ja venim dient fa molts anys, tant de bo aquest dia
d’avui no l'haguéssim de celebrar. Per tant, malauradament encara tenim molta feina a fer per a
què d'aquí a uns anys almenys puguem dir que aquest dia ja no l’hem de celebrar, i això voldrà dir
que ja hem vençut, que ja som tots iguals.

- Sr. Paredes:
Estic totalment d’acord amb el manifest, per suposat. I reconec, en aquest sentit com a home, que
és una mica vergonyós l'actitud masclista que hi ha actualment a la societat. I a mi, el que més
m’horroritza és 45 assassinats, és que encara hem de parlar d’assassinats, això ja és algo que no
hauria ni d’existir. 
Vull fer una proposta, o en tot cas una certa reflexió. Es parla sempre d’actuar a nivell local, i un
element molt important és el tema de la visualització de les dones, i en història pràcticament no han
existit,  cosa que és mentira evidentment, però hi ha aquesta manca de visualització. Ara hi ha
alguns pobles, penso que de vegades és bo agafar iniciatives d’altres llocs, que han fet una revisió
del  seu  nomenclàtor,  o  noms  dels  carrers,  i  s’han  trobat  en  una  realitat,  que  tots  són  noms
d’homes, que és normal, perquè la societat és profundament masclista i no d’ara sinó des de fa
molt de temps. I, es plantejava alguna reflexió i algun canvi dins del nomenclàtor dels carrers, i
penso que seria interessant, també com a ajuntament, i a Eli com a regidora d’igualtat li comento
perquè ens plantegem també que és podria fer a nivell local en aquesta línia. 

-Sra. Ventura:
Moltes gràcies Alfred, aquesta és una feina que l’Ajuntament fa des de fa anys, en tot cas, els
últims noms de carrers o la majoria dels últims noms dels carrers, per sort ja es van posar noms de
dones, precisament perquè és un problema que també patim a Ulldecona, el que tu comentaves,
en què majoritàriament, llevat d’alguna Santa, tota la resta són noms masculins, i els últims que es
van posar, ara recordo, Maria Aurelia Capmany, Montserrat Roig, Mercè Rodorera, tot són noms de
dones precisament per intentar anivellar aquesta balança que tant descompensada encara està
avui en dia, però que haurem d’intensificar de cara al present i sobretot de cara al futur. 

- Sra. Castell:
Natros evidentment estem a favor de la moció i fer la reflexió que ens felicitem en què som un
Ajuntament on la presència de les dones és molta i molt important, i això a part de ser una realitat,
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també s’hauria de reflectir en els fets, i intentar que poc a poc i entre totes puguem aconseguir en
aquest aspecte un poble molt més just i més igualitari.

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

14. DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ  
VERDA I SOCIALMENT JUSTA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials impensables ara fa
uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències encara difícils de valorar. 

Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per limitar l'escalfament
global  i  garantir  una  reducció  significativa  i  permanent  de  les  emissions  de  gasos  amb  efecte
d’hivernacle. La Comissió Europea va presentar llavors el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per
assolir, el 2050, una Europa neutra en emissions. La COVID-19 ha fet replantejar moltes polítiques
públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 750.000 milions d'euros que  vol
construir una Europa més verda, inclusiva, digital i sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de
crisis futures. 

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant plantem la llavor de la
recuperació  que  ha  de  germinar  un  cop  superat  el  coronavirus.  Una  recuperació  verda,  justa  i
perdurable, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la  transició energètica, l’economia
circular,  la  mobilitat  sostenible,  un  espai  públic  obert  a  les  persones,  la  biodiversitat  urbana,  un
sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi. 

Tots  aquests  àmbits  d’actuació  ofereixen  solucions  als  reptes  ambientals  i  socials  i  oportunitats
d’estímul econòmic. 

La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides.

És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM: 

INCORPORAR  la  recuperació  verda  i  socialment  justa  a  les  nostres  polítiques  de  reactivació
econòmica, amb l’Agenda 2030 com a base, amb fites a curt i llarg termini.

REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i
l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més justa a través de l’autoconsum i les energies
renovables,  la  fiscalitat  municipal  i  el  suport  a  totes  les  iniciatives,  especialment  als  col·lectius
vulnerables i a les comunitats energètiques locals.

POTENCIAR  el  model  d’economia  circular,  amb  polítiques  locals  i  accions  específiques  per  als
polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la compra pública sostenible i les polítiques
de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene.

AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per un transport
públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà obert a la gent, voreres més amples, espai i
reconeixement per a la bicicleta i una major connexió amb l’entorn natural. 
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PRESERVAR la biodiversitat  dels espais naturals urbans i  periurbans com a eina de resiliència i
d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient saludable i promoure les
infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics. 

DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials i ecològics, els
menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local.

REPENSAR   l’educació  ambiental  com  una  eina  essencial  de  resposta  i  solucions  a  la  crisi,
d’empoderament  i  de  participació  en  el  marc  de  l’Agenda  2030,  mitjançant  les  metodologies
innovadores i virtuals. 

Per tot això,

ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles  cap a la Sostenibilitat per
una  RECUPERACIÓ  VERDA  I  SOCIALMENT  JUSTA  als  plens  municipals,  a  adaptar  els
compromisos a la realitat municipal i a NOTIFICAR l’acord a la presidència de la Xarxa.

La  pandèmia  ens  ha  donat  lliçons  que  cal  no  oblidar:  les  corbes  s’han  d’aplanar  abans  que
s'accelerin, la del coronavirus i la de l'escalfament global. És el moment idoni per reforçar i orientar
adequadament les polítiques públiques. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Pascual:
Llegeix la moció.

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

15. MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA  
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) I JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS  
(JUNTS).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL 

El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció el dia
16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del terrorisme i de
calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62
missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. 

Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la
seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat
novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira
d’organitzacions  internacionals  per  la  limitació  que  està  posant  de  forma  aberrant  a  la  Llibertat
d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. 

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 19è de la
Declaració Universal dels Drets Humans. 
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L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els darrers
anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per altra banda, es
distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una
crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió. 

Per tot això, el municipi d’Ulldecona, aprova els següents ACORDS: 

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit les
garanties de tot el sistema judicial i  la separació de poders que ha de ser un dels pilars de tota
democràcia. 

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa dels
drets fonamentals de tota la ciutadania. 

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a través
de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport. 

4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest  tipus de delictes i  on es
protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 

5.  Comunicar  aquest  acord  al  govern  espanyol,  al  Congrés  i  a  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Jo  em faig  una  pregunta,  si  Hasél  enlloc  de  fer  injúries  en «analtecimiento  del  terrorismo» o
calúmnies contra la corona i les institucions de l’estat, ho hagués fet en persones o en dirigents del
govern de la Generalitat de Catalunya, actuaríeu de la mateixa manera? Ho dubto.
Jo crec en la justícia, per tant, estic totalment en contra d’aquesta moció i voto en contra. I vull fer
una altra reflexió. Tots els comerciants que pel tema de la pandèmia, ja fa temps que s’ho estan
passant malament, degut a Pablo Hasèl, degut a cridar que la gent es manifeste, tots els comerços
que s’han trencat portes, han robat, tot això ho han portat una cosa a l’altra, i jo presentaria la
moció al contrari, donant suport als comerciants i clar que ens hem de manifestar per allò que no
estem d’acord, jo estic totalment a favor, però no com s’està fent, no com s’està manipulant, no
com s’està alimentant aquest tema, i  crec que s’hauria de fer una reflexió profunda, i  és per a
pensar-ho, que damunt qui estigui governant a la Generalitat, que estigui en contra de la justícia i
estigui a favor d’una persona que inclús ha dit que li tiren un tiro a X persona. Tot això crec que es
denunciable i el meu vot és en contra, per suposat. 

