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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 3 DE MAIG 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 tres de maig 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 l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Derogació provisional de l’ordenança reguladora del tractament automatitzat de dades de
caràcter personal (LO 5/1992). 
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3. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
la proposta de festes laborals locals per a l’exercici 2022. 

4. Aprovació de l’adhesió al conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació
de caràcter tributari a les entitats locals. 

5. Aprovació  del  contracte  de  lloguer  de  finca  rústica  municipal  per  a  l’extracció  de  roca
ornamental.

6. Verificar  el  text  refós de la Modificació Puntual  de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de jaciments
arqueològics.

7. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic “les Moles”.

8. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024.

9. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de 7  d’abril  de  2021,  relatiu  a  l’aprovació  de  la  tercera
addenda al  conveni de col·laboració entre el  Departament d’Ensenyament i  l’Ajuntament
d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al curs acadèmic 2020/2021. 

SECCIÓ DE CONTROL  

10. Moció  per  a  demanar  espais  per  a  la  pràctica  esportiva.  Moció  presentada  pel  Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM). 

11. Moció  a  favor  de  l’energia  fotovoltaica.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM). 

12. Declaració del dia d’Europa.

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

14. Precs i Preguntes.

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

SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 8 de març de 2021, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

Expedient: 1-2-21-4 Pàg. 2/28



Ple Municipal
any 2021

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. DEROGACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL (LO 5/1992).  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Derogació  provisional  de  l’ordenança  reguladora  del  tractament  automatitzat  de
dades de caràcter personal (LO 5/1992)

Vist  que aquest  Ajuntament considera oportú la supressió de l’ordenança reguladora del  tractament
automatitzat de dades de caràcter personal (LO 5/1992), atès que ha quedat obsoleta per l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

Atès que els articles 22 de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i 52.2 d) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya disposen que correspon al Ple d’aprovació de les ordenances municipals.

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

ACORDS:

1. Derogar provisionalment l’ordenança reguladora del tractament automatitzat de dades de caràcter
personal (LO 5/1992).

2. Sotmetre l’expedient  a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província  i  exposició  al  tauler  d'anuncis  de la  Corporació,  de conformitat  amb l'art.  49 de la  Llei
7/1985,  reguladora de les bases del  règim local,  dins dels quals  els  interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins 
llavors provisional.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3. ELEVACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL,  AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE  
CATALUNYA LA PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L’EXERCICI 2022.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2022

Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.
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Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Elevar al Departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies de la Generalitat la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2022 següents:

- 12 de setembre (Mare de Déu de la Pietat)
- 18 d’octubre (Sant Lluc)” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

4. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA  
I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT  
D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  de  l’adhesió  al  conveni   entre  l’Agència  Estatal  de  l’Administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.

L'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  (en  endavant,  Agència  Tributària)  és  l'Entitat  de  Dret
Públic encarregada, en nom i per compte de l'Estat, de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i
aduaner, i d'aquells recursos d'altres Administracions i Ens Públics nacionals o de la Unió Europea la
gestió dels quals se li encomani per llei o per conveni.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (en endavant, FEMP) és una associació constituïda
per entitats locals, creada a l'empara de la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,  reguladora  de les  bases  de  règim local,  i  declarada  d'utilitat  pública  mitjançant  acord  de
Consell  de Ministres de 26 de juny de 1985,  per  a  la  protecció  i  promoció  dels  seus interessos
comuns.

Els  municipis  són  entitats  bàsiques  de  l'organització  territorial  de  l'Estat  i  un  canal  immediat  de
participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els
interessos propis de les corresponents col·lectivitats.

L’any 2003 es va signar entre l’Agència Tributària i la FEMP un conveni de col·laboració en matèria de
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals, com a part del marc general de
col·laboració establert  pel Protocol de col·laboració subscrit  entre ambdós organismes, el qual va
instituir  un sistema de col·laboració mútua en els àmbits de la gestió tributària, recaptació en via
executiva dels tributs propis de les entitats Locals, subministrament i intercanvi d’informació.
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L’Ajuntament d’Ulldecona, en sessió plenària de 19 de gener de 2009, es va adherir  al conveni  entre
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 

Aquell conveni va quedar sense vigència per aplicació de la disposició addicional vuitena de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions entre les administracions públiques
i d'acord amb el que disposen els articles 3.1.k), 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, els representants d'ambdues parts van considerar que seria molt beneficiós
per  al  compliment  de  les  seves  respectives  finalitats  establir  un  nou  marc  que  reguli  el
subministrament  estable  d'informació  per  part  de  l'Agència  Tributària  a  les  entitats  locals.  I  amb
aquesta  finalitat  van  subscriure  en  data  18  de  març  de  2021,  un  conveni  en  matèria  de
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals, que ha estat publicat en el BOE
número 80, de 3 d’abril de 2021.

L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú adherir-se a aquest nou conveni subscrit entre l’Agència
Tributària i la FEMP, en matèria de subministrament d’informació tributària per mitjans informàtics.

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

ACORDS

I. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ulldecona al conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària  i  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  en  matèria  de  subministrament
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals, subscrit entre ambdues parts en data 18 de març
de 2021, i que ha estat publicat en el BOE  número 80, de 3 d’abril de 2021.

II. D’acord amb la clàusula setena de l’esmentat conveni, nomenar a l’Interventor municipal com a
interlocutor únic de l’Ajuntament d’Ulldecona per al desenvolupament de les funcions previstes en el
conveni.

III.  Comunicar  aquests  acords  a  la  Delegació  Territorial  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració
Tributària.

IV. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.
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5. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE FINCA RÚSTICA MUNICIPAL PER A L’EXTRACCIÓ DE ROCA  
ORNAMENTAL.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  del  contracte  de  finca  rústica  municipal  per  a  l’extracció  de  roca
ornamental.

Que l’Ajuntament d’Ulldecona és propietari en ple domini, de la finca rústica ubicada al Polígon 53,
Parcel·la  238 del terme municipal d’Ulldecona.

Les mercantils  MARBRES SÈNIA,  S.A.  i   INDUSTRIAL MARMOL EXPORT, S.A.,  són titulars  de
concessions mineres que afecten part de la finca de la qual és propietari l’Ajuntament d’Ulldecona. 

Que havent convingut ambdues parts l’arrendament de la part de l’esmentada finca afectada per les
activitats extractives desitgen formalitzar un contracte, que reguli les condicions per les quals es regirà
aquest arrendament.
Vistos els informes units a l'expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.

Vista la memòria de l’Alcaldia que justifica la necessitat de l’adjudicació directa d’aquest contracte,
d’acord amb l’article 72.3 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del
patrimoni dels ens locals.

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

ACORDS:

I. Aprovar el contracte d’arrendament de finca rústica municipal, per a l’extracció de roca ornamental,
amb les mercantils MARBRES SÈNIA, S.A. i  INDUSTRIAL MARMOL EXPORT, S.A., 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 Contracte d’arrendament
i de quants documents siguin necessaris en la seva execució.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Gavaldà:
Natros en aquest punt, tenint en compte que hem rebut la informació en poca antelació, no podem
emetre un vot sense fer un estudi en profunditat del tema que ens ocupa i, per tant, ens abstenim i
quan ho tinguem estudiat us farem arribar el nostre anàlisi a l’equip de govern.

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

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)
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6.  VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  
D'ULLDECONA. MODIFICACIÓ DE L’ART. 2.12 SOBRE PROJECTES D’ENDERROC EN SÒL URBÀ I DE L’ART.  
15.15 DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Verificar  el  text  refós  de  la  Modificació  Puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de
jaciments arqueològics

El Ple de l'Ajuntament, en data 5 de març de 2018, va aprovar inicialment una Modificació puntual de
les Normes Subsidiàries d'Ulldecona "Modificació de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà
i de l’art. 15.15 de jaciments arqueològics". 

En data 21 de maig de 2018, i un cop finalitzat el termini d’exposició pública sense que es formulessin
al·legacions, el Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar provisionalment l’esmentada modificació.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 5 de juny de 2018,  va
suspendre l'aprovació definitiva de la Modificació puntual de les normes subsidiàries d'Ulldecona, art.
2.12 sobre projectes d’enderroc i  art.  15.15 de jaciments arqueològics,  promoguda i  tramesa per
l’Ajuntament,  fins  la  presentació  d’un text  refós,  per  duplicat,  verificat  per  l’òrgan  que va  atorgar
l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les  prescripcions
següents:

1.1.  Cal  sol·licitar  i  obtenir  informe  de  la  Direcció  General  d’Energia,  Mines  i  Seguretat
Industrial,  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement,  i  del  Departament  d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, i incorporar, si escau, les prescripcions que puguin contenir.

1.2. Cal aportar el plànol on s’indiqui la situació dels jaciments i es dibuixi els radis de protecció
proposats a fi de poder avaluar quins sòls i activitats es troben afectats.

Vist el Text Refós formulat per l'Arquitecte municipal.

Atès  que  el  Ple  Municipal  és  competent  per  a  l'aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual
mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

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

ACORDS:

I. Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació
de l’art. 2.12 sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de jaciments arqueològics

II. Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i trametre per
duplicat còpia de l’esmentat text refós degudament diligenciat,  per tal que l'aprovi  definitivament i
n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
El nostre vot seria en contra, per diversos motius, el primer igual que a l’anterior que no hem tingut
suficient temps per a valorar un tema d’aquesta calada i poder emetre un vot en substància, tot i
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així,  pegant-li  una  ullada  per  damunt,  hi  ha  diversos  temes  que  considerem greus  i  que  no
compartim.
Un d’ells seria que trobem que falten jaciments a tenir en compte dins de les normes subsidiàries,
com podrien ser el Motlló,  Sant Jaume, el  Mas d’en Serra (tenim un troç dins del  terme),  les
Esquarterades, el mas de l’Ermitanyo (no tenim clar si està situat o no) si no està al mapa s’hauria
d’incloure, Vall de Barberà, etc. 
D’altra banda també, parla de 300 metres de protecció des del jaciment, i  considerem que és
totalment  insuficient,  i  més  tenint  en  compte  casos  que  tenim  al  poble,  com  per  exemple
l’explotació de l’empresa CEMEX de l’argila, prop d’un poblat, d’un jaciment que el pot afectar, i
per tant, demanaríem si podem modificar el text i entenc que si es pot modificar podríem emetre
un altre vot. 

