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

EL DIA 6 DE SETEMBRE 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. 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  :

Sra. Fanny Castell Castell FEM POBLE!
Sr. Raül Najas Martí FEM POBLE!

A Ulldecona, el dia sis de setembre de dos mil vint-i-un.

Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i  Brusca,
assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió ordinària
corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

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

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Reconeixement al treballador municipal, José Carlos Querol Jovani, pels vint-i-cinc anys de
serveis prestats a l’Ajuntament.

3. Calendari d’obertura d’establiments comercials d’Ulldecona per a l’any 2022.
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4. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a les obres/instal·lacions
d’autoconsum amb energies renovables per a ús domèstic, com la solar fotovoltaica, eòlica o
biomassa.

5. Ratificació del decret d'alcaldia de 20 de juliol de 2021, relatiu a la finalització del contracte
de gestió de serveis públics de la residència municipal d'Ulldecona.

6. Ratificació del decret d'alcaldia de 20 de juliol de 2021, relatiu a la pròrroga del conveni
interadministratiu entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu a
la residència municipal d'Ulldecona.

SECCIÓ DE CONTROL  

7. Moció  pressupostos  participatius.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

8. Moció respecte al  projecte de parc caní.  Moció presentada pel Grup municipal  Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

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

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

11. Precs i Preguntes.

12. Comunicacions oficials.

-  Registre  general  d’entrada  2688,  de  3  d’agost  de  2021.  Recurs  d’apel·lació  número

23/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

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 6 d’agost de 2021, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

2. RECONEIXEMENT AL TREBALLADOR MUNICIPAL, JOSÉ CARLOS QUEROL JOVANI,  PELS VINT-I-CINC  
ANYS DE SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT.  

La Sra. Alcaldessa, en nom de tot el Consistori, felicita al treballador municipal Sr. José Carlos Querol
Jovani pels serveis prestats durant aquests 25 anys a l’Ajuntament. Diu que 25 anys és una data que
s’ha  de  tenir  en  compte  en  la  mesura  que  representa  25  anys  de  vida  i  de  treball  dedicats  a
l’Ajuntament i al poble d’Ulldecona, no sempre fàcil, en una àrea complicada. Per això afegeix que vol
manifestar des de l’Ajuntament, en nom de tot el consistori i  de tot el poble d’Ulldecona, la seva
felicitació i agraïment. I aprofitant l’assistència a la sala del treballador se li fa entrega d’un rellotge de
polsera.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

3. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ  
CIVIL AL TERME MUNICIPAL D’ULLDECONA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES PLUGES TORRENCIALS QUE VAN  
AFECTAR EL MONTSIÀ EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2021.  

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

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Sol·licitud  de  declaració  de  zona  afectada  greument  per  una  emergència  de
protecció civil al terme municipal d’Ulldecona com a conseqüència de  les pluges torrencials
que van afectar el Montsià el dia 1 de setembre de 2021 

Durant l’episodi excepcional de fortes pluges que van tenir lloc el passat dia 1 de setembre d’enguany
en poques hores, amb pics d’intensitat molts importants. 

Tant  el  volum  com  la  intensitat  d’aquestes  precipitacions  han  causat  greus  desperfectes  en
infraestructures, via pública, equipaments municipals, accessos a camins i rieres, i finques i propietats
particulars.

Aquests danys a hores d’ara s’estan quantificant, tot i que s’estima que la despesa serà important, per
la qual cosa cal disposar dels recursos econòmics suficients per cobrir tots els desperfectes.

En base al principi de col·laboració i coresponsabilitat entre administracions públiques, es considera
necessari  sol·licitar  a  l’administració  central  i  autonòmica,  l’atorgament  dels  ajuts  per  restablir  la
normalitat  en  la  prestació  dels  serveis  del  municipi,  així  també  i  especialment  per  atendre,
econòmicament, els danys i perjudicis dels particulars afectats, els quals han patit danys materials de
diversa consideració.

El RD 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades
necessitats  derivades  de  situacions  d’emergència  o  de  naturalesa  catastròfica,  i  s’estableix  el
procediment per a la seva concessió, modificat pel RD 477/2007, de 13 d’abril, regula el procediment
d’atorgament de subvencions en casos de danys de naturalesa imprevisible com els causats pels
aiguats torrencials produïts el dia 1 de setembre de 2021 al tm d’Ulldecona, els quals han alterat
substancialment  les  condicions  de  vida  dels  veïns,  prèvia  declaració  de  zona  afectada  per  una
emergència de protecció civil.

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

ACORDS:

Primer.  SOL·LICITAR a  l’Administració  General  de  l’Estat  i,  en  el  seu  cas,  a  la  Generalitat  de
Catalunya, la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil (abans
zona catastròfica) del terme municipal d’Ulldecona, com a conseqüència de les pluges torrencials
produïdes el dia 1 de setembre de 2021.
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Segon.  TRAMITAR la  sol·licitud  d’ajut  establerta  a  l’article  7  del  RD 307/2005,  de  18  de  març,
modificat pel RD 477/2007, a través de la Subdelegació del Govern a Tarragona.

Tercer.  NOTIFICAR  el  present  acord  a  la  Subdelegació  del  Govern  de  Tarragona,  als  efectes
oportuns.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Nosaltres per descomptat estem a favor, però voldria preguntar per tots els afectats individuals,
com són els afectats per les finques, perquè els aiguats s’han emportat un munt de marges de les
finques, i les empreses del polígon també, com queden dins d’aquesta aprovació? 

- Sra. Balagué:
Totalment a favor, tant de bo no ens trobéssim en aquesta situació i també tinc la mateixa pregunta
que Isabel, que si teniu previst, o si sabeu, per avançat, de cara als particulars si es podrà fer
alguna cosa. 

- Sr. Paredes:
Evidentment totalment a favor, i en tot cas, insistir també en aquesta preocupació per un costat, la
demanda  que  es  farà  a  l’Estat  i  la  Generalitat  és  imprescindible,  o  arriben  diners  o  això
humanament és impossible solucionar-ho amb els recursos que tenim al territori. I, per altra banda,
com a Ajuntament que és allò què es pot fer i què es pensa fer.
Separar una mica les dues coses que les dos són importants, i cadascú evidentment, té al seu
abast.