- Sra. Balagué:
Com és normal, a favor, però voldria, si a Alfred no li sap mal, voldria fer un comentari, del que
acaba de dir la regidora Isabel Salas.
Jo com a representant de Junts per Ulldecona i Barris, tampoc estic d’acord amb els moviments
violents que després que detinguessin a Pablo Hasèl estan passant a Barcelona, no té res a veure
defensar aquesta moció en el que està passant a Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, del
desgavell que està passant a les botigues, i el que no són les botigues, s’estan barrejant coses. Per
tant, estem debaten una moció que no té res a veure amb els aldarulls que estan passant, que ni
els volem natros ni segur que els vol ningú, per tant, crec que no hem de mesclar una cosa amb
l’altra.  Si  que és veritat  que aquests aldarulls  van començar a partir  de la seva detenció però
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tothom sabem que detràs d’aquests aldarulls, realment no són la mateixa gent que defensarien al
Pablo Hasèl, per tant, són bandes organitzades que el que van és a destrossar-ho tot, i crec que
s’ha de diferenciar molt bé una cosa de l’altra.

- Sr. Najas:
Primer  que  res  referit  al  que  comentava  la  companya  Isabel,  afortunadament  els  catalans  i
catalanes tenim per exemple un programa a la televisió que és Polònia, on s'evidencia cada dijous
que ens en fotem del mort i de qui el vetlla i dels nostres els primers. Afortunadament és així, i els
catalans i  catalanes demostrem així una maduresa democràtica, que és compartida i  que està
absolutament fora de cap tipus de discussió.
Pel  tema  que  parlàveu  ara  de  reaccions  a  la  detenció  de  Pablo  Hasèl,  m’agradaria  que  us
ocupeussiu més de discutir i de justificar, per exemple un dels motius i el fonamental pel qual Pablo
Hasèl ja porta uns dies a la presó i seria el comportament de la monarquia borbònica espanyola, la
que paguem tots els mesos amb els nostres impostos i que els comerciants que pateixen tant,
també paguen, i veiem com es van a vacunar mentre van a veure al pare i aquí estem fent cua.
Aquestes coses són les que ens haurien de preocupar i les que haurien d’ocupar més temps a
aquest ple municipal i no si s’han trencat els vidres del Corte Inglés, a part d’això, només reiterar el
que gran part dels falduts i faldudes pensem que «los borbones son unos ladrones».
Evidentment votem a favor.

- Sra. Brusca:
Nosaltres votem a favor del punt 2, quan diu:  Reiterar el compromís del món local català amb la
llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 
I també del punt 4 quan diu: Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest
tipus de delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 
Dit això, volem manifestar una vegada més el nostre més ferm rebuig a tota acció violenta, i el
rebuig als disturbis causats per una minoria dies atràs a Barcelona i a altres ciutats del país. Els
ciutadans  estem  ja  cansats  de  la  pandèmia,  de  les  restriccions,  de  la  situació  política,  de
sentències  discutibles  i  també de la  imposició  de qui  crida  més,  i  de la  inestabilitat  que  això
provoca. Però en cap cas això pot emparar destrosses, actes de vandalisme i violència com les
que hem vist les darreres setmanes. 
Per tant, nosaltres votaríem el punt 2 i 4. 

- Sra. Salas:
Només volia afegir que li demanaria a Raül que és qui ho ha dit, que quan parli dels catalans o dels
falduts, que no se’ls posi a tots com si pensessin igual que ell. Perquè hi ha molts de catalans i
molts de falduts que no pensen igual que tu.

- Sr. Najas:
Puntualitzo la majoria dels catalans i de falduts, com demostren les eleccions del Parlament de
Catalunya i les eleccions que s’han fet darrerament. Perdona, la majoria de falduts i faldudes i de
catalans i catalanes. 

- Sra. Ventura:
Podem votar-la separadament?

- Sr. Paredes:
Ja ha passat altres vegades Núria, jo crec que nosaltres ja fa dies que vàrem enviar aquest escrit,
crec que si teníeu aquesta proposta jo pregaria que ens la féssiu arribar abans i probablement
podríem arribar moltes vegades a consensos. Perquè evidentment, estic totalment d’acord amb les
paraules que ha dit Núria Balagué, que no estem per defensar ni a aplaudir a la gent que només es
dedica a saquejar, ja que no té res a veure una manifestació amb un saqueig. És igual, aquí tot es
mescla, però si que demanaria que s’ha enviat això en temps, i en aquests casos ens poguéssim
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parlar abans per poder fer una cosa consensuada i poder arribar a acords, ara és molt difícil i més
telemàticament, en els punts aquests. Torno a repetir no és la primera vegada que passa, i si que
demanaria que si hi ha aquesta voluntat d’acord i de consensuar punts, una mica abans, a més
abans fem l’altra comissió, haver-ho pogut parlar i moltes vegades ens posaríem d’acord, perquè al
fi i al cap l’important és allò que uneix. I avui, la llibertat d’expressió és el més important que hi ha. I
l'essència  d’aquest  document,  independentment  de  matisacions,  és  la  defensa  de  la  llibertat
d’expressió, que això ha d’estar per damunt de tot. Però en tot cas jo la deixaria tal com està i faria
aquesta recomanació per a una propera vegada.

- Sra. Balagué:
Penso  que  és  com  tu  dius,  si  ho  haguérem  pogut  debatre  a  la  comissió  informativa,  potser
s’hagués pogut arribar amb la moció consensuada al ple, però ara crec que no és el moment. I tot i
així, gràcies al Partit dels Socialistes, per la votació d’aquests dos punts a favor.

-Sra. Ventura:
La pregunta torna a ser no incorporar cap punt, si preferiu que s’aprovi algun punt i votem la moció
separada  o la  votem íntegrament  tal  i  com està.  No  estic  parlant  d’incorporar  cap  altre  punt,
simplement de votar els punts per separat o no.

- Sr. Paredes:
Torno a repetir, es vota sencera i ja està. 

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

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

16.  MOCIÓ SOBRE LA GEOLOCALITZACIÓ DE LES CASETES DE CAMP,  HABITATGES DISSEMINATS I  
GRANGES D’ULLDECONA. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE  
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) I JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS (JUNTS).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ  SOBRE  LA  GEOLOCALITZACIÓ  DE  LES  CASETES  DE  CAMP,  HABITATGES
DISSEMINATS I GRANGES D’ULLDECONA 

Atès que a Ulldecona, tenim moltes casetes de camp, habitatges disseminats i granges per tot el
terme municipal.

Atès que quan hi ha una emergència cada minut és important i que el control i desconeixement dels
camins rurals del nostre terme municipal pot fer perdre aquests minuts essencials.

Atès que s’ha vist  incrementat  el  nombre de gent que hi  viu de manera permanent en aquestes
casetes i habitatges, i més ara a causa de la COVID. 

Atès que a Ulldecona disposem d’un catàleg de casetes de camp, habitatges disseminats i granges
per tal de poder dur a terme un correcte seguiment a les zones rurals però que cal  actualitzar i
ampliar.
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Atès  que  els  Mossos  d’Esquadra  van  presentar  un  projecte  de  geolocalització  de  construccions
aïllades al febrer de 2019 per a tot el Montsià però no s’ha començat a actuar a Ulldecona.

Atès que en municipis del Montsià i del Baix Ebre han fet o estan fent la digitalització del catàleg de
masies com a eina per a facilitar l’accés al personal de la policia local, al cos de Mossos d’Esquadra,
a la Creu Roja, als Serveis Mèdics, als Bombers i a Protecció Civil. 

Atès que les noves tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen una sèrie de recursos i
serveis molt útils de cara a la ciutadania.

Per tot l’exposat, demanem que:

1. Es realitzi com més aviat possible l’actualització del Catàleg d’aquestes construccions d’Ulldecona.

2. Utilitzar les noves tecnologies i fer ús dels geolocalitzadors per l’actuació del catàleg.

3.  Un cop actualitzat  el  Catàleg s’haurà de permetre l’accés de manera global a tots els cossos
d’emergències.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Llegeix la moció.
A part d’això voldria comentar de què en aquella reunió del febrer de 2019, Núria també estaves
present al Consell Comarcal, crec que aquest projecte s’hauria de dur a terme, jo sí que aplaçaria,
si s’aprova la moció clar, que emprengueu les gestions amb el Departament d’Interior, perquè crec
que realment és un projecte que hauríem de dur a terme urgentment a Ulldecona.

- Sra. Salas:
Estic a favor, però tenia entès que aquest catàleg de les cases disseminades, de les cases de
camp i tot això, que ja estava fet, no és així?