- Sra. Ventura:
No, no es pot modificar, per una simple qüestió i és que ja estem fent aquesta modificació des de
fa dos anys, és una tramitació molt llarga per part de l’ajuntament. I simplement el que estem fent
ara és concretar aquest radi de 300 metres que inicialment estava des del centre del jaciment a
l’exterior de qualsevol jaciment. Per tant, aquest radi és més ampliat del que estava inicialment ja
sobre plànol, que és el que estem presentant ara als Serveis Territorials d’Urbanisme, i en tot cas,
només afegir respecte al que comentaves, que pensa també que hi ha altres jaciments que estan
protegits per altres normes superiors a aquestes i  és el cas del que he anomenat abans a la
comissió. Si ho recordeu ara fa cosa de 3 mesos, la Generalitat va fer públic que anava a fer una
modificació,  i  hem estat  treballant,  des de fa molt  de temps,  també en una modificació  de la
normativa  existent  per  tal  de  delimitar  tot  un  entorn  d’altres  jaciments  que  ja  ha  protegit
directament des de la Generalitat, com són tots els abrics rupestres de l’ermita que no estaven,
des de l’1 fins al 9 i també tot el de les Esquarterades, tant el que fa a la part de dalt com a la part
de baix, Esquarterades 1 i 2, que afecten no només al terme municipal d’Ulldecona sinó també al
terme municipal de Freginals ja que hi ha una part dels abrics que estan situats allí. Per tant,
nosaltres el que estem fent ara, simplement, és acabar de tramitar un expedient que ja vam iniciar
l’any  2018,  en  uns  informes  tècnics  que  consideraven  en  aquell  moment,  que  amb  aquesta
protecció n’hi havia suficient per donar seguretat a què no tindríem altres problemes com hem
tingut en el passat dins del terme municipal d’Ulldecona.

- Sr. Najas:
Val, sí és així el nostre vot serà en contra.
I reivindicar, ja que estem parlant d’aquest tema i té a veure, la necessitat d’algun dia sentar-nos a
parlar d’un pla d’usos industrials i agraris, per tal d’evitar també certes coses les quals, també el
tema patrimonial, es veu afectat. 

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

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

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “LES MOLES”.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic “les Moles”

El Sr. Jeroni Castell Vidal, en representació de l’empresa Castell Vidal, SL en data 18 de maig de
2020 va presentar a l’Ajuntament d’Ulldecona un pla especial urbanístic que té per objecte definir els
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paràmetres urbanístics i  les ordenances reguladores per a l’ordenació de l’activitat actual, i alhora
preveure la renovació de les construccions existents i planificar els espais necessaris pels possibles
creixements futurs.

Atès que obra en l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal i l'informe jurídic sobre la normativa
aplicable i el procediment a seguir.

Atès que la Junta de Govern Local en data 10 de juliol de 2020 va aprovar inicialment l'esmentat pla.

Atès que durant el termini d'informació pública no s'han formulat al·legacions.

Atès  que  es  van  sol·licitar  els  informes  als  organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències
sectorials, i  que les conclusions dels esmentats informes han de ser recollides en el Pla especial
urbanístic “les Moles”.

Atès que el Ple és competent  per a l'aprovació provisional del pla especial urbanístic, segons l'article
22.2.c de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local (en endavant LRBRL).

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

ACORDS:

1. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic “les Moles”.

2. Facultar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè incorpori al redactat
del Pla Especial Urbanístic “les Moles” les conclusions dels informes dels organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials.

3. Elevar la documentació de l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè
l'aprovi definitivament.” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2024.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació inicial del Pla Local de joventut 2021-2024

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Ulldecona, amb la col·laboració de l'Associació
Juvenil Joves Falduts i d’entitats diverses, s’ha elaborat  el Pla local de Joventut, que contempla les
polítiques adreçades als joves en l’horitzó temporal 2021- 2024.

Atès que en el marc del Pla Nacional de Joventut 2020 de la Generalitat de Catalunya (PNJCat) es
contempla el desplegament dels Plans Locals de Joventut en l’àmbit municipal com a eina per dur a
terme el desplegament estratègic d’aquestes polítiques. 
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Atès  que  el  Pla  Local  de  Joventut  anterior  2017-2020,  aprovat  per  decret  d’Alcaldia  de  21  de
setembre de 2017, i ratificat pel ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en sessió de 2 d’octubre de 2017,
queda rellevat per aquest nou estudi i projecte, adaptat al nou context socioeconòmic, i a les noves
necessitats i demandes de la gent jove. 

Atès que aquest Pla Local de Joventut és una eina de consens al voltant del qual s’estructuren les
polítiques  de  joventut  municipals,  convertint-se  en  el  marc  de  referència  per  definir,  impulsar  i
coordinar les actuacions en aquells àmbits que afecten i afectaran a la població jove del municipi
durant el transcurs del període 2021-2024.

Atès  que la  voluntat  de  l’actual  consistori  és treballar  per  i  amb la  gent  jove,  fomentant  en tota
actuació,  la  interdepartamentalitat  i  la  interinstucionalitat  i  la  participació  jove,  com  a  eines
indispensables de treball per a dur a terme una política integral de joventut, el més eficaç i eficient
possible.

Atès que el Pla Local de Joventut és una eina de planificació però, sobretot, de conscienciació per
adonar-nos de la importància d’implantar una bona Política de Joventut per fer més eficaç el treball
per al jove comptant sempre amb la seva participació i col·laboració.

Vist el que preveu la Llei 33/2010, de l’1 d'octubre, de polítiques de Joventut,  el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat).

Ateses les atribucions del  Ple de l’Ajuntament,  d’acord amb el  que preveu l’article 52 del  Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

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

ACORDS:

1.  Aprovar  inicialment  el  Pla  Local  de  joventut  2021-2024  d’Ulldecona  que  consta  incorporat  a
l’expedient de referència.

2. Disposar la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació de l'edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la presentació de les al·legacions i
suggeriments que es considerin convenients . En el cas que durant aquest termini no se’n formuli cap,
el Pla local de joventut 2021-2024 s’entendrà aprovat definitivament.

3.  Un  cop  aprovat  definitivament,  notificar  l’aprovació  del  Pla  Local  de  Joventut  2021-2024 a  la
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya com a màxim òrgan de regulació de les
polítiques nacionals en matèria de joventut. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Votarem a favor, evidentment. Felicitar als tècnics que l’han redactat. La veritat és que si te’l mires
es poden treure coses molt  interessants de polítiques dirigides als joves,   el  que m’agradaria
saber, perquè tot es basa en enquestes, és a quantes persones i de quines edats aproximadament
s’han enquestat per a treure el resultat d’aquest projecte?
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- Sra. Ventura:
No tinc les dades aquí, te les hauria de buscar, us les faig arribar a tu i a la resta de regidors.

- Sra. Castell:
Natros també votem a favor, tot i que continuem manifestant la nostra queixa de què no disposem
de temps suficient com per a estudiar tots els informes que ens envieu, tenint em compte que hi ha
temes, com aquest, que ens agradaria estudiar i valorar, i inclús poder fer alguna aportació que
creguem que fos necessària, però amb els tres dies en què tenim la documentació, i tenint en
compte que a més agafa el cap de setmana, pensant que per a alguns és temps de descans però
per a altres són dies de màxima feina, ens és superdíficil fer una valoració molt acurada i inclús
poder proposar altres coses en tan poc espai de temps.
Dit això, la nostra votació, donada la importància del tema i per a que tots els temes que s’aporten
pugin tirar avant, la qual cosa també sabem que igual s’hagués tirat endavant, votem a favor.

- Sra. Ventura:
En tot cas, els plens sabeu que es convoquen tal i com marca la legislació vigent, i donada la
situació que estem celebrant telemàticament se us facilita tota la informació possible en el moment
de la convocatòria a través de mitjans telemàtics. Sí que és veritat i entenc, que estudiar tot un pla
local de joventut i tota la resta de documentació en tres dies és molt complicat, però com dic, ens
cenyim a la legislació vigent en la convocatòria dels plens tal com toca, i en tot cas, si teniu alguna
cosa a aportar, sigui ara o sigui en un futur quan hagueu tingut temps d’estudiar-ho, evidentment
estem  a  la  vostra  disposició  per  tal  de  poder-ho  afegir,  tant  natros  com tots  els  tècnics  de
l’Ajuntament. 

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

9. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 7  D’ABRIL DE 2021,  RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA  
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I  
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC  
2020/2021.  

DECRET CONEGUT  :

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

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

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

Per tot això,

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

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

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Balagué:
Votarem a favor, però teniu en compte que ara és departament d’educació, no d’ensenyament.

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

SECCIÓ DE CONTROL  

10. MOCIÓ PER A DEMANAR ESPAIS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PER A DEMANAR ESPAIS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA .

Un any després de l'inici de la pandèmia de la COVID podem veure en perspectiva quina està sent la
seva afectació a tots els nivells tant econòmics com humans. Mentre la vacunació no arribi a més del
70% de la població, seguirem vivint en restriccions de tot índole.

Un sector que ha patit de forma especial aquesta situació ha estat el jovent, molts cops injustament
culpabilitzat, i que ha vist com la seva formació professional o educativa, el seu espai de relacions i la
seva vida afectiva ha quedat totalment trasbalsada.