- Sra. Ventura:
Gràcies a tots, respecte a la qüestió que us preocupa i que estem treballant actualment, tant amb
la  Subdelegació  del  Govern,  com  en  la  Delegació  del  Govern  i  els  Serveis  Territorials  del
Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i,  també,  amb  la  resta  d’ajuntaments
afectats, el primer pas és la petició de declaració de zona catastròfica, actualment es diu «zona
afectada  per  un  fenomen  de  protecció  civil»,  i  posteriorment  cal  que  aquesta  petició  sigui
acceptada,  i  a  partir  d'aquí  sí  que  ja  s’obre  tot  un  procés,  no  només de negociació  entre  la
Generalitat  i  el  Govern  Central  per  tal  de  fer  la  tramitació  dels  fons als  afectats,  sinó  també
sobretot en qüestió d’assegurances, que és el que més preocupa als privats.
Sabem que les empreses, en el cas d’Ulldecona, que són les més afectades, les més danyades,
no ho tenen tan complicat, perquè totes tenen una assegurança que els cobreix, sinó tot, una part
dels danys, però evidentment, el fet de declarar zona catastròfica facilita també l’arribada d’ajuts
per part de l’Estat i després també queda tota aquella part de propietaris privats, que en molts de
casos no tenen unes assegurances en condicions i que per tant, dependrà de l’acceptació o no de
la zona catastròfica per tal que puguin recuperar una part dels diners perduts o per a reparar els
danys.
En tot cas, per tal que us feu una mica d’idea, en relació al que va passar, al que vam fer i que
estem fent actualment, anunciar que a partir del dilluns obrirem un punt a l’Ajuntament d’Ulldecona
per tal de rebre totes les valoracions de danys dels particulars afectats, que tothom pugui aprofitar
aquesta setmana per a recollir  tota la informació necessària, les fotografies,  les còpies de les
assegurances, la relació de danys, la reparació del que costarà, i a partir de dilluns i a partir d’aquí
intentarem centralitzar tota la tramitació d’aquestes peticions amb els organismes oportuns.
Lamentablement, i no vull donar falses esperances a ningú, és veritat que en situacions anteriors
no tenim experiències positives en aquest sentit, però farem tot el que estigui al nostre abast per a
poder, no només recuperar aquests diners per a les finances municipals i poder reparar els danys,
sinó també per a què els privats puguin recuperar una part del que han perdut. 
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Una vegada fetes les evacuacions de les vivendes, el dia de l’emergència, dimecres dia 1 de
setembre,  sobretot de la bassa del Montsià, en què van ser afectades 11 persones, algunes inclús
van haver de ser ateses a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per hipotèrmia greu, 4 continuen
fora de casa, no poden tornar per la situació en què ha quedat la vivenda, ara estem buscant les
solucions  oportunes  a  través  de  les  diferents  regidories  de  l’Ajuntament  i  des  dels  diferents
serveis,  evidentment,  un  primer  missatge  de  solidaritat  en  tots  ells  com  ja  ho  hem  fet
personalment, i ho fem ara públicament i suport en tot allò que sigui necessari. Es va procedir per
part dels cossos de seguretat i emergències a rescatar persones atrapades en diferents punts del
terme municipal, més de 20 persones van ser rescatades, de la carretera Vinaròs, de la carretera
d’Alcanar, del camí Montsià i també de la via de l’autopista AP7, algunes en risc greu a més de ser
arrossegades pel corrent, després vam evacuar del polígon industrial Valldepins, en aquest cas,
sense cap risc, a més de 500 treballadors i treballadores de les diferents empreses, no només per
les que estaven afectades per les inundacions, sinó de la resta del polígon perquè com va quedar
anegada l’entrada principal del polígon no podien sortir i per la part de detràs vam haver de cridar
a tot un seguit de voluntaris que ens van donar un cop de mà per a poder-los treure.
Després el treball es va centrar, bàsicament, a reparar i poder obrir en el menor temps possible
l’entrada al  polígon industrial  Valldepins,  perquè les empreses que tingueren danys poguessin
entrar  a  fer  la  valoració  de  danys,  però  també  sobretot,  perquè  la  resta  poguessin  mantenir
l’activitat industrial que era important, això no va ser possible 100% fins a dijous a la tarde, tot i que
a primera hora de la tarde ja vam garantir l’entrada de camions de manera provisional per un dels
vials, i  vam obrir al llarg del dijous diferents passos segurs en camins al terme municipal  que
portaven  a  diferents  explotacions  ramaderes,  per  a  poder  garantir  que  es  pogués  arribar  en
camions i poder alimentar als animals, tot i que lamentablement alguns van morir ofegats, i, per
tant, ja no es va poder fer res.
Vam treballar de valent també amb les recuperacions i les afectacions dels serveis de subministre
bàsics com la llum en què veïns i veïnes per exemple de tota la zona de la Foia i també dels
Valentins, van estar més de 24 hores sense subministrament elèctric i també en problemes greus
pel que fa a la  comunicació  de telefonia mòbil  a tota la zona afectada per  l’emergència,  són
problemes a més que ja hem traslladat als organismes oportuns, a la Generalitat en la visita que el
president ens va fer a Amposta aquesta setmana passada, que són reiteratius i que cada vegada
que hi  ha una emergència  es produeixen al  nostre  territori,  per  tant,  vam insistir  els diferents
alcaldes  dels  municipis  afectats  que  això  no  podia  tornar  a  passar,  perquè  és  quan  més
necessitem aquests  serveis,  és  a  dir,  va  haver-hi,  inclús,  una  persona  que  no  va  poder  ser
rescatada fins a les 4 de la matinada de dimecres, perquè era impossible, no tenia cobertura mòbil
i no podia avisar als equips d’emergència des del lloc on estava. Evidentment, això posa en risc la
comarca del Montsià i allà on faci falta perquè això no es torni a repetir. 
Respecte al tema de camins que és al lloc on hem patit novament més danys, res comparat en
altres situacions anteriors, crec que estem en el tema de camins en la pitjor catàstrofe dels darrers
anys, caldrà una mobilització de recursos com mai si volem garantir que la gent pugui accedir a les
seves finques i continuï treballant perquè ja és l’àmbit rural un dels més castigat i només falta que
situacions com aquestes encara ho empitjoren més.
En una relació provisional, completament provisional, perquè hi ha llocs del terme municipal per on
encara no hem pogut accedir, tenim afectacions greus a la zona de la Foia, la serra del Montsià, la
serra de Godall i, també, alguna afectació puntual a la zona de la plana de la Galera, sobretot en la
zona de dalt en alguns camins que també són reiteratius, com Senioles, Malladetes i els Clots,
però sobretot aquesta vegada els camins més malmesos són de la zona d’aquí baix, Cal Naudí /
Mas del Noi (dos ramals),  Zona Sant Jaume, Arbolí,  Camí Montsià (no es pot transitar), Camí
Bassa Montsià, Camí Séquia de la Foia (des de Valldepins fins Bassa Montsià i lateral fins a les
Ventalles), Barranc de Codines, Lligallo dels Plans, Lligallo Ventalles, Lligallo Sant Jaume, Lligallo
Torn, Lligallo Pedreres, de la Bassa Blanca al Mas de Mulet (els camins principals i també tots els
ramals), Barranc de Libori, La Carbonera (tant el camí com el punt d’aigua), Astor (tant el punt
d’aigua, com el camí, com també la zona del refugi), Mas Rector – Llegüeta – vial de l’autopista
AP7, tota  la zona de detràs de l’Ermita  del  Remei,  en viviendes particulars,  també,  greument
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danyades, tota la zona del Polígon Valldepins fins al Riu Sénia (tant els camins com també alguns
passos soterranis de la carretera i de l’autopista), camí Bassoles, camí Bassotes, Pinar de Camps,
Comaplana, camí Canals (actualment intransitable, és una de les prioritats perquè allí ara hi ha
moltes explotacions no només agrícoles sinó també ramaderes, es va fer una primera actuació
d’urgència, perquè pogueren passar amb vehicle, però hi ha algun punt on els camions no poden
passar, i és necessari per a què puguin alimentar animals també), el cementiri (des de la carretera
Alcanar fins a la carretera Vinaròs i sortida lateral polígon Valldepins) el voral de l’AP7 també a la
part de Valldepins, i el camí de l’Ermita, des de la bassa de l’ermita fins a dalt i també fins al lligallo
dels plans, que com he dit abans està completament tallat al pas del barranc de Codines que està
completament arrasat. 
Tenim danys importantíssims a l’estació depuradora d'aigües residuals d’Ulldecona, que tot i així
s’ha  posat  en  funcionament,  i  de  moment  va  bé,  danys  greus  a  la  séquia  de  la  Foia,  amb
despreniments de parets de laterals de formigó, marges i sobretot un esfondrament de la part final
on arriba la desembocadura del riu Sénia, a les àrees de lleure de la bassa de l’ermita i bassa del
Montsià al pàrquing de la Torreta (al Montsià també).
I, després inundació de baixos a l’oficina de turisme, problemes a la biblioteca municipal, al pavelló
poliesportiu de l’avinguda Terres,  per la part  de detràs, a l’Ajuntament inundació de baixos de
l’oficina d’atenció ciutadana, al poliesportiu del carrer Vicent Aubà (a la part de detràs) i tots els
danys privats, als que abans també vatros fèieu referència, baixos i vivendes inundats, indústries
al polígon Valldepins (amb danys milionaris) infraestructures de reg, vehicles, maquinària agrícola,
finques arrasades, arbres arrancats, afectacions en granges i sector de la ramaderia, per tant, com
podeu veure, realment un panorama desolador el que ens ha deixat l’aigua aquesta vegada, però
per sort no hem de lamentar danys personals, que també és important dir-ho, gràcies diria jo,
també a la ràpida mobilització de tots els recursos necessaris per part de totes les administracions
implicades. 
Si em permeteu, acabo en aquesta explicació precisament donant les gràcies als efectius que han
treballat durant aquests últims dies, bombers, policia local, brigada municipal, protecció civil, l’ADF
tant d’Ulldecona com del Perelló, Agbar/Sorea, a diferents empreses del poble que des del primer
moment es van bolcar en obrir camí, fins a obrir pas i ajudar-nos en tot el que fos necessari,
Manolo Martorell, Ivan Faubel, Olegario Gavaldà, Agustí Navarro i Miguel Benedicto, també a tots
els voluntaris i voluntàries que van ajudar amb tot terrenys a treure persones del polígon, José
Maria Querol, Jordi Raga Carceller, Jordi Raga Carrillo, Estefania Guardia, Angel Garcia, Joan
Poy, i a la penya Amics dels bous, que es van mobilitzar ràpidament també, per a atendre a les
persones que anàvem evacuant del polígon al pavelló poliesportiu, a totes les persones que han
anat a ajudar a netejar empreses, insisteixo sobretot en la feina de la brigada municipal, en aquest
punt, i evidentment a totes aquelles persones del poble i de fora que a títol individual o a títol
institucional també, sobretot alcaldes i alcaldesses del Montsià i del Maestrat pel suport que ens
van mostrar durant aquests últims dies i l’oferiment constant d’ajuda. Com dic, la part positiva de
l’emergència és precisament aquesta, la mobilització de moltíssimes persones que no dubten en
qualsevol moment i a qualsevol hora del dia a donar un cop de mà quan és per ajudar a la resta
del poble. Per tant, un agraïment, de veritat, immens, perquè la mobilització ràpida de tots aquests
recursos va fer possible que no haguem de lamentar ara danys més greus, esperem no haver de
passar una situació com aquesta, tot i això som conscients que la situació meteorològica, el canvi
climàtic, ens porta a que cada vegada les pluges seran més intenses i en períodes més curts de
temps, per tant, hi ha moltes infraestructures que s’han de repensar, s’han de modificar, i que s’ha
d’invertir de manera diferent a com s’ha fet fins ara, i per això també, des de tots els ajuntaments
afectats, en aquest cas, evidentment també per part de l’ajuntament d’Ulldecona es demanaran
tots  els  recursos  necessaris  a  totes  les  administracions  que  estan  implicades,  no  només  a
l’Agència Catalana de l’Aigua i a Generalitat o a Madrid, sinó on calgui per a poder fer possible la
reparació d’aquests danys i també evitar amb el possible les situacions semblants en un futur. No
sé si teniu alguna qüestió més que vulgueu plantejar. 
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- Sra. Salas:
Sumar-me per suposat, com has dit, a l’agraïment a totes les persones que han fet possible que la
situació no sigui molt més greu. I, de cara al futur crec el mateix, que no s’han de fer les coses
com s’han fet perquè si no passarà el de sempre, i precisament no sé si va ser aquell matí o el dia
anterior una persona del poble em va comentar «Isa quan arreglen els camins, per favor, dis-los a
l’Ajuntament de què no alquitranen per damunt, perquè hi ha camins que es queden més alts, i
llavors amb poca aigua que plogue l’aigua va a les finques», per tant que es tingui en compte per
al futur.