- Sra. Ventura:
Són dos coses diferents, una cosa és el catàleg que comenta la moció i que com bé s’ha explicat
consta  i  han fet  des de l’ajuntament,  des de fa anys i  l’altra  és la  geolocalització  d’aquestes
edificacions en rústic.

- Sra. Salas:
Sí, però aquí el que posa al primer punt és què es realitzi com a més aviat possible l’actualització
del Catàleg d’aquestes construccions d’Ulldecona, tenia entès que estava fet, ho he dit per això. El
tema de la  geolocalització  ja  ho tinc  clar,  però  el  catàleg aquest  està  fet  i  actualitzat?  És  la
pregunta que he fet.

- Sra. Ventura:
Entenc que quan parla d’actualització, parla de revisió de si hi ha algun canvi al llarg d’aquest últim
any, per exemple, en què no s’ha incorporat cap nova construcció o que no se n’ha tret cap, entenc
que l’actualització,  i  sinó  els  proposants  de la  moció  que em corregeixin,  està  parlant  d’això.
Simplement d’una actualització no de fer-lo de nou.

- Sra. Balagué:
Estem parlant d’això, que si hi ha alguna casa nova que s’actualitzi i en tot el catàleg que tenim a
disposició és el que s’ha d’actuar i fer la geolocalització.
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- Sra. Ventura:
Tal i com explica el mateix text, és un tema que s’està treballant a nivell comarcal, que ja ha acabat
de fer l’inventari Sant Jaume d’Enveja i esperem no tardar molt i esperem ser els pròxims pobles.

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

17. MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA PÚBLICA A TOT EL MUNICIPI D’ULLDECONA. MOCIÓ  
PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA PÚBLICA A TOT MUNICIPI d’ULLDECONA

El passat novembre el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública va fer la presentació del
projecte per a  la implantació de la fibra òptica a les Terres de l’Ebre. En aquesta fase d’ampliació de
la  xarxa  existent  s’arribarà  a  cobrir  el  70,4% de  la  població,  però  només estaran  connectats  22
municipis del total dels 52 municipis que hi ha a les Terres de l’Ebre. 

Majoritàriament, els pobles més menuts un cop més es tornem a quedar fora de la transformació
digital,  que és clau per garantir  l’accessibilitat  del món rural,  per garantir  oportunitats laborals als
nostres joves, alhora que es configura com un element vertebrador de la cohesió territorial i social.  La
fibra òptica ha d’arribar a tota arreu del territori per garantir l’ocupació i l’activitat econòmica de les
zones rurals.

La pandèmia ens ha demostrat  que hem d’accelerar la transformació tecnològica i  digital  perquè
reforça  la productivitat, el creixement i la creació d’ocupació. És imprescindible la connectivitat de tota
la població, necessària per tal que tots poguéssim tenir les mateixes oportunitats d’accés als serveis
sociosanitaris, educatius, al món del treball, indispensable pel teixit empresarial. La transformació i
digitalització de la cadena logística del sistema agroalimentari són claus en el sosteniment i  en la
millora de la competitivitat del sector agroalimentari, principal motor productiu dels municipis rurals i,
essencials per mantenir la població, l’ocupació i l’activitat econòmica dels nostres pobles i ciutats. 

La digitalització contribueix al reequilibri dels desafiaments demogràfics i a fixar la població en les
zones en declivi perquè ningú quedi endarrerit. 

Pel  que fa  a  la  comarca del  Montsià,  segons el  Pla  anunciat,  el  82,9% de la  població  quedarà
connectada.  Amb una  inversió  de  2.442.152  euros,  s’estendran  37,7  quilòmetres  de  fibra  òptica
pública donant cobertura a un total de 17.104 habitants, corresponents als municipis de Masdenverge,
Santa  Bàrbara,  Freginals,  Ulldecona  i  La  Sénia.  També  quedaran  connectats  els  nuclis  de  Les
Ventalles, Sant Joan del Pas i El Castell, i cinc polígons industrials. No es preveu la connexió dels
Valentins ni de la Miliana. 

Per aquest motiu proposem al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents acords: 

1.  Demanar  a  la  Conselleria  de  Polítiques  Digitals  i  Administració  Pública  de  la  Generalitat  de
Catalunya que contempli per aquest any 2021 l’arribada de la fibra òptica als nuclis dels Valentins i La
Miliana del municipi d’Ulldecona.

2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament de Política Polítiques Digitals i
Administració Pública, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i als Consells Comarcals de
les Terres de l’Ebre. ” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.

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

18. MOCIÓ EN SUPORT ALS REPRESALIATS POLÍTICS. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS  
FEM POBLE!  (FEM POBLE!),  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -  ACORD MUNICIPAL  
(ERC-AM) I JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS (JUNTS).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Moció  conjunta de Fem poble, ERC i Junts per Ulldecona en suport als represaliats politics 

Un poble és una comunitat, i una comunitat no deixa a la seua sort els seus membres, i encara menys
si aquest poble forma part d’una nació minoritzada, d’una minoria nacional obligada a romandre en el
si d’un estat que no la desitja, que l’assetja cercant-ne l’extinció i aquells dels seus veïns que deixaria
a la seua sort son convilatans exposats a la ira d’aquest mateix estat sota l’acusació d’haver protestat
contra la seua política.

Si els catalans encara ho som és perquè  en les generacions que uns van precedir hi va haver  qui no
es va resignar al destí que se’ns havia imposat, i de la mateixa manera que  aquells qui  no es van
vinclar i que ens han salvat l’existència i l’honor mereixen el nostre agraïment , aquells qui ara són
acusats de seguir el seu exemple mereixen el nostre suport i la nostra valoració , els d’una comunitat
que massa vegades acota el cap, calla i mira a una altra banda. Ser acusat de plantar-se hauria de
ser un motiu d’orgull i de reconeixement , i encara mes si la causa concreta de l’acusació és  per
protestes  pacifiques  contra  una  sentencia  (emesa  contra  un  govern  elegit  democràticament  i
respectuós  del  mandat  rebut  a  les  urnes)  sorgida  d’un  judici  àmpliament  criticat  per  instancies
internacionals  i condemnada pel Grup de Treball sobre la Detenció Arbitraria de les Nacions Unides ,
entre d’altres.

L’estat Espanyol no ens reconeix com a nació ,  ens nega drets fonamentals , minoritza la nostra
llengua , cerca la nostra assimilació forçada i ens aplica  el dret penal amb finalitats politiques. Davant
d’això el nostre compromís  ha de ser continuar lluitant concertadament per guanyar la nostra llibertat
col·lectiva ,una lluita de la qual Ulldecona no pot restar-ne absent 

La repressió ha de ser contestada i utilitzada políticament per potenciar  precisament la causa que es
pretén  sufocar.  Cal  que  la  lluita  antirepressiva   esdevingui  una  eina  política  de  mobilització  i
legitimació interna i cap a  l’exterior . La repressió contra alguns dels nostre veïns  a de servir-nos
com a catalitzador de la solidaritat i del compromís de tots.

Assumim el nostre deure de recolzar els nostres veïns  represaliats , que han de saber que no estan
sols quan els acusen injustament. Han de saber que una acusació contra un faldut  o una falduda per
no resignar-se  és una acusació contra la Ulldecona compromesa i lluitadora que no es rendeix ni
renega. Que sentin el nostre suport, que sàpiguen que no els abandonem, que poden comptar amb
nosaltres , que som un poble que sap estar a  l’alçada , i això  alhora que dignifiquem , defensant allò
que  ens  defineix  com  a  catalans,  la  causa  per  la  qual  l’estat  ens  amenaça  a  tots  plegats:  la
d’esdevenir un poble lliure en una Catalunya  lliure , justa  i plena.
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I per tan  en representació de totes les entitats i partits independentistes de Ulldecona acordem:

Primer: Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra els manifestants
de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat d’expressió, de manifestació i de
protesta, les quals són fonamentals en una societat veritablement democràtica.

Segon: Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses i represaliades,
així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general contra l’independentisme.

Tercer: Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent jutjades per manifestar-
se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells falduts i faldudes  que es troben en
aquesta situació injusta.