Sense pretendre donar la solució a aquesta problemàtica, no podem. Si proposem ajudar-los en la
mesura que ens sigui possible en la pràctica esportiva. 

Recordem que el pavelló està tancat al públic en general i que encara que l'ús de la instal·lació és
oberta als afiliats a la mateixa, és fonamental donar una sortida lúdica/esportiva a tots els jóvens
estiguin afiliats a un club esportiu o no.

Així  proposem  facilitar-los  la  realització  d'activitats  esportives  lliures,  en  definitiva,  no  posar-los
dificultats a què puguin practicar esports en les instal·lacions del nostre municipi.

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

1. Obrir les instal·lacions de l'Escola Ramon y Cajal i l'Institut Manuel Sales i Ferrer quan aquests
centres  no  estiguin  duent  a  terme activitats  acadèmiques que  es  puguin  veure  afectades per  la
utilització de les instal·lacions.

2. Mantenir un horari en l'obertura i tancament d'aquestes instal·lacions així com una supervisió en
l'ús que se'n fan.
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3. Buscar, dins la població, un espai on instal·lar porteries, cistelles... anti bretolada i que permet al
jovent poder-les utilitzar sense límit d'horari i calendari.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Estem a favor, inclús el lloc pot ser detràs del pavelló, per exemple. Estem a favor de la proposta,
l’únic  que no és fàcil  de compaginar  el  tema de  l’institut  i  l’escola,  perquè  ha d’haver-hi  una
persona que vigili i això crec que s’hauria d’estudiar, de quina forma o a quin lloc, però estem a
favor de la moció.

- Sra. Castell:
Evidentment que aquesta moció segueix la línia del que vam venir a proposar al passat ple, i la
votarem a favor. Inclús recordar que, en un moment donat, això es va fer. Les instal·lacions de
l’escola i  l’institut  estaven obertes unes determinades hores i,  si  no recordo malament,  era la
policia local la que, a l’hivern era un horari i a l’estiu era un altre horari, s’encarregaven llavors de
tancar les portes.
Comentava que el que estalviaríem és que pogueren haver crios que puguin utilitzar aquestes
instal·lacions, senzillament saltant la tanca. Podem entendre que els xiquets vulguin saltar la tanca
per anar a jugar però penso que s’hauria de regular per estalviar-nos problemes i  facilitar les
coses. Votem a favor.

- Sra. Ventura:
Estem d’acord, podríem dir, en l’esperit de la moció, però no podem votar a favor i explico els
motius. Alguns ja s’han apuntat aquí i altres segurament estareu d’acord i podrem buscar solucions
alternatives.
La primera perquè ara per ara és inviable que tinguem, de manera continuada, sobretot els caps
de setmana, una persona en un horari fixe per a controlar l’accés a aquestes instal·lacions, unes
de titularitat  municipal,  altres no ho són. I  també, perquè és no és cert  que les instal·lacions
estiguin tancades, estan tancades en cap de setmana i no sempre, però durant la setmana fora de
l’horari lectiu, crec que som un dels pobles del territori que més activitats fem, d’acord amb l’escola
i amb col·laboració amb l’escola, d’acord amb l’institut i amb col·laboració amb l’institut i també
amb les Ampes dins dels recintes escolars, siguin les escoles d’iniciació esportiva, siguin activitats
del pla educatiu d’entorn, com les que ara parlàvem. Però tenir una persona fixa, ara per ara i amb
la  normativa  actual,  evidentment  que  això  entenc  que  seria  per  a  quan la  normativa  ens  ho
permeti, és bastant complicat.
A part,  no tenim només unes instal·lacions esportives,  recordem que també hi  ha unes altres
instal·lacions esportives que són les del poliesportiu que estan obertes i que sí que permeten el joc
lliure, podem dir.
A més, des de l’Ajuntament, des de l’escola i des de l’institut, també es facilita que si hi ha algun
grup, o alguna entitat, o algun grup de joves que vulguin fer ús d’aquestes instal·lacions, passant-
nos uns horaris i uns dies, sense cap problema, se’ls facilita tota la logística al respecte. Puc posar
com a exemple, l’estiu passat, inclús en plena pandèmia i amb unes regulacions molt estrictes, es
van realitzar a la pista de l’institut diferents activitats esportives, inclús tornejos de futbol sala i
altres tipus de tornejos esportius. I alguna vegada s’ha intentat, com també s’ha apuntat aquí, no
només en les instal·lacions esportives sinó també al centre obert, al lúdik (per a que tots sapiguem
de què parlem) i la veritat és que l’efecte és el contrari, en el moment en què es posa un vigilant,
una persona que s’encarrega de fer la vigilància de totes aquestes instal·lacions, automàticament
deixen d’anar, perquè els llocs vigilats no són els que volen i acaben jugant a un altre lloc. 
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Si una persona vol jugar un partit ve a demanar la clau aquí o al centre i se li deixa sense cap tipus
de problema.
Com dic tenim altres instal·lacions obertes que es poden utilitzar i al respecte del que s’apuntava,
també en la zona de detràs del poli que és un bon espai per fomentar també alguna d’aquestes
activitats, i en relació al que es demanava d’instal·lar porteries i cistelles, no sense límits d’horaris
perquè llavors tindrem problemes amb els veïns, però sí que estem mirant d’instal·lar una pista
antivandàlica, estem mirant dos indrets, un és al costat del pavelló, i l’altre és on s’ha nomenat ara
detràs de la pista del poliesportiu, és una pista d’unes mides de 35x15, amb un pressupost de casi
20.000 euros, exactament 19.723 i, estem estudiant quina és la millor ubicació i això també donarà
resposta  a  alguna  de  les  qüestions  que  es  plantejaven  ara  per  part  de  la  moció  d’esquerra
republicana. En tot cas, si a banda d’aquesta hi ha alguna altra iniciativa, algun altre projecte que
es pugi dur a terme sense un cost excessiu per part de l’ajuntament, evidentment serà benvingut i
l’estudiarem. 

- Sr. Paredes:
En tot  cas,  sense ànim de voler  entrar  en polèmica.  El  que diu  l’escrit  de la moció  aniria en
aquesta línia no veig una gran contradicció, evidentment sempre que ho permeti la covid, o que el
Procicat ho permeti perquè el tema de la salut està per davant de tot, però de vegades em costa
d’entendre, dius estem en la línia, has dit que posareu aquesta instal·lació que has dit que costarà
uns 20.000 euros, doncs una mica ja és el que es demanava en la moció, no? 
Si és el que es demanava, llavors perquè votes en contra? Sou majoria, doncs rebutjada, però no
entenc en aquest cas em costa d’entendre, perquè si tots anem en la mateixa línia, el tema de
posar un vigilant evidentment es podria mirar de posar agents cívics, ja saps que hi ha possibilitats
en el tema que puguem fer, de dedicar-se a altres tasques, i aquesta podria ser una, no sé hi ha
coses, i amb això es podria posar una mica d’imaginació. Però en tot cas, ja et dic, si anem en el
mateix esperit, pos voteu en contra i ja està, no passa res. 

- Sra. Ventura:
Gràcies, dius que et costa d’entendre, i més clar no es pot explicar. En tot cas, agrair-te aquesta
proposta,  dir-te  que estem en la  mateixa línia,  però tenim unes propostes alternatives,  estem
treballant en unes altres línies, perquè hi ha algunes d’aquestes accions que són inviables de
realitzar ara per ara, com són les de posar una persona els caps de setmana, perquè insisteixo,
les pistes s’utilitzen durant tota la setmana, totes les tardes, inclús alguns dissabtes al matí, però
ara per ara l’Ajuntament no té disponibilitat de posar una persona dissabte a la tarde i una altra
diumenge al mati i a la tarde, en uns horaris prou adequats per a vigilar aquestes instal·lacions,
que algunes no són ni de titularitat municipal, i, per tant, hauríem de mirar de fer un altre conveni
d’utilització.
Però a banda d’això, dir  simplement que el que fem és respondre a la teva petició i  donar-te
explicacions sobre el que estem fent, respecte a una cosa i a l’altra. Per tant, si et costa d’entendre
ho entenc però més clar no pot estar. 

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

Vots afirmatius: 6 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 0
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11.  MOCIÓ A FAVOR DE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL  
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ A FAVOR DE L'ENERGIA FOTOVOLTAICA

En un moment en què la  transició a les energies renovables és una aposta irrenunciable per la
subsistència  del  mateix  planeta,  és  hora  de  posar  tots  els  mitjans  al  nostre  abast  per  anar
implementant-la. Sens dubte el compromís no és només de les administracions públiques sinó de la
totalitat de la societat. Creiem que com a Ajuntament hem de motivar i sobretot recolzar i premiar els
passos que en aquests sentits facin els nostres conciutadans i conciutadanes. Per aquest motiu i
aprofitant que la legislació ens permet -en concret l'article 74 de la llei Hisendes locals- poder regular
una bonificació del 50% de la quota íntegra dels impostos dels béns immobles en els quals s'han
instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. I també que sobre
l'ICIO en l'article 103.2 Llei Hisendes Locals ens permet una bonificació de fins al 95% a favor de les
construccions,  instal·lacions  o  obra  en  les  que  s'incorporen  sistemes  per  l'aprofitament  tèrmic  o
elèctric de l'energia solar. Amb el benentès que en ambdós casos es requerirà la prèvia homologació
de l'administració competent segons s'especifiquen en les ordenances de l'Ajuntament i donat aquest
marc administratiu favorable a donar suport a aquelles famílies que decideixen fer un pas en favor de
les energies renovables, 

El grup municipal d'Esquerra Republicana-AM d'Ulldecona demana l'aprovació dels següents acords:

1.  Que  es  canviï  l'ordenança  fiscal  de  l'IBI  perquè  hi  hagi  una  bonificació  del  50%  per  a  les
instal·lacions que aprofitin l'energia solar com a ús tèrmic o elèctric. Que aquest canvi es faci dins
l'any 2021 per poder beneficiar a les famílies a partir de l'any 2022.