- Sra. Ventura:
Aquí ens trobem els dos problemes, per això no es pot generalitzar, en trobem en aquest problema
que tu dius en alguns punts, i en els altres ens trobem amb el problema contrari, que amb el nou
cultiu compacten finques i l’aigua va als camins i els camins acaben fent de barranc, i per tant, a
cada ploguda que hi ha arrastra completament tot el camí i ens quedem sense camí, és a dir ens
trobem amb les dues situacions. Per tant, s’haurà d’analitzar molt bé cadascun dels camins en
cadascuna de les zones i actuar en conseqüència. Com he dit al principi, això són inversions, com
us podeu suposar, milionàries. Estem parlant de molts de milions d’euros, i amb recursos públics
propis és impossible poder fer aquestes inversions.

- Sra. Salas:
I, si ens necessiteu a l’oposició, per la meva banda, el que sigui necessari, ja ho sabeu.

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

4 (EN L’ORDRE DEL DIA 3). CALENDARI D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS COMERCIALS D’ULLDECONA PER  
A L’ANY 2022.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Calendari d'obertura d'establiments comercials d’Ulldecona per a l'any 2022

L'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, publicada al  DOGC de 31 de maig de 2021, estableix el
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

Segons estableix l’article 1 d’aquesta Ordre, els vuit dies festius en què els establiments comercials
de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2022 i 2023, d'acord amb la Llei d'horaris
comercials, són els següents:

Per a l'any 2022: 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6, 8 i 18 de desembre.
Per a l'any 2023: 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, 6, 8, 17 i 24 de desembre.

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

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

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

HE RESOLT:

1. Elevar a la Direcció General de Comerç la proposta dels dos dies festius addicionals per a l'any
2022 d'obertura comercial  autoritzada aplicables a l'àmbit  territorial  d'Ulldecona, que seran els
següents:

- 14 d’agost de 2022.
- 21 d’agost de 2022.

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

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

5 (EN L’ORDRE DEL DIA 4). APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER  
A LES OBRES/INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIES RENOVABLES PER A ÚS DOMÈSTIC, COM LA  
SOLAR FOTOVOLTAICA, EÒLICA O BIOMASSA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a  les
obres/instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables per a ús domèstic, com la solar
fotovoltaica, eòlica o biomassa

1.  Per  part  de  la  comissió  d’estudi  i  proposta  de  les  subvencions  per  a  les  obres/instal·lacions
d’autoconsum  amb  energies  renovables  per  a  ús  domèstic,  com  la  solar  fotovoltaica,  eòlica  o
biomassa, que es va reunir en data 3 de setembre de 2021, es va acordar establir i regular les ajudes
econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona, permetin la incentivació
de les instal·lacions d’autocosum amb energies renovables: solar fotovoltaica, eòlica i/o biomassa,
que s’executen en habitatges per a ús particular o comunitats energètiques. 

2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter  indelegable,  d'acord  amb  els  articles  22.2.d)  i  23.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

3.  El  procediment  d’aprovació  dels  reglaments  locals  n’exigeix,  si  més  no,  l’aprovació  inicial,  la
submissió a informació pública de l’expedient  i  l’aprovació definitiva  del  mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.

4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.

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

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

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

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

ACORDS:

I. Aprovar el pla estratègic de subvencions en matèria d’energies renovables (anualitats 2021-2024),
en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.

II.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a  les  obres/instal·lacions
d’autoconsum  amb  energies  renovables  per  a  ús  domèstic,  com  la  solar  fotovoltaica,  eòlica  o
biomassa.

III. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.

IV.  Disposar  que  si  no  s’hi  formula  cap  al·legació,  reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini
d’informació  pública  i  d’audiència  als  interessats,  el  Reglament  que  ara  s’aprova  inicialment  es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.

V. Aprovar les instruccions de tramitació de les subvencions per al foment de les energies renovables,
en els termes que figuren incorporades en l’expedient administratiu.

VI. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sa. Gavaldà:
Nosaltres estem totalment a favor de les energies renovables,  però en quan a les bases ens
abstenim.

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: 1 (GMFEM POBLE!)
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6 (EN L’ORDRE DEL DIA 5). RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 20 DE JULIOL DE 2021, RELATIU  
A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL  
D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Finalització del contracte de gestió de serveis públics de la residència municipal
d'Ulldecona

Fets

1. L'Ajuntament d'Ulldecona és titular de la residència assistida d'Ulldecona, amb número de registre
S05541, i del centre de dia de la residència d'Ulldecona, amb número de registre S05543.

2. La gestió d'aquests serveis es trobava encomanada a l'empresa RESIDENCIA TERCERA EDAT
L’ONADA, S.L., mitjançant un contracte de gestió de serveis públics.

3. Està  previst  que  el  dia  31  de  juliol  de  2021  es  produeixi  l'extinció  per  compliment  d'aquest
contracte de gestió de serveis públics, amb la qual cosa es produirà la reversió del servei, que
passarà a ser prestat directament per l'Ajuntament d'Ulldecona a partir del dia 1 d'agost de 2021.

4. Per tot això, en virtut de les competències conferides per la legislació reguladora del règim local.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Sol·licitar al Departament de Drets Socials que s'efectuïn les modificacions oportunes per tal que
l'Ajuntament  d'Ulldecona  passi  a  percebre  l'import  de  les  contraprestacions  econòmiques que
abona el Departament de Drets Socials, meritades a partir del dia 1 d'agost de 2021. Demanem
que aquest canvi es tramiti amb la major celeritat que permeti el procediment administratiu, per tal
de no perjudicar la situació de la tresoreria municipal.

2. Sol·licitar  al  Departament  de  Drets  Socials  que  se  celebri  un  conveni  interadministratiu  amb
l'Ajuntament d'Ulldecona, amb l'objectiu de regular  el  règim econòmic i  la  resta  de condicions
aplicables al funcionament de la residència municipal d'Ulldecona, referent al període comprés
entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

3. Indicar que el nombre de places de la residència assistida i del centre de dia, per a l'any 2021, és
el següent:

• Residència: 42 places (35 públiques i 7 privades).
• Centre de dia: 18 places (totes públiques).” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Natros com en la  gestió de la  residència no estem d’acord en què l’hagi  agafat  l’Ajuntament,
perquè creiem que a la llarga ens tocarà posar diners, el nostre vot és d’abstenció.
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- Sr. Paredes:
En aquest punt i amb el següent, ja ho avanço, davant de la manca d’informació total que hem
tingut, no sabem de quants diners estem parlant,  ni de quants diners s'hauran de posar, ni quants
diners  s'han  d’avançar,  doncs  ens  abstenim  perquè  entenem  que  no  estem  capacitats,
independentment de què evidentment creiem que ja ho hem dit públicament, que és un greu error
que  assumeixi  l’Ajuntament  la  residència,  la  seva  gestió,  i  davant  de  tota  aquesta  manca
d’informació ens abstenim.

- Sra. Gavaldà:
Nosaltres també ens abstenim per la manca d’informació que hem tingut fins ara.