Quart: Mostrar el rebuig com Ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels moviments socials i
cívics.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Per  suposat  votarem  en  contra,  nosaltres  sí  que  creiem  en  la  justícia,  agrade  o  no  agrade
Catalunya és Espanya i espero i desitjo que sigui per molts d’anys. Però a banda d’això, ho he dit
abans,  estic  totalment  a  favor  de  les  manifestacions,  però  manifestacions  que  no  tinguin
repercussions als demés, un transportista que no pugui passar perquè tallen una carretera, si tens
una urgència i no pots passar perquè la carretera està tallada, tot això .... Que sí que es manifestin
però que busquin llocson es pugui fer i que no ho facin com s’està fent, perquè s’està manipulant, i
sempre dic, inclús als familiars, qui ho faci que ho pagui, no feu algo que no s’hagi de fer perquè si
no és just jo no us defensaré. Penso això i, per tant, el nostre vot és en contra.

- Sra. Brusca:
Natros votarem en contra per diverses raons, però resumint, per dos qüestions bàsiques: 
La primera, perquè igual denunciem quan els poders judicials s’extralimiten i interfereixen en la
situació política, que denunciem quan els poders polítics pretenen interferir en causes judicials.
Podem opinar sempre si tenim tota la informació, que no és el cas, però no som jutges i tampoc ho
pretenem, no és aquesta la funció que ens ha encarregat el  poble,  i  aquesta moció pretén el
posicionament  d’una  administració  pública  que  ens  representa  a  tots  i  que  ha  d’actuar  amb
absoluta  neutralitat  institucional,  com ho hem manifestat  moltíssimes vegades,  no convertirem
l’Ajuntament d’Ulldecona en una xarxa social més, som una institució molt més sèria que això. 
I, la segona, pel llenguatge excloent i de confrontació que s’utilitza al text, una vegada més, com ja
hem manifestat en diverses ocasions, ens trobareu sempre en la via de l’aproximació i de l’acord,
les coses no són sempre blanques o negres, al mig sempre hi ha milions de matisos i aquesta és
la riquesa de la nostra societat.

- Sr. Najas:
No sé si el companys d’Esquerra i de Junts volen comentar alguna cosa, en tot cas, contestant a
Isabel,  les  manifestacions  que  es  parlen  en  aquesta  moció  van  ser  totalment  pacífiques,  i
evidentment  que  es  tenen  en  compte  aquestes  emergències,  per  a  que  puguin  passar
ambulàncies i tot això. Com creu la regidora del Partit Popular que es va aconseguir la jornada de
8 hores? Presentant-nos davant de l’Ajuntament i prou? No va anar així la cosa, la societat avança
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quan hi ha gent valenta que es posa al davant, sempre amb un plantejament pacífic com va ser el
cas, per tant.
I, després el tema de l’administració seriosa, d’acord, una administració seriosa per a nosaltres
seria una que està al costat dels seus veïns i veïnes quan pateixen una causa injusta. En tot cas,
parlem ara  com a Fem Poble,  no  sé  que  pensen la  resta  de  grups  que  presenten  la  moció
conjuntament.  Estem  esperant  llavors  el  vostre  plantejament,  el  plantejament  del  govern  per
encarar aquesta problemàtica que pateixen els veïns i veïnes d’Ulldecona, estem oberts i parlem-
ne i  fem-ho d’una manera i  en un llenguatge que no sigui  excloent.  Estem esperant la vostra
proposta.

- Sra. Balagué:
El grup de Junts per Ulldecona i Barris estem totalment d’acord amb l’explicació que us ha donat el
regidor Raül Najas de Fem Poble, per tant, totalment d’acord amb tot.

- Sr. Paredes:
No entraré a contestar a la regidora del Partit Popular, jo no sé que va passar a Madrid quan van
col·lapsar en plena pandèmia demanant llibertat a escola en teoria, perquè es veu que no hi havia
llibertat a escola, en aquells moments els seus partidaris  van col·lapsar tot el centre de Madrid i
tots els carrers i tot, llavors no sé com devien anar les ambulàncies. Potser allà les ambulàncies
volaven, i  als  altres llocs no.  Sempre que hi  ha una protesta,  evidentment  sempre hi  ha una
afectació colateral. Aquí no estem defensant ni violències ni saquejos.
Referent  a  l’actitud  de l’Ajuntament,  crec  que  és  una mica  pobre,  evidentment,  pot  haver  un
llenguatge que es consideri més que exclusiu una mica peculiar, es podria buscar un llenguatge
més proper, més unificat, el que es vulgui, però crec que en tot cas l’administració i l’administració
més propera s’ha mullat i s’ha mullat moltes vegades. 
Moltes vegades l’administració signa, moltes l’administració actua, senzillament ens agradarà més
o menys, però això de la puresa i la neutralitat tampoc m’ho crec. 

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

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

19.    DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL  .  

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 30 de
desembre  de 2020 fins  al  3  de març  de 2021,  que corresponen amb el  número 504708-F i  les
compreses entre els 540721-F fins al 540779-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots tres inclosos.
I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 30 de desembre de 2020 fins al 3
de març de 2021, corresponent a la sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2020.

20.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l’últim ple vaig parlar del pas de vianants de l’Avinguda
Terrers, que quina previsió hi havia i vaig demanar, perquè anteriorment l’alcaldessa va comentar que
havia un estudi a tot el municipi de passos de vianants, si se’m podia fer arribar aquesta previsió i no
he rebut res i per això ho vull recordar.
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- Sra. Ventura:
Respecte als precs, si que és veritat que hi ha molts de precs i que es van fent durant els plens i
que es van apuntant a la llista de tasques, un prec d’arreglar un espill o arreglar un forat entenc
que no requereix contestació perquè el forat s’ha d’arreglar i l’espill s’ha de canviar i, per tant,
estan a la llista de la brigada municipal, que li dona la màxima agilitat possible a tots els temes. 
Respecte al  tema del  pas de vianants,  havíem estat  parlant  i  estem treballant  en funció  dels
informes  de  la  policia  local.  Del  pas  de  vianants  de  l’Avinguda  Terrers  al  que  et  refereixes,
segurament no n’hi  haurà prou amb un,  sinó que se’n necessitaran dos, però estem fent una
planificació a llarg termini, ho dic perquè no cal que torni a sortir al pròxim ple, és a dir que aquests
passos de vianants no estan fets, estem parlant de temps. També estem parlant de revisar els de
les entrades del poble i afegir-ne algun si és que és necessari, estem parlant de la velocitat molt
alta que s’assoleix al passeig de l’estació, i  que precisament també farà falta algo que trenqui
aquesta velocitat, al carrer Barcelona, a la plaça Catalunya, i a molts punts del poble que fan falta,
no dic bandes reductores, perquè l’experiència ens diu que les bandes reductores serveixen de
ben poc, al contrari, serveixen per a molestar encara més als veïns que viuen a prop pel soroll que
ocasionen cada vegada que passen els cotxes. Però és un tema que està damunt de la taula.

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vull recordar el tema de camins i els clots, perquè de
clots al municipi n’hi ha alguns que són molt profunds, ja sé que està plovent, però anant espai amb el
cotxe si l’agafes et pots jugar fàcilment la roda, i quan els arregleu us demano per favor que tingueu
en compte un d’enorme i profund que hi ha a la bassa del Montsià, perquè allí des que hi ha els patets
hi va molta gent i la veritat és que està molt malament.

- Sra. Ventura:
Respecte al clots, com et dic, estan apuntats a la llista, aquesta setmana passada es va avançar
bastant i ara continuaran.

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema del quadrant de la policia, ho tenia per preguntar, però
ens l’has fet arribar, gràcies. 