2. Que hi hagi una bonificació del 90% en les obres que tinguin com a finalitat aquest aprofitament
energètic. Que aquest canvi es faci abans de l'estiu de l'any 2021 per poder beneficiar a les famílies
com més aviat millor. A partir de la publicació al BOP tindrà efecte per a totes les llicències que es
demanen a partir d'aquell moment.

3. Que es facin totes aquelles modificacions normatives el més aviat possible.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Natros estem a favor de què s’ajudi per a posar plaques, l’únic que en l’apartat 2 diu que aquest
canvi es faci abans de l'estiu de l'any 2021, i no acabo de veure-ho clar, però problema de tot això
és que és molt car i costa molt d’amortitzar, per això estic a favor que es facin ajudes, però no
acabo de veure clar que es pugui fer abans de l’estiu del 2021, perquè suposo que si s’aprova s’ha
de publicar i fer els tràmits pertinents.

- Sr. Paredes:
En tot cas, si no és que estic mal informat, la diferència és que el tema de l’IBI és anual, per tant,
encara que s’aprovés, fent totes els canvis pertinents, no afectaria fins l’any vinent, en canvi el
tema de l’obra, en el  moment en què surt publicat en el  Butlletí  Oficial  de la Província ja pot
beneficiar als usuaris. Ja sé que hi ha un canvi que fins que no s’aprovi l’IBI no es podrà fer, però
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si que n’hi ha una altra que si ens donem una mica de pressa, diguéssim que el benefici és més
immediat, per això era la petita diferència, tot i que la filosofia és que es faci el més aviat possible.

- Sra. Ventura:
Natros farem una proposta alternativa i intentaré explicar-ho per a què s’entengui bé.
Estem d’acord amb la intenció de la moció, està ben feta l’explicació respecte a l’IBI i a l’ICIO,
perquè es veritat que un s’imputa ja directament als pressupostos al calendari fiscal del següent i
l’altre sí que és veritat que es pot aplicar de manera immediata després de complir uns tràmits
administratius, però també es veritat que això farà que les previsions del pressupost d’ingressos
no siguin les mateixes que hi ha aprovades i, per tant, a la llarga acabarà repercutint també si no
és en l’exercici posterior en els pressupostos actuals. 
Entenem que cal el foment de l’energia fotovoltaica, però no estem d’acord en la proposta en sí,
intentaré explicar-me. 
L’IBI és un dels únics ingressos directes que tenim els Ajuntaments i que ens permeten el servei
ordinari dels serveis municipals i fer alguna que altra inversió. L’IBI, l’IAE o l’ICIO per exemple, són
els que trametem directament des de l’Ajuntament i, per cert,  recordar que l’IBI a l’Ajuntament
d’Ulldecona no es modifica,  no s’ha fet  una revisió  cadastral  des de l’any 1986,  llevat  de les
revisions puntuals, per tant, estem en uns coeficients molt baixos del 0,82, quan la llei ens permet
establir fins a l’1,1, per tant, encara tenim marge, però això seria un altre debat.
La reducció de l’IBI  ens perjudicaria  a nivell  econòmic i  no podríem recuperar-lo  de cap altra
manera,  en  canvi  si  la  mesura  que  apliquem  per  a  fomentar  les  energies  fotovoltaiques  o
renovables o sostenibles fos, per exemple, una línia de subvencions directa per a les persones
que fan aquesta inversió, ens permetria també poder demanar altres línies de subvenció a altres
administracions  perquè  estem  aplicant  unes  polítiques  concretes  de  foment  de  les  energies
renovables, i també ens permetria comptabilitzar tot allò que volem o podem destinar, és a dir la
quantitat econòmica exacta que vulguem destinar anualment igual que ho fem en la rehabilitació
d’edificis,  en  els  negocis  afectats  per  la  covid  19,  en  el  material  escolar,  en  la  reforma  dels
comerços o en els ajuts a nous autònoms i foment de l’ocupació. Per tant, la proposta que us fem,
i sé que la voluntat és que la puguem aprovar abans de l’estiu per a fer la publicació que calgui,  i
que pugui entrar en vigor als pressupostos de l’any vinent, a partir del gener de 2022, és poder
treballar  conjuntament  una  ordenança  que  inclogui  la  subvenció  a  les  persones  que  vulguin
instal·lar energies fotovoltaiques o altres tipus de mesures d’estalvi energètic que es puguin dur a
terme per cadascun dels habitatges.
Aprofito per comentar-vos també, perquè és una proposta interessant, que a banda d’aquesta línia
de subvencions que us proposem i que podríem treballar, i en tot cas podríem convocar una junta
de portaveus per fer-vos arribar més informació al respecte, estem treballant conjuntament amb el
Copate i l’Ateneu cooperatiu a través de la cooperativa EPI (energia per la igualtat) una iniciativa
per  impulsar  diverses  comunitats  energètiques locals,  tenim ja  un estudi  preliminar  de costos
d’inversió i projecció de l’energia que es pugui generar i ara hem de passar a la fase de concreció,
en la redacció dels projectes executius i també la difusió que significa les comunitats o que són les
comunitats  energètiques.  Inicialment  es  tracta  de  dos  projectes,  un  que  és  instal·lar  plaques
fotovoltaiques al pavelló cobert, al pavelló del poli per a què tots ens entenguem, en aquest cas
tindríem una generació de 159 megawats/hora en una inversió estimada de 115 mil euros i un altre
projecte   al  pavelló  d’esports  de  l’avinguda  Terrés,  en  una  generació  d’energia  de  138
megawats/hora en una inversió estimada de 95 mil euros pel que fa a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.
En  els  dos  casos,  tant  en  un  com  en  l’altre,  ens  permetria  primer  que  res,  autoabastir  els
equipaments municipals en energia fotovoltaica, tant l’equipament esportiu de l’avinguda Terrés,
com l’equipament esportiu del carrer Vicent Aubà i també les Escoles o el Teatre, per posar dos
edificis d’exemple,  d'equipaments públics que estan dins de l'àmbit  d’actuació de la producció
d’energia. Executar aquests projectes d’autocosum ens permetria a part generar també energia
sobrant, que podríem dir que la podríem destinar a abastir a altres possibles interessats, ja siguin
particulars o ja siguin comerços que estiguin físicament dins d’un radi de 500 metres màxim d’on
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estigui la instal·lació fotovoltaica des del punt de generació d’energia elèctrica. D’aquesta manera
abaratiríem costos, evidentment, però també donaríem opció a tota una part de veïns i veïnes del
poble, què bàsicament per la tipologia de cases o vivendes on resideixen són pisos, i possiblement
no es poden ni plantejar fer aquesta inversió de plaques solars per falta d’espai, a banda de pel
tema econòmic. 
En  aquest  cas,  el  retorn  de  la  inversió,  és  a  dir,  l’amortització  d’aquesta  inversió  que  fan
inicialment, està prevista a 5 anys, per tant, crec que és un període d’amortització molt curt, que es
pot assumir per part de qualsevol particular i per part, evidentment, de l’Ajuntament, però és que a
més si aconseguim tramitar i que ens acceptin algun tipus de subvenció per a aquest projecte, això
abaratiria també l’obra de construcció i, per tant, reduiria el temps d’amortització. Això només pel
que fa a l’energia fotovoltaica que fa referència a aquest punt concret de la moció que presentava
Esquerra Republicana. 
El que sí que us comentava, si us sembla bé, convocaríem una junta de portaveus per explicar-vos
una mica més en detall aquest projecte i també, l’altre que ja estem finalitzant de canvi d’energia
elèctrica pel canvi de l’enllumenat públic, que estem a punt d’acabar i que ens ha permès també
reduir tant el consum energètic com el cost econòmic de l’energia en unes dades que la veritat són
molt importants per a un Ajuntament com el nostre.
Per tant, la proposta de retorn que fem és la de treballar conjuntament una ordenança municipal
d’ajudes a les persones que facin obra per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa seva o als seus
negocis.

- Sra. Salas:
Nosaltres estem a favor, en aquest cas, almenys si jo l'haguera presentat el que faria seria retirar-
la i amb el compromís de reunir-nos tots i parlar sobre el que has comentat. Això és el que crec
que s’hauria de fer. Si no es fa, possiblement el meu vot sigui d’abstenció i no sigui a favor.

- Sr. Paredes:
En tot cas hi ha una realitat, la proposta d’Esquerra és la que funciona bàsicament a la majoria del
nostre entorn, per tant, hi ha molta gent que ja fa temps que s’ha posat les piles, i reconeix l’esforç
dels  ciutadans i  ciutadanes,  en una inversió  que  l’amortització  dura  uns  quants  anys,  que  la
inversió es important  i  que,  per tant,  no és per  tirar coets,  no tothom s’està  posant aquestes
plaques,  sinó  desgraciadament  poca  gent  ho  fa,  perquè  realment  hi  ha  una  despesa  inicial
important, encara que després s’amortitzi però hi ha una despesa important, per tant, crec que
abans de voler fer altres coses, aquesta és una que està funcionant, que s’està aplicant i per tant,
jo la moció la veig viable i la mantinc. 
Que després voleu fer un altre tipus d’invent, a veure, la gent tindria el mateix tipus d’ajuda que la
que nosaltres estem proposant, com a esquerra republicana? Seria la mateixa o seria menor?
perquè sembla que ara entrem en un jocs de barrets, de treure un conill, però nosaltres ho farem
diferent, bé, temps ha hagut per a fer-ho, en tot cas, ja m’agradarà escoltar la proposta, però el
meu dubte i és un dubte raonable, és que la teva proposta signifiqui el mateix benefici per als
ciutadans i ciutadanes, perquè no sé si significarà el mateix. És a dir, donarem uns diners l’any per
a subvencionar, quants diners es donaran per a subvencionar? A canvi la nostra proposta és clara,
és a dir, el 90% resulta que ja t’ho estalvies, el 90% de les obres, el 50% de l’IBI, això té una
quantificació  i  no depèn d’un  any més o un any menys,  o  de quin  pressupost  faré  o  que hi
destinaré o no hi destinaré, això és una cosa neta i clara en la que l’usuari sap a quin joc està, si jo
poso aquesta instal·lació fotovoltaica me costa tants diners, l’amortitzaré en tants anys i a canvi
l’administració me reduirà el 50%, això són faves contades, l’altre entrem en un món que depèn de
l’Ajuntament cada any, si no ho he entès malament, eh? Depèn del pressupost que hi dediquem
aquest any, a subvencionar l’energia fotovoltaica, que un any la podem subvencionar molt, l’altre la
podem  subvencionar  menys,  perquè  els  pressupostos  son  mòbils,  i  no  tots  els  anys  els
pressupostos van igual, i això crea una situació d’inconcreció, si ho he entès bé.
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- Sra. Salas:
El meu vot no és a favor, m’abstinc i el que li demano a l’Alcaldessa és que agafi el compromís
que ha dit anteriorment, de fer una reunió de portaveus, perquè crec que és una bona idea de
crear una línia de subvencions o sobre la quantitat del projecte donar un tant per cent, com es fa
per arreglar el casc antic i en altres casos, i, per tant, m’agradaria això, que per part del govern
s’agafés aquest compromís i el nostre vot és d’abstenció.