- Sra. Ventura:
En tot cas, com sabeu des del primer dia heu tingut a la vostra disposició a l’interventor municipal,
per a qualsevol qüestió relacionada amb el tema econòmic, i dir que no estem parlant de posar res
aquí,  simplement  estem  parlant  de  cobrar  les  places  per  un  servei  que  es  presta  i  que  la
Generalitat fins ara ingressava a una empresa que era qui prestava el servei, per tant, no estem
parlant ni de posar res ni de res, simplement que l’Ajuntament cobri per part de la generalitat allò
que li pertoca.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMPP)

7 (EN L’ORDRE DEL DIA 6). RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 20 DE JULIOL DE 2021, RELATIU  
A LA PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA, RELATIU A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D'ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials i
l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu a la residència municipal d'Ulldecona

Fets

1. L'Ajuntament d'Ulldecona és titular de la residència assistida d'Ulldecona, amb número de registre
S05541, i del centre de dia de la residència d'Ulldecona, amb número de registre S05543.

2. S'ha sol·licitat al Departament de Drets Socials que se celebri  un conveni interadministratiu amb
l'Ajuntament  d'Ulldecona,  amb  l'objectiu  de  regular  el  règim  econòmic  i  la  resta  de  condicions
aplicables al funcionament de la residència municipal d'Ulldecona, referent al període comprés entre
l'1 d'agost de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

3. Per tot això, en virtut de les competències conferides per la legislació reguladora del règim local

Resolució

Per tant, resolc:

1. Sol·licitar  al  Departament  de  Drets  Socials  la  pròrroga  del  conveni  interadministratiu  amb
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l'Ajuntament d'Ulldecona, amb l'objectiu de regular  el  règim econòmic i  la  resta  de condicions
aplicables al funcionament de la residència municipal d'Ulldecona, referent al període comprés
entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

2. Indicar que el nombre de places de la residència assistida i del centre de dia, per a l'any 2022, és
el següent:

• Residència: 42 places (35 públiques i 7 privades).
• Centre de dia: 18 places (totes públiques).” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMPP)

SECCIÓ DE CONTROL  

8 (EN L’ORDRE DEL DIA 7). MOCIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Demanem engegar com més aviat millor la campanya de Pressupostos Participatius amb l'objectiu de
tenir  en compte  l'opinió  de  la  ciutadania  en  la  presa de decisions  que afecten  els  pressupostos
municipals.

Proposem a l'Ajuntament que activi ja la campanya per fer arribar a les diferents associacions, entitats
i a la ciutadania en general aquelles actuacions que es considerin prioritàries I necessàries per al
municipi.

El passat any la participació va ser del 4,5% de les persones cridades a participar. Considerem que, si
bé qualsevol tipus i nombre de participació és apreciable, aquesta va ser baixa.

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal ERC-AM fem un seguit de propostes de
millora.

1. Obrir el procés de participació en els pressupostos 2021 al setembre.

2. Validació de les diferents propostes. Que la selecció dels objectius sigui clara i realitzable. Davant
de cada objectiu seleccionat ha de constar el seu pressupost aproximat I la seva viabilitat.

3. Que a més de poder participar a través de la www.ulldecona.cat i/o whatsapp també es faciliti que
es puguin fer arribar de forma física la proposta.
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4. Que hagi una despesa segregada pels barris, única forma de garantir que els barris també es
beneficien d'aquests pressupostos. Si l'any anterior va ser de 100.000 € ara s'hauria d'augmentar i
destinar aquest augment a projectes dels diferents barris d’Ulldecona.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Estic  a  favor  de  què  les  persones  participin,  però  en  aquesta  moció  hi  veig  alguns  punts
complicats, per exemple el punt que diu  «Validació de les diferents propostes. Que la selecció dels
objectius  sigui  clara  i  realitzable.  Davant  de  cada  objectiu  seleccionat  ha  de  constar  el  seu
pressupost aproximat i la seva viabilitat», si no recordo malament a l’últim pressupost, una de les
peticions que van fer bastant era arreglar l’avinguda Terrers, que no són 100 mil, ni 200 mil, ni 300
mil euros, no tinc ni idea del pressupost exacte però sé que val molts diners, llavors la gent ha de
tenir clar que amb els diners que es puguin posar al pressupost, que fins ara han sigut 100 mil
euros, tan de bo es pogués posar un milió d’euros, però en la situació actual després dels aiguats i
depenent del que facin les altres administracions ho veig complicat que es pugui pujar la partida,
però  estic  totalment  d’acord que crec que a la  gent  se  li  ha d’explicar  que  els  pressupostos
participatius no són una carta als reis, que és una realitat i  la realitat tal i  com està posada a
aquesta moció, la veig complicada, per això estic totalment a favor que la gent participi,  estic
totalment a favor que es poguin pujar els 100 mil euros, però ho veig difícil, i que quan es tria un
projecte,  que tinguin clar,  per exemple si  en aquest  cas tot  el  poble votessin i  diguéssim que
s’arreglés l’avinguda Terrers, per no dir un altre lloc, doncs que tinguin clar que la part proporcional
que posa l’ajuntament és molt petita i l’altra part l’haurien de posar els contribuents (els que viuen
en tota l’avinguda Terrers), llavors s’hauria de saber si estan d’acord els propietaris. El nostre vot
és d’abstenció pel que acabo d’explicar.

- Sra. Gavaldà:
Nosaltres  també  ens  abstindrem,  evidentment  estem  a  favor  que  els  pressupostos  siguin
participatius, però dedicar una quantitat ínfima per a fer uns pressupostos participatius no seria la
nostra línia d’actuació.

- Sra. Ventura:
Nosaltres, sumant-nos a algunes de les reflexions que s’han fet, votarem en contra per dos motius
bàsicament,  primera  perquè  el  procés  tal  i  com està  previst  actualment,  havia  de  començar
després de Sant Lluc, estem parlant de finals d’octubre, per fer-lo coincidir durant tot el mes de
novembre i evidentment, millorar tot allò que l’experiència d’anys anteriors ens diu que hem de
millorar i després perquè actualment i més després del que ha passat aquesta setmana, no estem
en disposició de garantir cap quantitat econòmica, és a dir,  encara no tenim ni molt  menys el
tancament d’aquest any 2021 i no podem ni fer previsions, i, per tant, no sabem ni com podrem
obrir  el  del  proper any i  les quantitats que siguin necessàries no només per als pressupostos
participatius, sinó també per a altres inversions que vindran condicionades per la disposició de
fons i també en molts de casos per la compatibilització de les inversions que faci l’ajuntament, en
subvencions que vagin sortint i a les que ens puguem anar acollint, perquè totes aquelles línies de
subvencions que puguin anar sortint  l’Ajuntament les ha de complementar i,  per tant,  hem de
donar prioritat a aquestes inversions per tal de no perdre fons que venen d’altres administracions.
Com dic, des de fa molts anys, Ulldecona està fent pressupostos participatius, evidentment tot és
millorable i cal fomentar la participació de com més gent millor, però això també, dir que a banda
de què tenim la voluntat que continue, no es fa només a través dels pressupostos participatius, el
dia  a  dia,  el  contacte  amb  els  diferents  veïns,  en  les  diferents  entitats,  en  les  diferents
associacions, fa possible també, després elaborar la llista de prioritats per als propis pressupostos
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de l’Ajuntament i totes aquelles inversions que necessitem. Evidentment estaríem encantats de
poder anunciar no 100 mil, ni 200 mil, ni 300 mil, sinó que tots els pressupostos o que una bona
part  de  la  inversió  pogués  ser  consultada  a  la  ciutadania,  però  lamentablement  els  recursos
municipals són els que són i governar precisament vol dir això, prioritzar aquelles inversions que
sabem que són necessàries i sabem que són la nostra obligació i així ho continuarem fent. 

- Sr. Paredes:
Tres aspectes per a comentar, precisament estan fets perquè no passi el que tu dius, si es vota
l’avinguda Terrers i no es pot votar perquè va més enllà de 100 mil euros no la féssim votar, és a
dir, quan féssim participar a la gent li hem de dir coses que es poden fer, sinó creem frustració i
falses expectatives, és a dir, si ens gastem 100 mil euros perquè és el que tenim pressupostat, o el
que sigui,  tu tens que veure que allò que et diuen per votar és realitzable,  no allò que diuen
votaràs i ja veurem què passarà perquè igual són 800 mil euros. És a dir, la gent pot fer la carta als
reis mags, està en el seu dret, però allò que després li traslladem siguin coses factibles, per això
us dic d’acompanyar-ho amb algun pressupost orientatiu per veure si és viable o no és viable i si
no és viable no ho féssim votar, perquè si no ja em diràs tu, jo també vaig votar coses i després
resulta que no es poden fer, doncs millor que ja no les posen. Per això la moció era en aquest
sentit.
I respecte a la posició vostra, no m’ha quedat clar si esteu a favor o en contra dels pressupostos
participatius,  perquè se parla i  se parla,  a veure si  aquest  any no es poden fer pressupostos
participatius,  per  l'emergència,  i  de  veritat  ja  fa  temps  que  ho  vaig  dir,  deixem la  residència
tranquil·la, allò serà un niu de diners, si tan malament estem amb els diners i tantes coses ens
poden passar, la residència serà un pou sense solucionar o ens portarà vertaders problemes, per
tant, a l’hora de gastar diners, en fi, es pot discutir com es gasta, però la idea dels pressupostos
participatius, es creu o no es creu, en un any se poden fer 100 mil euros, es pot dir mireu l’any
vinent si podem ja superarem aquesta xifra, però un s’ho creu o no s’ho creu.
Perquè  precisament  una  de  les  coses  que  se  van  comentar  l’any  passat  quan  va  haver  els
pressupostos participatius, va ser el tema de la participació de la gent. Jo sempre em guio per la
participació de la gent, la gent s’ho ha de creure, els pressupostos no es participen en dos dies, la
gent s’ho ha de creure, ha de veure que val la pena, i no ara com ha hagut una emergència no sé
si ho faré o no ho faré, que el que he de fer és el dia a dia, i parlant amb la gent també sé el que
diu, no em sembla molt bé com a discurs. La idea és dir si els pressupostos participatius es faran o
no es faran, i el que jo deia és l’aportació que fèiem des d’Esquerra Republicana, és clarificar per
tal que la gent no tingui els dubtes que la companya abans deia, que les coses queden clares a
l’hora de votar-los, i que es facin abans, per facilitar la participació de la gent.