- Sra. Ventura:
Comentar-vos que us he passat abans el control de l’horari de la policia local, corresponent als
mesos de gener i febrer, us ho passaré de manera bimensual cada vegada que fem ple, per tal
d’organitzar-nos una mica millor. 
També comentar-vos que us he passat per correu electrònic i per tal que quede constància en
l’acta,  us he enviat  la  resolució  per  part  del  departament  de treball,  del  servei  d’ocupació  de
Catalunya, respecte a les subvencions que se’ns donen com a Ajuntament, per a la contractació
de  persones  en  diferents  plans  d’ocupació  i  programes  específics  de  caràcter  experimental  i
innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció.  Tenim un
total atorgat de 191.111 euros, dels quals 53.683,70 euros van destinats a la contractació de 2
persones durant tot l’any, a jornada complerta, que fan suport, assessorament laboral, dinamització
econòmica en general i després tenim diferents plans d’ocupació, enguany 6, que anem repartint
al  llarg  de  l’any,  un  d'adequació  de  l’enton  urbà  que  ens  permet  contractar  4  persones,  en
37.170,00 € , de 6 mesos a jornada complerta, i un d’adequació i manteniment de parcs, jardins i
entorn forestal, que permet la contractació de 5 persones a mitja jornada durant 9 mesos, per un
valor de 34.846,65 euros,  un d’agent cultural i foment  d’actius urbans turístics per un import de
17.371,35  euros,  a  jornada complerta  durant  9  mesos,  i també una persona de dinamitzador
comercial – nucli històric per un període de 6 mesos i un total d’ 11.580,90  euros, 3 places de
manteniment i neteja de la via pública i equipaments municipals, de 6 mesos a jornada complerta i
per valor de 27.877,50 euros, i un tècnic/a per redacció de projectes tècnics i rehabilitació urbana,
que és també d’una persona que puja un total d’11.580,90 euros que també és de 6 mesos i a
jornada complerta. 
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Tots els plans tenen un període d’un any, però enguany els plans han de finalitzar abans del 31
d’octubre de 2021, i això ha fet que haguem d’avançar la contractació d’alguns dels plans i han fet
que se solapen en plans que encara venen de l’any passat que anaven una mica més retardats,
precisament perquè no vam poder contractar per les restriccions de la Covid 19 i, en aquest cas,
per la paralització dels serveis per part del departament de treball. 

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Et vaig comentar fa dos mesos per whatsapp, el temps passa
volant, la senyalització que heu posat entre el carrer Entença i el Doctor Robert, que us vaig demanar
fa un any i pico, un mirall  a un lloc i  el que heu fet és canviar la senyalització, nefasta, t’ho vaig
comentar en privat, i et demano per favor que ho reviseu i que ho arregleu quan abans possible.
Perquè no ha hagut dos o tres cops de miracle i hi ha un stop on els cotxes han de fer l’stop, està
senyalitzat on no hi ha visibilitat si et venen per l’esquerra, però gens, i hi ha un mur d’una casa. Us
demano que ho tingueu en compte lo abans possible. 

- Sra. Ventura:
Respecte a la senyalització d’algunes cruïlles,  i  ara m’estic referint  tant  al  carrer  Entença i  el
Doctor Robert, com també a l’encreuament del carrer Major amb el Pare Palau, s’ha fet un canvi
de senyalització per part de la Diputació de Tarragona, que suposo que alguns de vatros haureu
vist, a l’accés a la carretera de Godall, venint des de l’Avinguda Ramon Salomon, que no es pot
girar la corba directament a l’esquerra, sinó que s’ha d’anar a la dreta fins al carrer Barcelona, i fer
la «L», evidentment que seria molt millor una rotonda en aquell punt, com alguna vegada hem
comentat, i com també està contemplat a l’estudi de seguretat viària que tenim aprovat pel Servei
Català de Trànsit  des de fa molts anys a l’Ajuntament d‘Ulldecona. També ara s’ha canviat la
senyalització de tot el que és la plaça dels peixets, la plaça de l’Estació, pels cotxes que venien
des del carrer Migdia, i baixaven i pujaven pel carrer Sant Antoni i carrer Comerç, el tram des del
carrer Migdia fins al passeig de l’Estació, que allò era un encreuament en què teníem bastantes
dificultats.  I  anem fent  les  modificacions  en  funció  dels  informes  de  la  Policia  Local,  com a
responsable de la millor ordenació del trànsit al nostre poble.

PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha bastants carrers del poble que als cantons no tenen, on
comença o on s’acaba, els «lletreros» dels noms dels carrers, per exemple el carrer Barcelona, ho dic
perquè poc a poc estaria bé es tingués en compte i s'anés treballant amb això. Ho dic perquè tinc
clientes que em venen de fora i jo sempre quan venen per Tortosa els dic el primer carrer a la dreta,
perquè no hi ha la plaqueta amb el nom del carrer. Ho dic perquè n’hi ha més de carrers que no tenen
el nom del carrer per a què ho tingueu en compte. 

PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Tema de les festes majors, sé que falta bastant de temps, que
no sabem què passarà, i ho dic perquè hi ha dames que m’han preguntat si es poden anar a mirar el
vestit, si les de l’any passat suposo que també es vestiran i és que es poden fer festes, però el sorteig
de la reina serà una quinta una reina i una altra quinta una altra reina, no? ho dic per si de tot això se
sap alguna cosa i ja ho sé que pel tema de la pandèmia està tot a l’aire, però què és el que heu
pensat?

- Sra. Ventura:
Respecte al tema de les festes majors, poc us puc avançar, estem en procés de creació de la
comissió que tantes vegades hem anunciat i que hi ha alguns voluntaris que s’hi volen sumar. Tot i
així, el que pretenem és fer una reflexió general sense poder arribar a concretar res. Evidentment
que alguna cosa farem, com vàrem fer l’any passat, i esperem i desitgem i tot fa pensar que serà
bastant més del que vam poder fer l’estiu passat i l’any passat, però no podem contestar certes
preguntes, si les pubilles volen participar i els pubills volen participar i apuntar-se, evidentment tal i
com vàrem dir l’any passat, coincidiran dos quintes, és veritat que hi ha alguns pubills que ens han
manifestat la problemàtica que quan ja han fet els 17 anys, en l’any següent ja s’incorporen molts
d’ells a estudis fora del municipi i, per tant, els complica una mica més la celebració de les festes,
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però no hi haurà problema que ho siguin d’un any o d’un altre. Segurament el ball del mes de juny
tal i com el teníem entès fins ara, evidentment no el podrem fer, per tant, haurem de fer algun altre
tipus de sorteig i hi ha algunes propostes, però encara no sabem si els actes més multitudinaris de
festes els podrem celebrar o no. La nostra obligació com a govern municipal és planificar diferents
opcions, estem organitzant els actes amb opció A, opció B i  opció C, en funció de la situació
epidemiològica i, sobretot, en funció de la normativa vigent en cada moment. L’any passat teníem
moltes  coses  organitzades,  algunes  les  vam  haver  de  suspendre,  altres  les  vam  haver  de
modificar, perquè hi ha haver un canvi d’horari, amb les restriccions horàries la setmana abans als
actes previstos per a aquella setmana, per tant, estem una mica treballant i  tornant a treballar
sobre els mateixos temes perquè no tenim la seguretat de què puguem fer una cosa o l’altra. 
Sentint-ho molt hi ha moltes respostes que la gent ens demana diàriament, que no podem donar,
però és que si en donéssim una o la contrària estaríem enganyant perquè no tenim una bola
màgica, no sabem el que passarà. És evident que a nosaltres ens agradaria recuperar molt més la
normalitat i poder celebrar els actes,  alguns aprofitar per a canviar-los però altres aprofitar per a
celebrar-los com els hem vingut celebrant sempre. En tot cas, el que sí que està fixat són les dates
de la setmana de festes, i en funció d’això anirem preparant l’activitat de l’estiu i de l’activitat de
festes. Aquesta setmana hem recuperat part de l’activitat cultural amb els dissabtes de teatre de la
Xarxa.  També estem recuperant  i  això  ho lligo  a  una  pregunta  de Fem Poble!  respecte  a  la
joventut, estem recuperant i obrint les instal·lacions esportives en funció de la normativa. Ja està
obert el poliesportiu, també com sempre fem, amb prèvia reserva, podríem dir, si se’ns demana es
pot treballar amb els centres educatius per tal que ens puguin cedir les instal·lacions. També està
el casal jove a disposició de totes les persones que ho vulguen. El que sí que hem de tenir clar,
tant nosaltres com tota la ciutadania en general, és que l’ajuntament el que no pot fer és cedir
espais per a què s’acaben convertint en un «garito» i ho dic, perquè ja se’ns ha fet alguna petició
d’aquest tipus i, evidentment, aquí si que no hi podem entrar. Obrirem en breu els bucs d’assaig
també, que porten un any tancats per la pandèmia, i per tant, tota la gent més jove o més gran,
que tingui afició a la música i que assajava als bucs també ho podrà fer de manera ràpida, si no
passa res i si la situació es manté estable tal i com està fins ara.