- Sra. Ventura:
Evidentment que és una quantitat mòbil, un any pots destinar un import de 15 mil, l’any següent 25
mil o l’any següent 30 mil. Però molta de la gent que està fent aquesta inversió, acabarà tenint una
subvenció més elevada si fas una subvenció directa que si bonifiques l’IBI, per tant, tot això són
coses que s’han d’estudiar.
I, evidentment, serà en disposició dels recursos que té l’ajuntament, però d’aquesta manera que
diu la moció no es pot pressupostar, perquè no sabem la gent que s’acabarà presentant, i per tant,
a final d’any igual haurem de retallar si hi ha moltes propostes, cosa que seria per una banda una
bona notícia, perquè significaria que la gent fa inversió però per als pressupostos municipals en
aquest cas ens causaria un desnivell molt important. No estem fent cap canvi, és a dir, el foment
de  l’energia  fotovoltaica  acaba sent  el  mateix,  pots  subvencionar-lo  de  diferents  maneres.  La
proposta que fem és que estigui clarificat en unes bases de subvencions, com ja hem fet en altres
àmbits de comú acord amb tots els grups, i què la veritat podem estar molt contents, de com han
funcionat, perquè per exemple, les subvencions de reforma d’habitatges, que podem dir que al
principi  hi  havia  una  certa  incredulitat  sobre  si  funcionarien  o  no funcionarien,  llevat  de  l’any
passat, que la situació va ser la que va ser i, evidentment, tot va acabar ressentint-se, està tenint
un nivell  d’acceptació molt important per part dels veïns i  veïnes d’Ulldecona, per tant,  és una
proposta que passa igual per fomentar l’energia renovable igual que fan molts ajuntaments del
nostre entorn, simplement que proposem que no sigui per la via de l'exempció d’un tant per cent
de l’IBI sinó d’una subvenció directa, que podem pressupostar per part de l’ajuntament. 

- Sr. Paredes:
Quan ens ho explicaries això?

- Sra. Ventura:
El dimarts dia 11, al migdia, podem quedar en junta de portaveus, no es tracta de què expliqui res,
es tracta simplement que treballéssim conjuntament una nova línia de subvencions, per tal que la
puguem aprovar al  pròxim ple i  puguem treure-la ja en una partida pressupostària per a l’any
vinent. Ja no és que vingueu a una reunió a escoltar, sinó que la idea és que vingueu a treballar i a
fer  propostes  en  relació  al  tema que  estem tractant,  tots  podem buscar  diferents  models  de
normatives que hi ha a altres municipis, siguin de les nostres terres o de fora i, a partir d’aquí fer
una proposta conjunta al respecte.

- Sr. Paredes:
Si és així, en tot cas, la retiraria, tenint present que el dimarts ens veiem i parlem, però parlem el
dimarts, no féssiu com el que feu de ja parlarem i després estem tres anys.

Per part del ponent de la moció es retira abans de passar a votació.
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12. DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA.  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“Declaració del Dia d’Europa 

Els valors de la Unió Europea són més actuals i vigents que mai i impliquen el respecte a la dignitat
humana, a la llibertat, a la democràcia, a la igualtat i a l’estat de dret, així com el respecte als drets
humans  i  a  les  minories.  Tot  plegat,  basat  en  la  justícia,  el  pluralisme,  la  no  discriminació,  la
tolerància, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones. Hem de treballar perquè aquests valors
siguin sempre vigents. 

Així, la gestió de la sortida de la crisi econòmica, aguditzada per un any de crisi sanitària a causa de
la pandèmia, requereix una estratègia comuna i decidida per frenar l’augment de les desigualtats
socials i econòmiques que en deriven. El lema de «No deixar ningú enrere», que trobem a l’Agenda
Global 2030 de les Nacions Unides, i el que es diu a l’Agenda Urbana Europea ens obliga a treballar
per superar aquesta difícil situació que encara, no ho oblidem, no és postpandèmica, i que es pot
agreujar encara més a mitjà i llarg termini si no treballem conjuntament per posar-hi remei. 

Malgrat això, en aquest escenari, la UE ha donat, amb tota la complexitat que comporta, una resposta
sanitària  en  la  gestió  conjunta  de  les  vacunes,  que  voldríem que  fos  eficient,  i  ha  endegat  un
programa  de  rellançament  econòmic,  que,  si  se  sap  aprofitar,  pot  tenir  un  desenvolupament
institucional i  econòmic d'impacte transformador,  les conseqüències del qual en el terreny social  i
mediambiental  encara  no  sabem  albirar.  Per  tant,  pensem  que  cal  felicitar  la  iniciativa  d'impuls
econòmic de la Unió Europea per recuperar l'economia i la cohesió social  (a través del Fons de
Recuperació  Econòmica  Europeu  Next  Generation  i  del  Marc  Financer  Plurianual,  que  acabem
d'estrenar per al nou període de programació 2021-2027). En aquest context,  no podem oblidar els
reptes de transferència i gestió que impliquen els esmentats fons. Ens calen projectes i inversions que
arribin  realment  a  les  persones,  i  és  per  això  que  el  món  local  considera  indispensable  poder
gestionar  directament  una  part  d'aquests  fons,  en què  l'economia  incorpora  el  vector  clau  de  la
sostenibilitat dels territoris. 

El present i el futur del projecte europeu només són i seran possibles gràcies a les ciutats i al paper
dels  governs  locals,  que  són  el  nexe  directe  que  apropa,  precisament  per  la  seva  condició  de
proximitat, la ciutadania a les institucions europees. Solament podrem encarar els importants reptes
actuals i de futur que té l'espai europeu comptant amb les administracions locals per a l'articulació de
l'Europa que tots volem: una Europa més ecològica, més digital, més resilient i més ben adaptada als
desafiaments. 

No oblidem tampoc que en moments de crisi, com l’actual, tendeix a manifestar-se un increment dels
discursos d’extrema dreta i antieuropeistes, i cal saber contrarestar-los amb intel·ligència i alhora amb
fermesa.  En  un  món global  ple  d’amenaces polítiques,  econòmiques i  sanitàries,  les  institucions
europees han de prendre la iniciativa i no quedar al marge de les estratègies internacionals. 

D’altra  banda,  cal  tenir  en compte que amb la  crisi  afegida a  causa de la  situació  de persones
refugiades i immigrades, massa estats de la UE no han demostrat prou solidaritat i respecte als drets
humans d’aquests col·lectius vulnerables que continuen arribant a Europa. 

Pel que fa al Brexit, sabem que la relació amb el Regne Unit no és fàcil, però aquest país forma part
d’Europa, tot i que s’hagi autoexclòs de la Unió Europea, i cal continuar col·laborant-hi, igual que amb
la resta de països europeus que no formen part de la UE, en benefici de la ciutadania en general, i
afrontar els reptes que se'ns presentin, tot defensant els avantatges d’una Europa unida. Val la pena,
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de fet és essencial,  que tots els conflictes dins la UE es resolguin d’acord amb els valors que la
defineixen. 

El Consell Català del Moviment Europeu participarà en la Conferència sobre el Futur d’Europa amb la
finalitat d’aportar idees i accions per a la millora de la democràcia i l’eficiència de la UE. I continuarà
treballant, com ha fet sempre, per una Europa unida i federal, respectuosa envers la seva diversitat,
perquè tenim la convicció que és la millor manera de garantir el benestar, la seguretat i la llibertat dels
ciutadans i ciutadanes d’Europa. ” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.

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

13.    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 3 de març
fins al 22 d’abril de 2021, que corresponen amb les compreses entre els números 540780-F fins al
540800-F i del 541301-F finsl al 541316-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre inclosos. I
de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 3 de març  fins al 22 d’abril de
2021, corresponent a les sessions celebrades els dies 15 de gener i 12 de març de 2021.

14.   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: L’Ajuntament ja té el projecte del bar l’orfeó? I si no el té, fins
quina data límit es va adjudicar per a aportar el projecte? ho dic perquè això va ser l’any passat, si no
recordo malament. Com està el tema?

- Sra. Ventura: 
No tenim data límit per al projecte, però en tot cas, potser si que l’haurem de començar a fixar. 

PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria saber quina previsió hi ha per a arreglar els camins? I
la relació de camins que hi ha previst per arreglar enguany.