- Sra. Ventura:
Alfred, no sé si realment no has escoltat res del que he dit, simplement la nostra manifestació era
que  votàvem  en  contra  d’aquesta  moció  perquè  no  podem  comprometre  una  quantitat
pressupostària, més després de l’emergència que hem tingut. Amb els pressupostos participatius
no parlem, parlem, parlem, sinó que fem, a més des de fa anys, som un dels primers ajuntaments
que va tirar endavant amb els processos de participació ciutadana en aquest aspecte i respecte
d’alguna de les afirmacions de la residència la veritat és que no sé si denoten ja ignorància o
temeritat, perquè més ben explicat que ho hem fet no ha sigut possible i no té absolutament res a
veure  el  funcionament  de  la  residència  municipal  de  la  tercera  edat  amb  els  pressupostos
participatius, ni en els recursos, ni en res. Per tant, simplement insisteixo en el nostre vot contrari a
aquesta moció.

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

Vots afirmatius: 2 (GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 2 (GMFEM POBLE!, GMPP)
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9 (EN L’ORDRE DEL DIA 8). MOCIÓ RESPECTE AL PROJECTE DE PARC CANÍ. MOCIÓ PRESENTADA PEL  
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

MOCIÓ CONEGUDA  :

“MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-AM RESPECTE AL PROJECTE DE PARC CANÍ

En primer lloc protestar enèrgicament perquè ens hem assabentat de la proposta de realització d’un 
parc caní a l’avinguda Terrers per mitjà de les xarxes socials. Com a regidor i representant de la 
voluntat dels nostres votants crec que no és la forma més adient d’informar-nos a nosaltres ni a les 
persones afectades degut a la ubicació d’aquest parc. Aquesta forma d’actuar representa un 
menysteniment a la transparència i participació ciutadana. 

Voldríem fer quatre reflexions. 

a. Vivim en un entorn rural. No estem en cap ciutat on l’espai urbanitzat deixa poc espai a la natura. Al
contrari, vivim en un poble rodejat de camps i d’espais lliures on els gossos es poden moure 
lliurement, córrer etc. 

b. Avui al poble, i també al barri de Terrers, hi ha moltíssimes mancances: voreres inacabades des de 
fa més de 20 anys, plaça central del Països Catalans abandonada, casc antic abandonat, manca de 
parcs infantils… per no parlar del manteniment dels espais públics. 

c. Tenim també l’experiència del pipican que actualment està situat al costat de les vies del tren: l’ús 
és quasi nul per part dels usuaris i el manteniment deixa molt que desitjar.

d. Si bé no creiem que sigui una prioritat en aquest moments la realització d’aquest parc caní, veiem 
molt positiu que es consulti a la ciutadania.

Per tots els motius exposats anteriorment el grup municipal ERC-AM proposem:

1. Retirar el projecte de realització del parc caní.

2. Utilitzar l’espai on estava previst construir el parc caní i fer- hi un espai per poder practicar esport el
jovent del poble. Un espai on les instal·lacions esportives siguin a prova de vandalisme, que aquest
espai estigui delimitat per una tanca i que aquesta es tanqués a la nit per poder conciliar l’activitat
esportiva i el descans del veïnat.

3.  Que aquesta proposta de parc caní  sigui  en una altra localització,  que sigui  inclosa dins dels
projectes a votar dins els pressupostos participatius, i que sigui la ciutadania la que referendí la seva
necessitat.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.

- Sra. Salas:
Jo no sé si està previst, jo com a regidora no me n’he enterat, no sé si es fa o no, sé que fa temps
es va parlar que se’n posaria un, pujant l’avinguda Generalitat abans d’arribar a la séquia, que allí
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pràcticament no hi ha cap veí, n’hi ha però que no els afectaria, i no sé si és el lloc. Crec que si es
posa un parc caní s’ha de tenir en compte a la gent que hi viu al costat, si realment hi ha una casa
al costat, és que no ho sé, s’ha de tenir en compte, però crec que sí que s’han de crear espais així,
perquè crec que hi ha un problema, que els propietaris dels gossos quan els treuen i sobretot a
totes les afores del poble, crec que si que s’hauria de posar. Per tant, per falta d’informació, perquè
no sé si realment aquest espai si no es fa el pipican s’hauria de fer una altra cosa, jo m’abstindré
en aquesta moció i el que sí que demanaria a l’equip de govern en aquest cas és que quan es
facin projectes així que no ens n’haguem d’enterar per les xarxes socials, bé jo ni això, i que ens
ho féssiu saber com a regidors de l’oposició. I de parlar, es parla molt, jo en l’Alcaldessa mateix, és
raro el dia que no li envio un whatssapp, perquè per exemple el ball de mantons, se fa el dia 11, es
fa el dia 12, es fa el dia 18 i no sé si se sap quan es farà però que la gent parla molt, per tant, l’únic
que demanaria a l’equip de govern és que qualsevol projecte que es faci, com a mínim es doni la
informació a l’oposició per a que ho poguem saber. 

- Sra. Balagué:
El nostre vot serà d’abstenció i realment voldríem saber el nostre grup que hi ha del cert d’aquest
parc  caní,  si  s’ha de fer  aquí  si  s’ha de fer  allà,  si  realment  s’ha  de fer  perquè  no tenim la
informació. Per tant, el primer motiu per a no donar suport a una moció que no sabem ben bé del
que estem parlant, i crec que realment ens ho hauríem de qüestionar si la inversió que s’hagi de
dur a terme per a fer aquesta inversió l’hem de prendre o no l’hem de prendre aquesta decisió,
considero que potser seria bo valorar-ho i destinar aquests recursos a altres coses. 

- Sra. Ventura:
Sobretot les persones que heu estat al govern, tant Núria Balagué com Isabel Salas, sabeu que el
govern cada dia pren decisions i impulsa projectes, que no tenen absolutament cap necessitat ni
obligació de passar pel ple, ni de fer comunicats, ni de fer juntes, ni res del món, perquè son
projectes del dia a dia, de la millora d’espais i racons singulars del nostre poble. 
Recentment hem renovat i hem rehabilitat tots els parcs infantils d’Ulldecona i dels barris i tampoc
no hem comunicat res, perquè entra dins de les nostres facultats com a govern tirar-ho endavant, i
no només dins de les nostres facultats sinó dins de la nostra obligació. En projectes d’aquestes
característiques, insisteixo no és un projecte d’una envergadura tan gran com algú li ha volgut
donar per a portar al ple ni per a haver d’aprovar ni res, no és un pàrquing, no és un pipican, no
s’accedirà des de la urbanització de l’avinguda Terrers, sinó des de l’avinguda principal, no hi ha
cap bassa per a banyar-se els animals ni moltes de les coses que s’han dit, i que en aquest poble
som especialistes en parlar, no només en relació al ball de mantons, i així ho vam aclarir en totes
les veïnes afectades més directament, en les que ens vàrem reunir, no només una vegada, sinó en
diverses ocasions.
Insisteixo, el parc caní de l’avinguda Terrers no és un pipican, és una zona de jocs majoritàriament
per a gossos menuts, com el seu nom diu. És completament diferent del pipican, i dic simplement
de passada, el pipican del passeig de la via està molt utilitzat, i tant de bo en poguéssim fer més
en altres punts previstos de la volta del nostre poble.
La inversió prevista no arriba als 10 mil euros, les mancances que avui té el nostre poble, que són
moltes,  les estem subsanant precisament dia a dia,  en actuacions com aquesta,  i  la  zona de
Terrers és un exemple, en jardineria, en il·luminació, en neteja i en altres històries. La moció el que
al final ve a dir és que la lleven del costat de casa meva per posar-la a un altre lloc, i nosaltres aquí
sí que no entrarem. Nosaltres governem per a tot el poble, no només per a un sector o per als
veïns  del  nostre  carrer  i  la  nostra  obligació  és  buscar  acords i  consensos contínuament  i  no
fomentar enfrontaments, com s’ha fet de manera completament estèril en aquest tema que al final
no té cap més importància que la instal·lació d’un parc caní, molt demanat per moltes persones del
nostre poble que a més aprofito per dir que són les que més ben cuidats tenen als animals, i més
compte tenen en l’entorn natural i en l’entorn de dins del poble, perquè evidentment són les que
els cuiden, els porten a passejar, els porten als parcs canins, i són, com hem vist al llarg dels
últims anys, les que més compte tenen amb els animals i menys problemes causen. Els problemes
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venen per aquells que no recullen els excrements, aquells que solten els animals sense mirar on i
per  totes  aquelles  maleses  que  es  puguin  fer  en  aquest  sentit.  Evidentment  després  de  tota
aquesta explicació entendreu que el nostre vot en aquesta moció serà en contra. 