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: I, el tema de la residència, a l’últim ple se’n va estar parlant, hi
ha un estudi en el que diu el que hi ha de benefici per a l’Ajuntament, que són aproximadament 50 mil
euros, ja vaig dir a l’últim ple i vaig comentar que les obres que s’han de fer si en aquests diners eren
suficient, i em vau comentar que això ja estava previst d’abans.
El tema és que no haurà beneficis ho tinc clar, i ja ho vaig comentar a l’últim ple i ojalà m’equivoque,
crec que serà una mala decisió el tema de gestionar l’Ajuntament d’Ulldecona la residència, per com
està simplement, però crec que a banda d’això, hauríem de parlar, ens hauríem de reunir, hauríem de
decidir, si pot ser consensuat millor, quina residència volem, ja no parlo de la gestió que està clar que
l’ajuntament l’agafarà i que l’ajuntament haurà de posar diners, sí o sí, perquè amb els beneficis que
hi ha és impossible fer les obres. Però començar a avançar de cara al futur que és el que volem. 

- Sra. Ventura:
Era una de les qüestions que quedaven pendents dels plens anteriors, proposant-vos en temps
per a què us pugueu organitzar per al dia 30 de març, a les 12.00 h del migdia, per a fer una
reunió que serà més o menys llarga, en funció de les aportacions que puguem fer, per tal de
tractar el tema de la residència, atès que hem vingut fent una sèrie de reunions aquestes últimes
setmanes i encara en queden un parell d’importants i, per tant, abans de traslladar-vos tot com
queda,  volem acabar  de  tancar  aquest  cercle,  us  ho  enviarem de  totes  maneres  per  correu
electrònic, però podeu prendre nota. 
La veritat és que estem totalment d’acord d’aquesta mirada que es proposava per part d’algun
regidor perquè precisament és la que us venim manifestant des del primer dia, no té res a veure el
model  de  debat  de  gestió  sobre  les  necessitats  en  quan  a  infraestructura  i  equipament  que
Ulldecona necessita, no només avui ja, sinó perquè estem parlant sempre d’un equipament que
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entenem que va néixer coix i que per tant, no es correspon amb les necessitats que tenim avui en
dia plantejades com a municipi.
En  tot  cas,  paral·lelament  aquí  també  a  nivell  social,  a  nivell  d’altres  pobles  s’està  debatent
l’assistència de persones grans, no només de persones dependents com és el cas que estem
parlant, sinó de persones que en 70 o 80 anys són completament autònomes i que prefereixen un
altre model que no és l’ingrès a una residència, sigui pública o sigui privada. És un tema que
també venim treballant des de fa mesos a través de l’Ateneu cooperatiu de les Terres de l’Ebre, en
tot cas si us va bé us apunteu la data i n’anem parlant.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Comentar i ho he dit moltes vegades i sé que no ho fareu, el
tema de la bomba de calor de la casa de cultura i de la sala de plens. Perquè enguany ojalà la majoria
de ciutadans estigueren vacunats, i suposo que tot començarà a funcionar el més semblant possible a
com era abans.

PREGUNTA 9  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  Voldria saber com tenim informe que s’havia de fer, de
valoració de les millores que s’han de fer al bar de l’orfeó. Vau comentar que l’arquitecte i l’aparellador
de l’Ajuntament estaven fent l’in
forme, tenim alguna cosa?

- Sra. Ventura:
Al final, és un encàrrec que vàrem fer fora dels serveis tècnics de l’Ajuntament, perquè s’estava
demorant i, per tant, quan tinguem el projecte us el facilitarem sense cap problema. Estem parlant
de la part del bar sobretot, de la cuina però que afecta a tota la part també de l’entrada.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Quines negociacions s’estan duent a terme pel tema de la
residència, quines reunions s’han fet, s’ha fet alguna cosa? En l’empresa, en treballadors, tot el que
ens pugueu avançar del tema de la residència i, sí que estaria bé, quan puguem reunir-nos tots els
regidors i parlar del tema per veure què s’ha de fer. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 7. 

PREGUNTA 11  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Em comenten que a l’Avinguda Ramon Salomon hi ha
molts de problemes amb la pressió de l’aigua. La gent que viu en cases, en una casa particular o en
les plantes baixes no hi ha tants de problemes, però la gent que viuen en blocs de pisos tenen molts
de problemes, com més alts més, com gent que no pot posar ni el rentaplats. Per tant, s’hauria de
mirar  de parlar  amb l’empresa,  en Sorea i  a  veure què està  passant,  perquè des que s’han fet
aquestes últimes millores tenen aquests problemes. Jo si que he de dir que jo també he notat que
tenim menys pressió, per tant, suposo que devem estar tot el poble igual, però clar en un bloc de
pisos vas a posar el rentaplats i que no el puguis posar, s’hauria de mirar a veure quines millores
s’han de fer perquè s’està queixant tota la gent de l’Avinguda Ramon Salomon. 

- Sra. Ventura:
No tenia cap informació al respecte, suposo que Sorea, Agbar ara, deu estar al cas. Sí que és
veritat que en aquella zona no fa moltes setmanes vam tenir un problema d’una avaria molt greu,
que vam estar gairebé 12 hores sense servei de subministrament, no sé si és degut a aquest
problema o és un altre de nou, en tot cas farem la consulta i evidentment si estan assabentats els
tècnics, com suposo que ho deuen estar, deuen estar posant remei al problema.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Al parc infantil de l’Estació es va posar una tirolina, crec
que ha funcionat poc temps, i ara em comenten que aquesta mateixa tirolina s’ha traslladat al parc de
la bassa del Montsià, però voldríem saber si està en ús o no, perquè em comenten que no funciona.
Per tant, voldríem saber a què es degut el canvi d’ubicació i si està en funcionament o no.
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- Sra. Ventura:
La tirolina la vàrem canviar de lloc perquè la compatibilitat de l’àrea de joves en l’àrea de més
menuts,  de xiquets i  xiquetes, al  mateix parc infantil,  era impossible.  I  per evitar mals majors,
perquè se’n feia un mal ús i això perjudicava també als més menuts, que són els més indefensos
al final, i era impossible que coexistiren al mateix lloc, la vam canviar de lloc, a més en aquell
moment  havien  trencat  algun cablejat  de seguretat  dels  que  portava  la  tirolina  i  ara  estem a
l’espera, instal·lada ja a l’altre lloc, que arribi el cablejat i que compleixi la normativa per tal de
posar-la en funcionament. 
Aprofito per dir que s’han fet millores a tots els parcs infantils, tant dels barris com d’Ulldecona,
algunes  encara  estan  en  marxa,  i  que  ara  en  poques  setmanes  vam  tenir  un  acte  vandàlic
important en un dels parcs infantils,  el del  trenet  de l’Estació,  que té un cost de reparació de
gairebé 400 euros, perquè es van trencar moltes de les parts dels jocs i era perillós per als xiquets
més menuts. 
Lamentablement no és un cas aïllat el que ens trobem a Ulldecona, per exemple avui llegia que a
Alcanar  també  han  malmès  un  dels  parcs  infantils  nous  del  municipi.  Rebutjar  i  condemnar
aquestes actuacions, perquè encara que a algú li faci gràcia, us asseguro que no en fa gens, no
només pel cost econòmic que això suposa a tots, sinó perquè impedeix que els xiquets i xiquetes
puguin disfrutar i puguin xalar en total seguretat en aquestes àrees de joc. 