- Sra. Ventura:
Entendreu que he de buscar la informació, i us la passaré, que no me’ls sé de memòria, ni molt
menys.
Avui mateix, com té a veure bastant en la inversió que podrem fer aquest any, hem entrat  la
demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte a la subvenció de camins de la
Generalitat pels aiguat del 2018, que si voleu podem aprofitar la Junta de Portaveus la setmana
vinent per a què us passem una mica d’informació al respecte i com està la situació, ho dic perquè
nosaltres tenim una partida pressupostària que ens permet fer una quantitat mínima, podem dir,
d’arranjament de camins, però evidentment si es resol aquesta petició nostra i tenim més inversió
per part de la Generalitat, podríem ampliar aquesta llista de camins. Però us facilitarem la que
tinguem.
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PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la residència, el dia 30 vàrem fer una reunió de
portaveus, vàrem parlar, i la conclusió que jo vaig treure és que possiblement en un o dos mesos la
residència d’Ulldecona la gestionarà l’Ajuntament. Crec que és així, i inclús en aquella reunió es va dir
que si  s’ha de  contractar  alguna  persona s’han  de fer  unes  bases  i  la  persona qui  tingui  millor
puntuació se l’emportarà, ho dic perquè pel poble va ple que hi ha una persona que pràcticament està
dins, i espero que les coses es facin segons la llei i com s’han de fer.

- Sra. Ventura: 
Respecte al tema de la residència pel poble es diuen moltes coses, inclús algunes que no tenen ni
cap ni peus, no només que no són veritat sinó que no s’aguanten per cap lloc.
En  tot  cas,  tingueu  la  seguretat  de  què  com  tots  els  processos  de  selecció  que  es  fan  a
l’Ajuntament d’Ulldecona es fan en total transparència, en total claretat i, a més, que no hi estarem
presents cap dels regidors, perquè així ho marca la normativa vigent, i ho pot testificar la secretària
que està treballant també conjuntament amb l’interventor en les diferents bases de creació de
borses treball per a alguns llocs de treball. En el cas de la directora actual, que estàvem pendents
de què ens respongués si es quedava o no, tenia la porta oberta igual que la resta de treballadors i
treballadores que estan treballant a la residència d’Ulldecona en nom de l’Onada i fins a l’últim dia
la tindran oberta, va decidir no continuar, i l’Onada ha posat a una altra persona de director, a Joan
Riba, que és qui continua o almenys així ens ha tramés la voluntat de continuar al front de la
residència.
Insisteixo,  en  la  resta  de  places  ho  heu  pogut  veure  també,  perquè  a  més  aquesta  mateixa
setmana n’han sortit algunes, a nom de l’Onada Ulldecona, que és qui ha de fer la contractació per
a substituir les persones que han marxat o que volen marxar a altres llocs. 

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sé que s’estan organitzant per a poder fer enguany algo de
festes, que estarà condicionat pel tema de la pandèmia, i dependrà de la situació d’aquell moment,
però el que sí que m’ha preguntat gent i que suposo que sí, que si seran del 28 d’agost al 5 de
setembre, que és quan s’haurien de fer, quan toca. Doncs això la confirmació i si ens poden informar
d’alguna cosa més.

- Sra. Ventura: 
Estem treballant no en unes sinó en 25 festes diferents, no hem plantejat la possibilitat de que les
pubilles i els pubills puguin repetir en altres anys, encara que les festes siguin enguany diferents.
Entenem que tal  i  com està  la  situació  actual  i  si  no empitjora,  i  a  l'expectativa  evidentment
d’esperar a veure quina serà la legislació, si hi haurà toc de queda, si no el tindrem, si haurem de
fer algunes activitats i altres no, a l’expectativa saber com quedarà tot això, la nostra obligació com
a Ajuntament és preparar un pla A, un pla B, un pla C i un pla D, si cal, Com ja vam fer l’any passat
en què l’última setmana es van canviar els horaris i  vam haver de canviar tot allò que teníem
planificat.
Vam parlar en les pubilles i els pubills, ara fa una setmana o una mica més i tampoc ens van
traslladar la voluntat de continuar sent altres anys pubills, sinó que s’adaptaven a la situació actual,
perquè sí que és veritat que hi ha activitats que si la situació no empitjora, sabem que es podran
desenvolupar d’una manera diferent, però que les podrem fer. I poso un exemple, el pregó de
festes, segurament amb llista prèvia d’assistents, en localitats numerades, en un lloc obert i en
unes condicions establertes, el podrem fer, i potser no podrem fer la desfilada des de l’Ajuntament
al carrer Major, però el pregó en sí, en un lloc, en una activitat que estigui perimetrada, i en certes
condicions  sí  que  el  podrem  fer,  i  com  aquesta  altres.  Queden  a  l’aire  els  actes  de  més
massificació  de  gent  i  sobretot  més  aglomeració,  com  poden  ser  els  balls,  els  bous  o  les
carrosses, o altres activitats. Inclús estem pensant també com desenvolupar, com poder celebrar,
el  ball  de mantons,  evidentment,  això requerirà  un esforç extra per part  de tots els regidors i
regidores,  a  part  de  tot  el  personal  de l’Ajuntament  d’Ulldecona a l’hora d’organitzar-ho,  però
estem disposats a fer-ho per no fer unes festes potser normals però si poder celebrar unes festes
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en coses que igual seran millors que en unes festes normals i que ens permetin també plantejar
noves activitats. 
Vam convocar també, no només a les pubilles, sinó que vam fer una primera reunió en algunes de
les persones que s’havien apuntat per a formar part de la comissió de festes, i també van sortir
algunes idees que estem treballant, hem de fer reunió d’entitats, tant prompte com se’ns permeti
fer un consell d’entitats en la gent pertinent i per tant, estem avançant en els diferents escenaris
que ens puguem trobar, tot i que no tenim la seguretat de res. Heu de ser tots prou flexibles com
per saber que podem organitzar ara un acte i la setmana vinent haver-lo de canviar completament,
i si ho aconseguim celebrar activitats aquella setmana serà del 28 d’agost al 5 de setembre, tal
com està marcat, i si podem la setmana següent farem el dia de l’ermita, si la normativa ens ho
permet. 

PREGUNTA 5  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: T’ho he comentat algunes vegades, que moltes vegades el
cementiri per les nits no es tanca. No sé què passa però no s’acaba de tancar.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l’últim ple ho vaig comentar, i em vas contestar però vas
ampliar en altres punts del poble, sé que hi ha punts del poble que es necessita senyalització, però
sobretot al carrer Doctor Robert - Entença fa falta un mirall i canviar la senyalització que hi ha. Hi
haurà un accident, no vull  ser el «pardal de mal agüero» perquè els veïns que ho saben van en
compte, però no és lògic que facis un stop i miris i et trobis el lateral d’una casa enlloc d’un carrer i
això és com està ara.  Per favor, dis-li a la policia que ho facin perquè si hi ha un accident reclamaran
a l’Ajuntament si passa algo. Crec que és important i urgent aquest punt, i ja no parlo dels demés.

- Sra. Ventura: 
Crec que ja hi ha un informe previ de la Policia respecte a la senyalització existent, però en tot cas
ho revisaré en aquest punt exacte. Que sapigueu que aquests dies estan pintant, tot i que l’aigua
ha demorat una mica els treballs que s’han anat fent aquestes últimes setmanes, però estem
repintant tota la senyalització viària i a tots els llocs on hi ha un canvi és perquè hi ha un informe
policial previ que ens diu que està malament. En tot cas, comprovaré aquest punt concret que
comentava la regidora. 

PREGUNTA 7  FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber com s’està avançant la documentació i les
negociacions del tema de la residència, si heu tingut més contactes, si teniu alguna informació nova,
ja que com sabeu el dia que ens vam reunir ens vau passar quatre dades econòmiques que teníeu,
però ens agradaria saber si teniu més informació i saber si podem tenir-la més acurada, perquè a
l’hora de decidir una cosa o una altra està clar que voldríem saber com està el tema de tot el de la
residència.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 3.

PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Em sembla que va ser al darrer ple vaig comentar que el
dissabte al matí, pel carrer Major, la gent demana que no se circuli. Insistentment m’estan dient que ja
d’entrada hauríem de proposar que dissabte al matí sempre fos peatonal, perquè algun dia potser
podem tenir un problema perquè la gent no fa el que toca i algun dia la gent que està a la cua del
supermercat  o  de la  fruiteria,  poden tenir  algun problema.  Per tant,  hauríem d’intentar  el  màxim
possible que el carrer Major sigui peatonal el dissabte al matí.

- Sra. Ventura:
Estic completament d’acord amb el que plantegeu, tenim un problema prou important, i és que la
policia posa la pilona, però algú la treu i se queda treta... evidentment la policia no pot estar tot el
matí al carrer Major controlant i això ens portarà algun disgust, no només al punt que comentava
Núria Balagué abans, sinó en altres punts, perquè a més no només entren a punts que no poden
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entrar sinó que a més entren a una velocitat que no és la correcta, ja no només al carrer Major,
sinó a cap carrer del poble. 

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Vivim en un poble menut i sempre se senten rumors, com
deia ara Isabel, la gent va comentant que van estar parlant en pubilles, tema també pubillets, i això vol
dir que dins de les possibilitats del tema de la pandèmia i que el PROCICAT autoritze, suposo que
teniu previst fer alguna cosa. Heu pensat també la situació de què no podran ser unes festes normals,
que no ho seran, i jo ara em poso a la pell de les pubilles o els pubills que els toque, que l’any passat
ja no en van haver, i aquest any el que els toque, no seran realment les festes aquelles que diran que
l’any tal vaig ser pubilla o pubill... heu intentat o no sé si teniu previst, que podrien ser-ho però que
potser l’any que es puguen fer unes festes normals donéssim cabuda a totes aquestes tongades,
perquè clar... poses cara d'estranyada i ho entenc Núria, però la gent que ara serà pubilla o pubill no
serà pubilla o pubill com toca, no sé si heu pensat en alguna cosa. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 4.