- Sra. Salas:
Has comentat que us heu reunit amb els propietaris que viuen al voltant, suposo que estan a favor.

- Sra. Ventura:
Les propietàries que van venir eren 6 o 7, no recordo exactament les persones afectades que són
les que més tocaven al parc caní, i venien en una idea molt diferent del que en realitat era, per
això he començat dient que no era un pàrquing, que no s’aparcarien camions, que no s’aparcarien
autobusos, que no hi hauria un pipican al costat, que no soltaríem lliures als gossos per a que
corrin i facin quilòmetres, que no s’accediria des de dins de la urbanització, sinó que s’accediria
des de fora, des de l’avinguda pujant fins al camp de futbol, per tal que ens entenguem, i algunes
d’aquestes qüestions que no hi ha cap bassa perquè els animals es banyen i que evidentment, es
posarà la il·luminació necessària, perquè això no comporti problemes a altres àmbits. El que vam
fer per a clarificar  també alguna d’aquestes coses va ser  un petit  plànol,  on de manera molt
esquemàtica se senyalava exactament el que era per a després poder-los-ho explicar més de
manera visual, insisteixo no és un projecte de tan gran envergadura, com per a moure tot el que
s’ha mogut aquests últims mesos, diria jo.

- Sra. Salas:
Quan s’està al govern no és el mateix que estar a l’oposició, els que hem estat al govern tenim una
altra forma de veure les coses, però entre moltíssimes coses que he après, que només per això ha
valgut la pena, si tornés a governar tindria molt clar és que si bé hi ha projectes que podeu fer
sense obligació de que ho sàpigue l’oposició, tindria més tacte i tindria més informada a l’oposició.
Per què? Perquè som regidors que estem a l’oposició i el que nosaltres diem, la gent és com a que
fa més cas, i he aprés a intentar callar-me i averiguar la veritat i a dir el que és i el que no. Ho dic
per aquest motiu simplement, si jo en un futur estic al govern, intentaria que projectes petits, que
no té obligació de saber l’oposició, simplement que se sàpigue el que es fa, perquè ho fareu igual,
inclús teniu majoria absoluta i ho podeu fer, però que crec que no està de més donar la informació.
És una de les coses que he aprés en estar al govern i a l’oposició.

- Sra. Ventura:
Al final també és una qüestió de responsabilitat, govern i oposició, les dues coses, i saps com
altres regidores, insisteixo, que heu estat al govern, i que heu tingut responsabilitat de govern, o
altres que ara formeu part del consistori, que fem comissions, no cada setmana, però cada 15
dies, que es pot preguntar tot i què evidentment moltes coses se’ns passen perquè el dia a dia
genera tal quantitat d’informació que és impossible passar-la tota. Però que estem a la vostra
disposició,  com  així  ho  hem  demostrat  des  del  primer  dia,  per  a  resoldre  qualsevol  dubte,
qualsevol qüestió i en aquest cas, et poso a tu Isabel com a exemple, perquè ho has dit abans,
qualsevol qüestió que puguem resoldre ho fem i estem connectats totes les hores que faci falta,
però entendreu que després està la part formal, amb unes obligacions que tenen una tramitació
específica depenent de quin tipus de projecte es tracta, i altres que no la tenen.

- Sr. Paredes:
Si se’m permet, en la moció no parlo de pàrquings de camions, ni parlo de pipican, parlava de parc
caní, i abans ja he clarificat que no era un pipican. Vull dir que no doneu informació que no sigui.
En tot cas, si que la resposta que tu has donat ara en relació a la que has donat abans hi ha una
petita diferència,  has dit  que no teníem perquè informar,  perquè la  primera queixa és que ho
tinguem que saber per les xarxes socials, i ara dius que t’ho preguntem.

- Sra. Ventura:
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Perdona que et talle en aquest sentit, però la informació la tens prèviament i m’ho vas preguntar a
mi directament en una visita al Castell, abans de les xarxes socials. 

- Sr. Paredes:
Jo me n’he d’enterar que la gent ho digui?
La segona part de la pregunta ja m’agrada més, que no vol dir que hi estigui d’acord, que de
vegades se confon, i hem de parlar i hem d’estar d’acord.

- Sra. Ventura:
Respecte allò de «que la gent diu», insisteixo que podríem dir moltes de les coses que la gent diu,
i  no  hi  ha  millor  manera  de  resoldre  dubtes  respecte  al  «que  la  gent  diu»  que  preguntar
directament a la font, el que no es pot fer, una vegada s’ha preguntat a la font i es té la informació,
és embolicar més la troca, que és el que ha passat en aquest cas, i ho deixo aquí.

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

Vots afirmatius: 1 (GMERC-AM)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!, GMJUNTS, GMPP)

10 (EN L’ORDRE DEL DIA 9). MOCIÓ PER FAVOR DE L’ENERGIA FOTOVOLTAICA. MOCIÓ PRESENTADA PEL  
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).  

Es retira de l’ordre del dia pel ponent de la moció abans de passar a debat i votació.

11 (EN L’ORDRE DEL DIA 10).    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 23 de juny
de 2021 fins al 12 de juliol de 2021, que corresponen amb les compreses entre els números 541382-F
fins al 541394-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern  Local  aprovades des del  dia  23 de  juny fins al  31  d’agost  de  2021,  corresponent  a  les
sessions celebrades els dies 14 de maig, 11 de juny i 9 de juliol de 2021.

12 (EN L’ORDRE DEL DIA 11).   PRECS I PREGUNTES  .  

PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: És cert que des de fa dos mesos podem veure els comptes de
l’Ajuntament, bé, les factures, i la veritat és que ja els vaig felicitar al seu dia i perfecte, però la meva
pregunta  és  si  s’està  obligat  a  què  aquestes  factures  s’aprovin  en  un  decret  d’alcaldia  o  no és
necessari. I a banda, fa temps que no veig cap liquidació de l’ICIO ni de plusvàlues, no es paguen
aquests impostos o què és el que passa?

- Sra. Ventura:
Entenc que el procediment que fa servir l’interventor és el que es pot tirar endavant i per això es fa
d’aquesta manera. I desconec ara mateix quin és l’últim dia en què es van passar les quotes dels
ICIO, plusvàlues i  liquidacions, en tot  cas t’ho miraré,  sí que és veritat  que fa temps, però et
concretaré el dia. 
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PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El dia 12 de juliol vaig preguntar pels camins i la resposta va
ser que aquell mateix dia m’enviaries per correu electrònic la relació. Avui revisant temes, perquè
m’ho he preparat per al ple, he vist que no he rebut cap correu electrònic, i ens vas dir que el mateix
dia  ens  ho  enviaries.  Ara  suposo  que  queda  tot  desfasat,  perquè  amb  els  aiguats  ha  sigut  un
desastre, però no sé si ho has enviat, o és que a mi no m’ha arribat per algun motiu.

- Sra. Ventura:
Revisaré si t’ho vaig enviar o no, però en tot cas ha quedat completament desfasat. Anunciar-vos
també  en  relació  a  aquest  tema  que  aquesta  setmana  tenim  alguns  treballadors  municipals,
concretament l’arquitecte, que ha estat cridat a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per a ratificar-se en el seu informe respecte a la petició que vam fer a la Generalitat per
la subvenció dels camins dels aiguats del 2018, per tant, anem en molt de retard, a més aquesta
era una de les peticions que vam traslladar aquesta setmana a la Generalitat que el que no podem
els  ajuntaments  és  assumir  aquest  retard  per  part  de  les  administracions,  que  en  teoria  ens
haurien de donar suport, no es pot estar ara encara resolent una qüestió del 2018, quan vam tenir
després uns aiguats del Glòria del 2019, vam tenir aiguats al gener del 2020 i hem tingut aiguats al
setembre del 2021. 
Us  faré  arribar  el  quadrant,  també,  de  la  policia,  disculpeu  se  me  n’havia  anat  del  cap
completament aquesta setmana, tot i que ho tenia ja molt pautat. 