PREGUNTA 13  FORMULADA PEL SR. PAREDES: A veure si et faig bé la pregunta i me l’entens, ja que vaig
preguntar a l’últim ple si em podries dir quina va ser la participació que va haver-hi de gent més gran
de 16 anys que podia votar als pressupostos participatius, i quin va ser el percentatge de gent que
estava cridada o podia votar i que ho va fer, i espero que no tardes com la comissió que ara parlarem,
perquè crec que és una dada molt i molt important, perquè precisament si nosaltres ens creiem els
pressupostos participatius és important que participi la gent, i un indicador de l’èxit o no èxit, o quin és
el camí, a veure si ho fem bé o no ho fem bé o saber si ens falla, és saber el nombre de gent que
participa, per tant, si ens falla el tant per cent de la gent cridada a la participació i qui ho ha fet. 

- Sra. Ventura:
No tinc el percentatge, en tot cas, és tant fàcil com entrar a la pàgina de l’Idescat, treure la franja
d’edat de majors de 16 anys i a partir d’aquí fer els càlculs del percentatge que ha participat als
pressupostos participatius.

PREGUNTA 14 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El 2 de març de 2020 va haver una moció que va presentar
Esquerra Republicana i Junts per Ulldecona sobre el servei ferroviari digne. Va ser una moció que
s’havia fet a nivell de les Terres de l’Ebre i aquí concretament va haver unanimitat, per suposat. Vas
comentar  que  vau  enviar  una  carta  per  parlar  en  Adif-Renfe,  que  ara  estàveu  pendents  de  la
Generalitat, estàveu pendents d’eleccions i quan hi ha eleccions tot això una mica es transforma, però
una mica la idea és dir, quins passos s’han fet, han respirat, no han respirat, ha hagut aquella reunió,
recordo que a més vas oferir a tots els grups municipals qualsevol decisió que es fes sobre un tema,
qualsevol aportació, i, per tant, ens agradaria saber com està el tema de la Renfe.

- Sra. Ventura:
Respecte al servei ferroviari, estem pendents encara d’una reunió, i sí que és veritat que se’ns va
contestar, vam estar en contacte amb el servei de mobilitat de la Generalitat però com estan en
canvis ens van dir que ens esperéssim uns mesos per a concretar ja hora de reunió amb el nou
secretari general o nova secretària general de mobilitat, per tal de parlar del tema de la millora del
servei dels trens i de les freqüències horàries. El que sí que tenim és la bona notícia de que han
reobert  l’estació  unes  hores  al  dia,  durant  tots  els  dies  de  la  setmana.  Fruit  de les  diferents
converses que havíem tingut o de les diferents queixes que havíem enviat,  tant a Adif  com a
Renfe, en la voluntat, en aquest cas de la companyia, d’un pla pilot de reobertura de diverses
estacions de tot l’arc mediterrani, des de Castelló fins a Tarragona i de la qual la nostra, per sort, hi
forma part.
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És una bona notícia i, evidentment, aquí no acaba la lluita ni les reivindicacions, ni molt menys,
perquè l’únic que hem guanyat, de moment, és que puguis entrar i sortir per la pròpia estació, ja
que personal de Renfe i Adif obri i tanca cada dia. Com dic, és una bona notícia però no és l’última
part ni és tot el que nosaltres havíem vingut reivindicant ni molt menys, i per tant, continuarem
treballant en aquest aspecte i quan tinguem data per a la reunió, com ja vaig comentar en l’últim
ple, se us comunicarà per tal de que qui vulgui i pugui, s’hi pugui afegir.

PREGUNTA 15 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre aspecte és el tema de la residència, mira jo amb el
tema de la residència de la gent gran, és veritat que és un tema que hi penso, i hi penso molt. I amb
tot el debat que hi ha i escoltant les diverses opinions, pensava que potser anem desenfocats, ja ho
vaig dir l’altra vegada, perquè l’enfoc de la residència hauria de ser què necessita la gent. És a dir, si
nosaltres sortim o passem una mica d’aquest debat, més teòric, i pensem en la gent i posem a la gent
en primer lloc, quan diem què necessiten la gent més desvalguda, manca d’autonomia, edats molt
avançades, etc. del nostre poble, que avui està la residència, el que necessita la gent és una millora
del local, el que necessita la gent és una ampliació, zones d’aïllament, habitacions més grans, per
tant, crec que el tema de la residència, per a mi, des del meu punt de vista hauria de començar en la
gent, perquè la residència està feta per a la gent, i aquí sí que hi ha unanimitat. Crec que aquí tots els
grups municipals hem coincidit en el mateix, és una residència, perdoneu la paraula, que no és digna
per als nostres iaios i iaies, s’ha embellit, els temps han canviat, no compleix aquell estàndard bàsic
que hauria de tenir des del punt de vista ja sanitari, perquè amb el tema de la pandèmia s’ha vist
d’una forma claríssima. Per tant, aquesta és la pregunta i si posem als iaios i iaies al centre, ells ens
han de donar la resposta, si les seves necessitats són aquestes, i què hem de fer per a millorar. I si el
que hem de fer és una reforma a fons i una ampliació, la següent pregunta és qui ho pot fer. 
I crec que per aquest camí arribarem, no sé si a la solució consensuada, però hi veig la solució aquí.
Davant  les persones, cobrim les seves necessitats i elles ens diran què hem de fer. I els polítics hem
d’estar al seu servei i si es necessita una ampliació i es necessiten diners, d’on treure'm els diners? I,
si l’ajuntament no té diners, els traurem d’un altre lloc. Però l’objectiu són les persones. De vegades
entrem en una discussió estèril perquè acabem discutint de qui és la gestió, quan la gestió només és
una part de la residència. L’objectiu són les persones, el benestar de les persones i què hem de fer
per a que aquest benestar funcioni. Què hem de fer per a que estiguin bé, i ho farem privat, ho farem
públic, ho farem com sigui, no ho sé, però busquem el benestar de les persones. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 7. 

PREGUNTA 16 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El mirall del carrer Major amb el carrer Pare Palau, és un mirall
que no és suficient, us ho dic jo que hi passo moltíssimes vegades per allí, perquè moltes vegades
em trobo un cotxe aguaitant si ve un cotxe o no ve cap cotxe. La gent que surt del carrer Pare Palau
surt amb una certa por, perquè la visibilitat no acaba de ser la que hauria de ser. Crec que millorant el
mirall o posant-ne algun més la cosa funcionaria molt millor.

PREGUNTA 17 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Si hi ha alguna informació més sobre les malmeses fetes al
jaciment de la Ferradura, si hi ha alguna informació més de la que va sortir el diumenge a la premsa.

- Sra. Ventura:
No tenim una valoració econòmica, perquè es casi bé impossible fer una valoració econòmica dels
danys causats a la Ferradura. De totes maneres el mateix grup d’investigació i grup d’excavació
arqueològica que està excavant a la Ferradura i que havia excavat també a altres poblats ibèrics al
nostre poble, està treballant en alguns experts en l’àmbit internacional la possibilitat d’establir una
quantificació econòmica, de traduir els danys del patrimoni en una quantificació econòmica i així
ens han passat un informe, no de la Ferradura, sinó de les Esquarterades, perquè vull recordar
que tenim un altre cas obert  de danys a les Esquarterades,  de fa uns anys,  i  que a més ha
coincidit tot en el temps, primer el sobreseïment d’aquesta causa judicial, en la qual nosaltres vam
presentar al·legacions, evidentment, perquè a més en el cas de les esquarterades es va enganxar
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a la persona que havia causat els danys in fraganti, la policia local després d’un any d’investigació
i d’un esforç important el van enganxar, el van detenir, i per part dels mossos d’esquadra es va
posar a disposició judicial i quan va arribar al final del procediment judicial es va absoldre aquesta
persona,  i  nosaltres  vam presentar  una  reclamació,  perquè  no  se’ns  havia  comunicat  com a
Ajuntament, i finalment s’ha obert la causa i torna a estar en marxa, i ara se’ns ha demanat una
valoració econòmica dels danys, i gràcies a això, hem conegut que s’estan fent aquests treballs, i
tenen un estudi molt primerenc encara, però que ens pot servir per a traslladar al final aquests
danys arqueològics i patrimonials, culturals i històrics, en una quantificació econòmica, però que
no té res a veure, perquè encara que siguin 10, 15 o 20 mil, evidentment el dany a la història ja
l’han fet i ja han contaminat l’escenari que ja no ens podrà donar pistes de com es vivia en aquella
època. 
En tot cas, dels danys a la Ferradura també hem presentat la denúncia oportuna, hi ha diferents
pistes  que  estan  seguint  els  mossos  d’esquadra,  en  aquest  cas,  com  a  responsables  de  la
investigació i esperem que acaben a bon port, que agafen a la persona que ho ha fet, per a què
tothom sigui conscient que no es poden causar aquests danys.