PREGUNTA 10  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  M’agradaria  saber  també  quins  camins  teniu  previst
arranjar, perquè com tots sabem amb les pluges i tal, els camins els tenim com els tenim, si ens
podeu passar, com ha dit Isabel Salas, un calendari més o menys d’actuacions que teniu previstes fer
al terme.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 2.

PREGUNTA 11  FORMULADA PER LA SRA.  BALAGUÉ:  També com estava el  projecte  de l’Orfeó,  perquè va
passant el temps i és una llàstima perquè si es pogués actuar com mes prompte millor seria adient
per a tots. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 1.

PREGUNTA 12  FORMULADA PEL SR.  PAREDES:  En  primer  lloc,  avui  hem aprovat  el  tema dels  jaciments
arqueològics i la meva pregunta anava en relació a si es donaran permisos per a la tercera fase de
Cemex, perquè sembla ser entrarà aviat aquesta tercera fase, i voldríem saber si haurà permisos per
a l’extracció dels àrids? 
Segona, un cop se donen aquests permisos, si és que se donen, el que hem aprovat avui hem parlat
que ha d’haver unes ordenances en les quals, si es troben restes arqueològiques, aquestes s’han de
treballar d’una forma determinada, s’han d’excavar, s’ha d’entrar, ... la meva pregunta és qui controla
en cas que hi hagi restes arqueològiques i com seguirem el protocol abans aprovat.
Recordeu que s’han d’aturar les obres, s’ha d’avisar a les persones enteses, s’ha de fer tot un treball
de recerca, si es dóna permís a aquesta tercera ampliació de Cemex, qui i com es vigilarà en cas de
que apareguin restes arqueològiques que tampoc anirien descabellades per la zona on està situada.
A banda, que en la nostra opinió no sé si s’haurien de donar permisos, perquè realment l’impacte
visual  és  gran,  perquè  allò  està  quedant  d’una  forma  que,  Déu-n’hi-do  com està  quedant,  amb
tonelades i tonelades d’argila, de terra bona que realment se l’emporten.

- Sra. Ventura: 
L’Ajuntament i no només en Cemex, siní en Cemex i en totes les activitats industrials, agrícoles,
urbanístiques hi ha uns protocols, hi ha un procediment que s’ha de seguir, i evidentment no és ni
el govern municipal, ni l’Ajuntament d’Ulldecona qui decideix si una cosa es pot instal·lar o no es
pot instal·lar, hi ha uns informes previs dels tècnics afectats, en aquest cas també de la comissió
territorial  d’urbanisme,  i  amb  uns  informes  que  es  demanen  a  cultura,  també  suposem  a
l’Ajuntament  al  final,  perquè  al  final  som  l’ajuntament  qui  tenim  la  problemàtica  als  termes
municipals i som qui menys competències tenim per a resoldre situacions complicades. Però en tot
cas, seguirà el procediment com qualsevol altre si és que arriba en algun moment.
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PREGUNTA 13 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Sobre Sant Jordi, van haver una sèrie de paradetes i d’entitats,
quins criteris  es van seguir,  es va informar a totes les entitats del  poble per si  volien posar una
parada? O es va avisar només a algunes entitats? Vull dir, quins són els criteris de selecció a l’hora
d’avisar a unes o altres entitats per poder posar les parades de Sant Jordi?

- Sra. Ventura: 
Tal com et vaig explicar, vam decidir que donaríem prioritat a tots els establiments comercials que
volguessin parar, teníem una normativa que ens marcava molt clarament els metres de distància
entre parada i parada, i en un lloc del carrer Major que no està perimetrat i que per tant, està obert,
tot i que després vam veure imatges d’altres municipis que o natros vam ser molt estrictes o els
altres no van complir cap dels punts que marcava el PROCICAT en el seu protocol de seguretat. 
I, en el moment que ja vam tenir les parades dels establiments, vam preguntar a les entitats que
havien  parat  anteriorment,  no  vam  fer  un  e-mail  a  totes  les  entitats,  que  són  gairebé  50
d’Ulldecona, sinó a totes aquelles que havien estat anteriorment en altres festes de Sant Jordi.

PREGUNTA 14  FORMULADA PEL SR. PAREDES: Respecte el tema ebando, nosaltres vam fer l’altre dia una
xerrada sobre el 90è aniversari de la proclamació de la república, que a més és la fundació del nostre
partit Esquerra Republicana i farem algun acte més també en commemoració d’aquest 90è aniversari.
La meva pregunta és per a anunciar aquests actes per l’ebando quines condicions s’ha de tenir o com
s’ha de fer? Es fa mensualment, s’ha de dir 15 dies abans, es recorden les activitats setmanalment?
És senzillament  explicar  el  mecanisme,  per  les activitats que tenim previstes realitzar  puguin ser
anunciades, com una activitat cultural o política més per l’ebando.

- Sra. Ventura: 
Tenim l’agenda cultural que anem actualitzant i que la publiquem (salvant aquests últims mesos,
que evidentment no havia activitat i hem anat una mica en allò que podíem fer i en allò que no
podíem fer). El que fem habitualment és que, com a molt tard l'última setmana de mes se’ns passe
tota la programació per part de les entitats del mes següent i nosaltres la publiquem a la web i de
la web és d’on se publica a l’ebando.

PREGUNTA 15 FORMULADA PEL SR. PAREDES: L’altre dia llegint precisament l’ebando es parlava de la jubilació
del metge de família el Doctor Javier Blasco, després de 40 anys de dedicació professional. Paraules
textuals: «L’Ajuntament ha volgut agrair-li la seva feina, dedicació i compromís amb els veïns i veïnes
del municipi. L’alcaldessa Núria Ventura, acompanyada per part del govern municipal, li ha fet entrega
d’un obsequi record, també participava el grup de dones». Clar, jo penso que de vegades, tinc la
sensació, i crec que és més que una sensació, que se fa una part per tot, crec que el Sr. Javier Blasco
es mereixia un reconeixement de l’Ajuntament, no d’una part de l’Ajuntament, no de la part socialista,
era el metge del poble i atenia a socialistes i a no socialistes. Per tant, a mi no se’m va convidar, a mi
ni se’m va informar ni se’m va convidar ni a ningú més. Per tant, crec que quan una cosa es fa en
nom del poble, hi ha una institució que representa al poble i per tant, s’ha de comptar amb tots els
representants, tinguin els vots que tinguin, perquè entre altres coses la suma de tota la resta també
són molts i molts de vots. I aquesta sensació la veig amb massa freqüència. Crec que s’hauria de
saber destriar que és Ajuntament (l’ajuntament som tots i totes) del que és el grup municipal, el grup
municipal pot fer el que li dona la gana, per això és el grup municipal, a més teniu majoria absoluta,
però a més teniu moltes coses que com a Ajuntament s’haurien de fer com un tot i que no es fan. I en
aquest cas, que no s’invite a Esquerra Republicana, i estigui el grup de dones, em sembla perfecte,
però  crec  que aquí  s’hagués hagut  de comptar  també amb la  resta  de companys i  companyes,
regidors i regidores.

- Sra. Ventura:
Natros tenim molt clar quan es parla del govern municipal, ho tenim claríssim. En el cas de la
jubilació del Doctor Blasco no es mereixia només un reconeixement, es mereixia una festassa on
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hagués participat tot el poble, però lamentablement la situació no ens permet fer-ho, i vam haver
d’aplaçar  l’acomiadament  un  munt  de  vegades,  i,  de  comú  acord,  finalment,  es  va  decidir
simplement  fer  una  visita  a  l’Ajuntament  per  tal  de  què  poguérem  donar-li  l’obsequi
d’acomiadament. 
La situació actual és la que és i més quan tractem amb sanitaris, i evidentment natros som els
primers obligats a complir la normativa, per tant, insisteixo que no és que ens hagués agradat que
estiguérem els 13, sinó que ens hagués agradat que estés tot el poble com creiem que es mereixia
una persona amb una llarga trajectòria i una feina importantíssima, no només en l’àmbit sanitari
sinó també en l’àmbit associatiu i en l’àmbit del foment de la igualtat i els drets de les dones i altres
que ha anat treballant al llarg d’aquests anys del doctor Blasco al nostre municipi, 

PREGUNTA 16 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema són les comissions, que precisament l’altre dia
vas dir comissions que jo no tenia en aquell moment apuntades, com la del patrimoni històric, per
exemple... també seria interessant que s’hagués pogut reunir perquè ens hagués ajudat a la confusió
que hi havia avui de tot el patrimoni que quedava ara més cobert per aquestes mesures que s’acaben
d’aprovar avui, a canvi d’altres tipus de jaciment que ja estaven coberts a nivell de la Generalitat. Per
tant, crec que si s’activessin un seguit de comissions, etc. etc. moltes coses s’aclaririen. I, en tot cas,
si es van crear en aquell moment per a alguna cosa es van fer, i si les tenim s’haurien de convocar i
funcionar. 

PREGUNTA 17 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Sobre el tema de la residència recordar, ja ens vam reunir com
a junta de portaveus, suposo que això vol dir que aquesta famosa comissió no es reunirà mai més,
però és una reunió que fa dos anys que està pendent de reunir-se, no sé que en pensen si és una
comissió que la donem per morta perquè no ha funcionat mai, i si no ha funcionat mai ja la podem
desistir. Ens podem reunir com a portaveus, però en tot cas no estic d’acord, i ja ho vaig dir a la junta
de portaveus, amb la política que vol fer l’ajuntament d’acabar portant la residència pels motius que ja
vaig dir i que seguiré repetint... Crec que fan inviable que la residència pugui funcionar, que no li
pertoca a l’Ajuntament, però ja sense voler entrar al debat, agrair, ja que em vaig assabentar que
deixa el càrrec de Direcció l’Angels Reverter, agrair-li la feina que ha fet, ja que ha estat durant 14
anys,  i  sobretot,  sempre que puc ho faig,  agrair  als  treballadors  de la  residència,  perquè durant
l’època del covid Déi-n’hi-do el que van arribar a patir i la soletat que van tenir, no només ells sinó
totes les residències, desgraciadament, jo diria de tot l’estat. En aquella situació tan complicada que
d’alguna forma se’ls va abandonar, per tant, felicitar-los per la feina tan bona que han fet, i avui ja
podem estar més tranquils,  ja estan tots vacunats amb les dues dosis, però no podem baixar la
guàrdia.  I avui també s’obre el centre de dia, i vull recordar que ja fa tres anys que estem en una
situació anòmala, i això és molt i molt de temps, i tornar a recordar, i ja ho anirem explicant quan ho
demanen, la nostra total oposició a la vostra pretesa política de voler portar la residència, ara ja es
deia que si pel poble diuen que qui es col·locarà, doncs bé anem una mica en aquest sentit.

PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Al passat ple del dia 8 de març ja vam preguntar quina era
la norma que s’aplica per al  tancament del  trànsit  al carrer Major.  Segons la resposta de la Sra.
alcaldessa i que consta en l’acta, hi ha un horari  establert de juny a setembre i un horari diferent la
resta de l’any que només se tanca o se talla els caps de setmana, això és la resposta que vam tenir a
l’anterior ple. Nosaltres durant aquest temps venim observant que el trànsit al carrer Major continua
circulant  els 7 dies de la setmana, i  creiem que s’hauria de posar el tema damunt de la taula,  i
solventar-lo d’una vegada per totes, perquè com ha dit Núria Balagué s’estan produint situacions molt
i molt incòmodes al llarg de tot el carrer Major.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 8.

PREC 19 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: L’altra qüestió que tampoc podem deixar al calaix és, i també la
vam  parlar  al  ple  passat,  la  reactivació  del  consell  municipal  del  paisatge,  llegat  generacional
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d’Ulldecona,  on també la  Sra.  Alcaldessa va  estar  d’acord i  ens va  dir  que es tiraria  endavant  i
voldríem que fos, per favor, el més aviat possible.

- Sra. Ventura:
Entenc que és un prec de què es convoque el més aviat possible, ho he dit i crec que ha sigut de
les primeres respostes. 

PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Seguint amb aquesta línia recuperem la moció que ja vam
presentar, al ple del 13 de juliol passat, que demanàvem que es creés un espai amb punts d'aigua, i
servei de recanvi per aigües negres i grises, contenidors, il·luminació i zona de pícnic entre d’altres
per a facilitar l’aparcament de les autocaravanes que venen a visitar-nos a Ulldecona,  així com també
preveure el manteniment i la neteja de la zona. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat però va
quedar en suspens perquè hi havia un projecte privat, segons ens va dir en aquell moment també  la
Sra. alcaldessa i que no li volia fer la competència, cosa que la trobem plenament lògica, però avui
estem a dia 3 de maig i  creiem que a hores d’ara hauria d’estar fet  per poder aprofitar aquesta
temporada d’estiu que entrem, perquè sinó tornarem a deixar perdre una temporada més en aquesta
matèria. 

- Sra. Ventura:
Us confirmo que hi ha un projecte, tot i que no ha estat presentat oficialment, en registre d’entrada
a l’Ajuntament, però ja l’hem pogut veure des de l’Ajuntament i suposem que entrarà al llarg de les
properes  setmanes  per  tal  de  donar-li  tràmit  a  la  comissió  territorial  d’urbanisme  que  és  qui
finalment, després de recollir els informes dels diferents Departaments, ho acabarà autoritzant. És
un projecte privat, i evidentment l’Ajuntament no pot posar-se en lo ràpid o no ràpid o lent, en un
projecte en aquest cas d’una inversió privada important,  i  que creiem que donarà resposta de
sobres a les necessitats que Ulldecona té avui. 

PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: I dins del mateix context que parlem de l’estiu i del turisme i
per a poder donar un bon servei als interessats que estiguin interessats en conèixer Ulldecona i que
puguin conèixer tota la seva oferta, demanem que des de turisme es faci arribar als bars, restaurants,
i comerços del poble tota la publicitat possible, com per exemple tríptics, planells i d’altres amb tota la
informació de l’oferta rural i turística que tenim al poble per a que en puguin fer difusió a tots els seus
clients, perquè moltes vegades ens trobem amb gent que va pel poble fent preguntes, demanant
coses...  què és el  que hi  ha, què és el  que podem fer, què és el  que no podem fer...  i  se’ls ha
d’adreçar a l’oficina d’informació i turisme que està una mica allunyada del centre del poble, i creiem
que no estaria de més que els diversos comerços, bars i restaurants, tingueren aquesta informació
per a què els ho pogueren facilitar. 

- Sra. Ventura:
Hi ha alguns bars i restaurants que en tenen perquè ja l’han vingut a buscar i inclús hi ha molta
gent que té interès en donar la informació als seus clients, i directament fa els tràmits a través de
l’oficina de turisme, per tant si volen és passar i recollir aquesta informació per l’oficina de turisme.
Evidentment ho podem fer al revés, però totes aquelles persones que tinguin un establiment públic
i que vulguin donar informació poden passar a buscar la informació, que també està penjada tota a
la web de turisme, i afegir en aquest cas que hi ha pendent una sortida que vàrem programar en la
Unió  de Comerç  d’Ulldecona,  ara  fa  un any i  poc,  però que  evidentment  la  pandèmia  ho  ha
paralitzar  tot,  una  sortida  guiada  als  diferents  actius  patrimonials  d’Ulldecona  en  uns  horaris
adaptats  als  comerços  i  establiments,  bars  o  restaurants  del  poble,  per  tal  de  donar-los  la
informació i que puguin ells facilitar-los la informació al possible turista i també que puguin gaudir
d’aquests equipaments, que puguin conèixer de primera mà tots els actius patrimonials per tal que
després ens puguin fer millor difusió de cara als seus clients. Per tant, a banda de la publicitat,
espero que properament puguem recuperar aquesta sortida que tenim pendent i que a més teníem
pactada amb la Unió de Comerç ara ja fa un any i poc.
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PREGUNTA 22  FORMULADA PER LA SRA.  GAVALDÀ:  Pel  que  fa  a  la  residència  de  gent  gran,  avui  no
preguntarem ni com, ni qui,  ni  amb què es pensa portar la gestió. Com ja ha quedat demostrat,
aquesta decisió està presa de fa molt de temps, i a més a més els companys han fet les preguntes
pertinents. Avui volem saber quines són les reparacions d’estructura que pensen fer per a resoldre les
mancances existents i per millorar les mancances existents de tots els usuaris i treballadors. Es tracta
de què puguin tenir una qualitat de vida que mereixen i que a més hi tenen dret, i més a més com ha
dit el company d’Esquerra, evidentment, el nostre reconeixement a Àngels com a directora i a tots els
treballadors per l’excel·lent feina feta fins ara. 

PREGUNTA 23  FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Per acabar, ens sumem a la reflexió feta pel company
d’Esquerra Republicana demanant que quan s’actue en nom de l’Ajuntament hi puguem ser tots,
perquè sí que te raó quan diu que quan es parla de l’Ajuntament es dóna per fet que és l’equip de
govern, i l’Ajuntament som els 13 regidors, quan es parli de l’equip de govern, se parla només del
grup socialista, i  quan es parla de l’Ajuntament hi som tots, i ens agradaria que se’ns tingués en
compte. Que quedi clar que amb aquestes paraules no s’està qüestionant el que es fa, sinó com es
fa. 

- Sra. Castell:
Un aclariment, el tema que comentàvem que quan se parla en nom de l’Ajuntament se’ns inclogui
a tots, no venia pel reconeixement de la tasca feta pel doctor Blasco. Pel que sigui és una costum
que es fa, quan se parla de l’Ajuntament d’Ulldecona normalment parla l’equip de govern i  la
majoria de vegades s’exclou a la resta de regidors, has d’entendre que quan ho veiem ens sentim
molestos. Senzillament això.

- Sra. Ventura:
No feia referència a la vostra intervenció,  en aquest  cas a la de Ma. José,  sinó que era una
intervenció  prèvia  que  havia  fet  Alfred  sobre  aquest  cas  concret,  del  reconeixement  al  doctor
Blasco. En tot cas, dir-vos que som extremadament curosos en aquest tema i ho continuarem
sent. I que si en algun moment determinat trobeu algun punt concret com aquest, evidentment ho
podeu dir, sense cap tipus de problema.

- Sra. Castell:
Els passats nadals es va felicitar institucionalment des de l’ajuntament d’Ulldecona, per un partit en
concret, vull dir no es va estendre a la resta de grups, la qual cosa es va fer en un vídeo que no
hagués provocat cap mena de conflicte epidemiològic ni res, només se’ns hagués comunicat i
cada partit hagués felicitat els Nadals i hagués sigut un vídeo inclusiu de tot l’ajuntament. No es va
creure convenient, doncs d’acord, però el que et diem és que et sents una mica molest, no passa
res. Ho podeu fer i ho feu. Natros també ens podem sentir molestos i ens hi sentim. 

- Sra. Ventura:
En tot el dret del món també ho podeu manifestar.

PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: M’ha sobtat quan he mirat els decrets d’alcaldia, és que en
cap decret ha sortit la relació de les factures que s’han pagat durant aquests dos mesos, espero que
s’hagin pagat factures als proveïdors, espero que sigui un tema de tràmit i que sigui simplement que
no s’han pogut passar i es passaran al proper ple.  

- Sra. Ventura:
És una qüestió de tràmit del departament d’intervenció i tresoreria, però s’han pagat factures al
llarg d’aquests dos mesos. En tot cas, esperem que de cara al proper ple pugueu tenir la relació no
només dels futurs sinó també d’aquests passats. 
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I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les quinze hores i tres 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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