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa tot el que va d’any, pràcticament, val que és un prec, però
és un prec que crec que és important, us parlo de la senyalització del cantó del carrer Doctor Robert
amb el carrer Entença. Revisant l’últim ple, vas parlar d’un informe que s’està fent o que està fet, no
ho sé, per la Policia Local en temes de senyalització, i ho dic perquè si està fet m’agradaria veure’l,
però vigileu aquest cantó, i intenteu solucionar-ho. És un prec, però teniu-ho en compte per favor.

PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Del tema de festes que s’han acabat ara, la pluja no ens ha
deixat viure-ho, però per part de l’Ajuntament els espectacles que s’han organitzat i tot vull felicitar-
vos, perquè ha estat ben organitzat. Una altra cosa és el que han fet algunes persones que s’han
saltat les normes, però bé, això en cada ple demanem responsabilitat individual i sembla ser que hi ha
gent que encara li falta.

- Sra. Ventura:
Agrair-vos la vostra comprensió i també les vostres felicitacions en aquest aspecte. Natros estem
molt  contents,  perquè  primer  que  res  eren  unes  festes  molt  complicades,  per  la  pandèmia,
bàsicament, però també per la pluja que finalment va caure, i va ser una autèntica catàstrofe però
ho hem pogut tirar endavant. 
Han sigut actes molt participatius, inclús el dia del pregó en més de mil persones i la resta d’actes,
en actes de 400 i 500 persones, tant pel que fa referència a les activitats infantils, als espectacles,
a les activitats esportives, i també el dia de los «80 principales», el concert de la banda, concert de
les havaneres, de cine, l’Alaska on tour, els bous també, i la venda de més de 600 abonaments i
més de 300/400 tiquets cada tarde, tot i les dificultats i els que s’han hagut de suspendre. 
Agrair, evidentment, a totes les entitats que han participat, especialment tant als amics dels bous
com a la penya barcelonista, que era qui portava la barra dels espectacles de la nit, gràcies a les
entitats que d’una manera o una altra han organitzat activitats, als agent cívics, a la brigada, a tot
el  personal  d’esports,  de joventut,  de turisme,  d’administració  de l’ajuntament,  que han donat
suport en tots els actes que com sabeu han requerit una tasca d’organització molt més gran del
que és habitual en uns actes de festes.
Dir que estem reprogramant els espectacles que han quedat pendents, sobretot Bassal Rock, Mia
Fuentes i el parc multiaventura, que el ball de mantons ha quedat suspès definitivament, i que per
tant,  ens  haurem d’esperar  a  l’any  vinent,  i  la  veritat  és  que  la  logística  de  l’organització  fa
impossible tornar a montar-ho sense tenir la garantia de què si el fem a Sant Lluc no tornarà a
ploure i, per tant, és impossible poder-lo celebrar. 
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I, finalment, respecte al tema de les festes alternatives dels botellons i d’alguns conflictes que van
haver greus durant la nit,  jo em quedo en l’altra cara de la moneda i vull  agrair,  de veritat,  el
civisme de la immensa majoria de persones joves del nostre poble que inclús van anar a netejar,
dos i tres dies, la zona de l’ermita i la zona del polígon per a deixar-ho completament impecable,
després de celebrar les festes alternatives, podríem dir, i que a més van haver de patir i capejar
molts  de  problemes  causats,  majoritàriament  per  persones,  o  personatges,  per  anomenar-los
d’alguna manera, que van de poble en poble causant problemes, i mobilitzant cossos de seguretat
tant  a nivell  local  com mossos d’esquadra,  que no seria necessari  segurament si  la  legislació
vigent fos més dura en aquest aspecte.
Afortunadament també, no hem de lamentar cap dany més important dels que hem pogut veure, sí
però sí que és veritat  que l’actitud d’aquestes persones hagués pogut ser dramàtica en altres
circumstàncies.
Insisteixo, vull  donar les gràcies a tota la gent jove que ha col·laborat d’una manera exemplar
durant totes les festes, per a què tot funcioni amb normalitat, per a què ells puguin disfrutar però
sense molestar, sense causar problemes extres als veïns, sobretot també cal dir-ho perquè quan
se  fa  malament  es  denuncia,  per  tant,  quan  es  fa  bé  s’ha  de  felicitar  i  s’ha  d’agrair  aquest
comportament  exemplar  de  la  neteja  dels  espais  públics  després  de  les  celebracions  de  les
diferents festes, que s’han fet per la nit a diferents indrets, i he anomenat polígon i ermita, però n’hi
hagut més. 
Per part nostra, com dic, agraidíssims de tota la col·laboració que hem tingut durant les festes que
no han sigut fàcils, van començar sent difícils i han acabat sent-ho encara més, però molt contents
i molt satisfets de la feina feta. 
Esperar que de cara a l’any vinent tot torni a la normalitat real i puguem també celebrar actes
culturals i esportius i cívics i socials de tota mena, com hem vingut fent al llarg d’aquestes últimes
setmanes, i continuarem també, en menor mesura, però, evidentment, fent de cara a les properes
setmanes. 
 

PREGUNTA 5  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Tenia el tema de la zona catastròfica, que ara es diu d’una
altra forma, però has comentat que el dilluns s’obrirà un punt a l’Ajuntament, i se sap l’horari i el lloc
concret d’on podrà anar la gent a portar la valoració dels danys?

- Sra. Ventura:
Donarem tota  la  informació  aquesta  setmana,  falta  acabar de concretar  els  formularis,  tancar
també amb protecció civil quina és la documentació que ens han de fer arribar, i, per tant, clarificar
una mica aquesta qüestió. Simplement he donat la informació per tal que la gent estigui tranquil·la,
que sàpiguen que ho podran fer a través de l’Ajuntament,  que no cal  que truquen tots per a
preguntar el mateix, que en tot cas la setmana vinent ja obrirem aquest punt.

PREGUNTA 6  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig comentar el tema de les voreres, que tenen el
jardí al costat, a l’últim ple ordinari. Em vau comentar que s’estaven posant pedres, i sí que és cert
però encara falta, i no ho entenc, no sé si s’ha consultat als tècnics o no, però a segons quins rogles
comença a sortir herba de les pedres. Potser si es posés una capa de ciment al damunt de les pedres
no passaria això, ho dic pel manteniment, perquè clar,  es pitjor ara que surten les herbes de les
pedres, queda més bonic, però amb les herbes també queda malament. I parlo, especialment, de la
zona on està el CAP, tota aquella zona d’allà dalt.

- Sra. Ventura:
Entenc que tant  a  la  zona dels  Terrers com a la  zona del  Vicent  Aubà,  que també hi  ha un
problema en el tema dels jardins, s’ha col·locat la malla preceptiva, que es posa baix i si estan
sortint herbes potser és que hi ha algun punt que s’ha quedat descobert o el que sigui, en tot cas
mirarem el que calgui.
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PREGUNTA 7  FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la gestió de la residència, em refereixo a tot el
tema de documentació de papers que s’ha de fer, d’això se n’encarregarà l’Ajuntament o es donarà
que ho gestioni algú, ho dic perquè amb el personal que hi ha serà suficient per a portar tota la
paperassa de la residència?
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Els pressupostos participatius que abans hem parlat, voldria
fer el prec de que es posin coses que es puguin fer pel valor de la quantitat, ho dic perquè pot donar
mal entendre a la gent que ha de votar. Per exemple, el que he anomenat abans, l’avinguda Terrers
molta gent va dir que s’arreglé, però en 100 mil euros no es pot arreglar perquè no és suficient. 

- Sra. Ventura:
Crec  recordar  que  als  últims  pressupostos,  precisament,  ja  teníem un  apartat,  un  afegit  que
posava que totes aquelles inversions relacionades en carrers, que era el cost més elevat, havien
de tenir  en compte si  eren viables o  no econòmicament,  i  sobretot  també si  havia  d’haver-hi
aportació privada o no. En aquest cas de Terrers sí,  perquè és una primera urbanització i  les
primeres urbanitzacions sempre van a càrrec dels propietaris, no estem parlant d’una urbanització
fàcil, perquè és una avinguda gran i hi ha molts de metres de cessió de via pública però a més
perquè estem parlant d’un carrer que fa molta pendent, que baixa molta aigua, i que s’ha de fer la
recollida de pluvials, que té unes necessitats específiques, perquè es una zona d’arribada a molts
d’equipaments públics i per tant, té un cost molt elevat. Per tant, s’ha de tenir en compte això a
l’hora d’impulsar qualsevol projecte perquè no ens afecta només a les finances municipals, sinó
que evidentment afecta a les finances privades de la gent que està vivint allí. 