PREGUNTA 18 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El tema del nomenclàtor que és un tema important, que penso
portar-lo al proper ple, perquè alguna solució es podria donar.

PREGUNTA 19  FORMULADA PER LA SRA.  CASTELL:  Si  recordeu  a finals  de l’any  passat,  l’Ajuntament  va
encarregar un estudi a l’empresa Primeralia, sobre l’estat del comerç local. Era per saber si hi havia
conclusions, si s’havia fet alguna diagnosi o el que sigui de la problemàtica, i si era així, si s’havien
implementat algunes mesures, o si s’havia fet alguna reunió o  si s’havia fet alguna cosa referent a
aquest tema.

- Sra. Ventura:
La setmana passada vam fer reunió amb la Unió de Comerç per presentar-los les dades d’aquesta
diagnosi, les dades d’aquest estudi del comerç local, molt marcat per la situació de pandèmia de
l’últim any. Per tant, són dades que les hem d’agafar una mica en pinces però també tot aquest
procés de feina de diagnosi ha coincidit amb la reactivació de la Unió de Comerç a nivell local i per
tant, estem treballant conjuntament amb ells, amb diferents iniciatives, que sortiran fruit d’aquesta
diagnosi, i us passaré també el resum per correu electrònic, amb les dades més rellevants que
vam presentar fa pocs dies a la Unió de Comerç. 
Vam parlar també amb ells, i aprofito per lligar amb la següent pregunta, del tema de la zona
peatonal del carrer Major, tenim un horari establert de juny a setembre i un horari diferent que
només se tanca o se talla els caps de setmana la resta de l’any, tot i així, tal i com els vam fer
saber,  estem  oberts  a  qualsevol  modificació.  Estem  també  treballant  una  problemàtica  molt
important que tenim, i suposo que tots coincidireu, no sé si en alguna junta de portaveus us ho
vaig comentar, el tema de la zona de càrrega i descàrrega, tant per a professionals dels diferents
comerços,  com  també  per  als  clients  i  clientes,  una  zona  de  càrrega  i  descàrrega  d’horaris
d’estacionament limitat, que tenen la normativa específica i que haurem d’aplicar, per tal que tots
els veïns i veïnes que vulguin anar a comprar o que vulguin anar a fer un cafè o a prendre algo a
qualsevol dels establiments del carrer Major, que és on hi ha més problema d’aparcament, tinguin
una franja de 20 minuts, en uns llocs específics del municipi on poder aparcar, això es regularà a
través d’unes targetes que són com uns rellotges que la persona directament posa l’horari, sense
cap ànim de recaptació, sinó de responsabilitat per part de tothom i també ho distribuirem a través
dels comerços i establiments locals. És un tema que acabem de parlar fa just uns dies i encara no
tenim resposta per acabar-ho de tancar i tirar-ho endavant.

PREGUNTA 20  FORMULADA PER LA SRA.  CASTELL:  En quina situació es troba la zona peatonal del carrer
Major, si continuen havent horaris de tancament o no n’hi ha o si que n’hi ha, perquè alguna vegada
s’ha tancat però de normal està obert, si hi ha horaris, si hi ha dies, o si hi ha alguna normativa nova o
com està el tema. 
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- Es dóna per contestada en la pregunta número 19. 

PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Tenint en compte l’any tant llarg que ja portem amb la crisi
sanitària de la COVID, que tots estem patint però pensant també en la nostra gent jove, que han fet
molt  d’esforç  per  limitar  trobades i  seguir  totes  les  mesures imposades durant  aquest  temps de
seguretat,  a  veure  si  hi  hauria  la  possibilitat  de facilitar-los  ubicació  d’instal·lacions esportives,  a
potser millor les instal·lacions dels centres educatius o d’arranjar-los una mica les que ja hi  han,
facilitar-los una mica circuits de bicicletes, de patinets, poder jugar a pilota, segons a quines hores,
escoltar música en centres de reunions, facilitar-los una mica la situació ja difícil que venim portant, en
la mesura que la situació ens ho vagi permetent.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 6. 

PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Des de fa alguns anys la literatura científica està anunciant
l’arribada de greus dificultats, cada cop més properes, tant pel que fa al terreny energètic com al
climàtic, l’últim informe de l’agència internacional de l’energia preveu que al 2025 la disponibilitat de
petroli a nivell mundial es pot haver reduït en un 40% i només ha estat la reducció de la mobilitat a
nivell mundial que ha impedit que el problema sigui ja manifest per a tothom. Per una altra banda, el
proper informe de l’IPC està previst per al proper mes d’abril i mostrarà que el perill climàtic és molt
més gran del que es preveia, i que la temperatura i els impactes s’estant accelerant. Això conduirà a
dificultats  econòmiques  molt  serioses  a  curt,  mig  i  llarg  termini.  Els  experts  temen  importants
dificultats i colls de botella als sistemes de transport i de distribució de béns i serveis. La distribució
alimentària es pot trobar seriosament compromesa i vist que s’està treballant en el pla d’acció per a
l’energia sostenible i el clima per a l’horitzó 2030, quina percepció té el govern municipal d’aquests
perills? Creu que els objectius del PAES són suficients per a abordar els perills esmentats? Té previst
algun pla per a garantir l’alimentació sostenible de la població d’Ulldecona si els esdeveniments es
precipiten? Creu que seria necessari  establir  un pla d’acció específic que permeti  avançar-se als
esdeveniments? O almenys estudiar el pitjor dels casos en profunditat, amb caràcter d’urgència, en
virtut del principi de precaució. 
Tot això ho lligàvem una mica amb el punt 14 del ple i seguint tota la mateixa temàtica, també volíem
recordar que al  ple del 5 de març del 2018, es va aprovar per unanimitat,  la  creació del consell
municipal  del  paisatge,  llegat  generacional  d’Ulldecona  que  té  com  a  finalitat  el  debat,
l'assessorament i l'elaboració d'estudis, informes i propostes, en matèria de medi ambient i paisatge –
entès en el sentit més ample - així com de totes aquelles qüestions que afecten el manteniment dels
aspectes territorials i ecosistemes rebuts dels nostres avantpassats i a llegar a les generacions joves i
futures.
La primera sessió del plenari va tenir lloc el 3 de maig del 2018, i ja no s’ha tornat a reunir mai més,
tot i que a l’article 6.1 del reglament es contempla que el plenari del Consell  farà un mínim de 4
sessions ordinàries cada any. 
Creiem que seria bo reactivar aquest Consell per a abordar les preguntes fetes en l’anterior qüestió i
que no es quedi en una mera declaració d’intencions.

- Sra. Ventura:
Precisament el PAES és el que ha de marcar tots aquests objectius i  prioritzar totes aquestes
accions que s’han de dur a terme per part de l’Ajuntament d’Ulldecona, i que fins ara ens veníem
guiant una mica pels objectius que venien marcats per l’agenda 2020, que era l’últim pla d’aquesta
envergadura que teníem damunt de la taula i, per tant, quan tinguem redactat aquest pla d’acció
d’energia sostenible, marcant tots aquests objectius, els acabarem debatent i fixant prioritats per
part de tots.
Completament d’acord en el tema de reactivar el consell del paisatge, esperem que tornem a la
normalitat en quant a les reunions, i poder reactivar no només el del paisatge sinó també el de
patrimoni històric, que també està treballant molt bé i que també va veure's parat per la situació
actual. 
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PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Sumar-nos a les propostes dels altres grups de l’oposició,
referents a la residència, pensem que seria bo abordar aquest  tema de manera conjunta i  posar
damunt  de  la  taula  totes  les  preocupacions  que  des  dels  professionals  ens  fan  arribar  i  que
s’evidencien i intentar arribar al millor port possible.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 7. 

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