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de l’Orfeó com està?

- Sra. Ventura:
No tenim encara la documentació, però vull  informar-vos també que, aquest matí,  hem decidit
demanar una petició de subvenció, no només per a poder fer front al pagament del projecte sinó
sobretot a l’obra posterior, en unes noves subvencions que han sortit per part de la Generalitat de
Catalunya, on s’han de demanar obres de rehabilitació i millora de béns culturals d'interès local i
que queden exclosos tots aquells que han estat subvencionats per part de l1’5% cultural, per tant,
hem exclòs el castell, que ja el tenim en obres, i finançat per un altre cantó, i hem incorporat el
teatre, no només per a poder pagar i treure els diners del projecte sinó sobretot per a fer l’obra
posterior que caldrà fer. 
 Amb el pla d’usos que es va aprovar, no voldria equivocar-me, però estic parlant del 2006 o 2007,
del qual ja hi ha diferents fases executades, aquesta partida que feia referència a tota la reforma
del vestíbul interior i del bar i també de l’equipament de la sala multifuncional del primer pis, pujava
aproximadament uns 300 mil euros, i estem parlant de subvencions que poden arribar al 50% de la
inversió, per tant, si se’ns acaba adjudicant aquest subvenció ho podrem executar de cara a les
properes anualitats, perquè crec que s’acaba al 2024.

PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com està el tema de l’orfeó, com està el tema de l’informe
del tècnic, perquè considero que ja hauríem de disposar de la informació.

- Es dóna per contestada en la pregunta número 9.

PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Ens ha sobtat moltíssim que durant aquesta setmana de
festes a l’Ebando no s’han publicat les dades dels casos COVID i semblava que en tota la setmana no
teníem cap cas, i avui quan s’ha publicat moltíssima gent, ja sabeu com són les coses, ha comentat
que per quin motiu aquesta setmana de festes no s’havien publicat els casos COVID, que si s’havia
fet perquè eren festes i perquè estiguérem tranquils, i trasllado realment la consulta com me l’han fet
arribar a mi, ni més ni menys. 

- Sra. Ventura:
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No hi ha cap motiu, simplement perquè no eren dades significatives importants, és a dir, si hagués
hagut  un  brot  de  vint  i  pico  casos  contagiats,  evidentment,  hauríem donat  la  informació.  La
informació s’ha facilitat a través de facebook, no d’Ebando, tampoc per no saturar, penseu que
estàvem enviant cada dia la programació, en totes les modificacions de programes i a sobre la
informació de l’emergència per la catàstrofe de dimecres i hem estat aquesta setmana la veritat és
que donant molta informació al respecte. 
Avui s’han publicat tots els casos, inclús també els 4 que es van detectar ahir, en persones entre
10 i 47 anys, totes no vacunades, i aprofito per fer una crida de nou a la vacunació, per agrair la
tasca importantíssima que estan fent les infermeres del CAP d’Ulldecona, en festes i no festes, i el
personal  de  l’Ajuntament  que  els  està  donant  suport  perquè  la  campanya  no  pari  i  poguem
vacunar a quanta més gent millor, estem per baix de les dades de mitjana de Catalunya, i, per tant,
hem d’insistir  a tots els racons de la necessitat  de què la gent se vacune i  poguem tornar a
emprendre el curs en la tranquil·litat de què si algú ha d’agafar la malaltia que sigui de manera lleu
i no haver de lamentar després conseqüències més greus.

PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació al tema de la residència, als punts 6 i 7 he votat
a favor, i està clar perquè he votat a favor, he votat a favor perquè és el que toca en el moment en què
reverteixes un servei, per tant, no vol dir que jo estigui d’acord amb aquesta reversió del servei i què
des de l’ajuntament ens féssim càrrec d’aquesta residència, que ara en parlarem, però com deia
abans Núria Ventura, hem estat al govern i sabem quines coses s’han d’aprovar i quines no. Per tant,
tocava als punts 6 i 7, realment, donar aquesta aprovació, que és el que toca ja que tenim revertit el
servei. Perquè quedi clar que s’ha de fer així.
Seguint en la residència tenim una sèrie de dubtes, s’ha revertit el servei, ens n’estem encarregant
des de l’ajuntament, i voldríem, ara que ja començareu a tenir dades, que abans no les teníeu, i
durant  més d’un any vàrem demanar un estudi  de viabilitat,  però aquest  estudi  no ha arribat.  Si
recordeu en aquell moment el nostre grup vam dir que donaríem suport o no, a aquesta gestió quan
tinguérem aquest estudi de viabilitat, i aquest estudi no ha arribat, per tant, avui per avui, no podem
saber si des de l’ajuntament es podrà dur a terme, sí que s’està duent, però no sabem si es podrà
assumir econòmicament,  i  el que ens genera també molts de dubtes és el tema del personal,  si
l’Ajuntament, amb el personal que disposa, els serveis tècnics, hi haurà prou gent per a assumir tot el
que suposa encarregar-se’n de la gestió d’una residència, tema contractacions, gestio del personal,
tot això penseu que ho podrà dur a terme l’Ajuntament amb el personal propi? O creieu que s’haurà
de contractar més gent? perquè se suposa que tot aquest volum de feina algú l’ha de fer. 
I el que ens preocupa més, i ja ho hem dit altres vegades, és què considerem que no tenim a la casa
el personal que pugui encarregar-se d’un servei tan especialitzat i tan important, com és la residència
de la gent gran, per tant, demanem, que com més ràpid possible, tenir aquest estudi per a poder
donar suport o no donar suport. I crec que ens hauríem de seure tots 13 regidors i valorar realment
que volem d’aquesta residència, com ho volem encarar i fer la valoració. Està clar que de l’agost al
desembre possiblement no podrem tenir la valoració que toca, però potser podrem començar a veure
la llum i llavors podrem decidir si aquesta gestió l’hem d’assumir nosaltres com a Ajuntament o potser
hauríem de fer un nou concurs perquè ho gestionés una empresa.

PREGUNTA 13  FORMULADA PEL SR. PAREDES: En primer lloc parlaré ràpidament de les festes, crec que a
grans trets ha estat un èxit  poder celebrar les festes.  Crec, pel  que he vist  i  per mi mateix, que
necessitàvem tots aquest espai d’una certa llibertat, entenem que el Covid seguia allí, però aquest
espai el  necessitàvem, a molts d’espectacles la gent ha anat massivament,  han estat  força bé,  i
malgrat que evidentment el temps, desgraciadament, no ens ha acompanyat com deuria ser. Per tant,
faré una valoració positiva de què eren necessàries, tot es podia millorar, però en la situació en què
estàvem no es pot demanar més, s’ha fet el que s’ha pogut, i en tot cas felicitar a tota aquella gent i
entitats que s’hi han dedicat, també aquella part de l’equip de govern que heu dedicat hores i hores a
tirar-ho endavant.  Per tant,  penso que ha estat  una bona feina i  que en altres vegades podríem
discutir sobre el disseny de festes, però crec que aquesta vegada poca cosa més es podia fer. I per
tant, el que s’ha fet, ben fet està.
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Dues coses a comentar, una el tema del civisme, sé que van actuar els mossos d’esquadra moltes
vegades, que van haver vigilàncies puntuals però, és veritat, que a Valldepins i a altres zones van
haver alguns incidents, desgraciadament és el tema dels botellons, i el tema d’un cert incivisme.
I, per altra banda, sí que és un tema que ens encurioseix i que en tot cas ens crida l’atenció i és que si
bé tots els espectacles han estat gratuïts o casi gratuïts, perquè el preu simbòlic era més per controlar
nom, cognoms i qui anava o qui no anava, no per un afany de recaudar, en canvi el teatre em consta
que molts dels que estem aquí hi vàrem assistir, i deu ni do el bé que ens ho vam passar, però el preu
era de 18 euros, i m’ha cridat l’atenció, jo entenc que dins de les festes, no sé quin ha de ser el preu
correcte, també us ho he de dir, tampoc sé quan valia l’obra, però si l'esperit era la participació, tan
cultura és la banda de música com el teatre, i  la veritat és que una mica si que cridava l’atenció
aquesta forta diferència de preu. 

- Es dóna per contestada en la pregunta número 4.

PREGUNTA 14  FORMULADA PEL SR. PAREDES:  El tema dels camions que passen per dins del poble, que
m’han fet arribar dos veïns, que evidentment la molèstia dels camions aquí poca cosa se pot fer però
si el tema del toldo, que és un tema que desconec, però reitero que m’ho han dit dos que viuen i que
tenen l’obligació de posar el toldo els camions, a no ser que vagin en grans blocs, i no ho fan i llavors
generen una quantitat de pols increïble al veïnat. Per tant, a veure si des de la policia municipal els
donen algun toc, en el  sentit  de recordar-los que la normativa diu que han de posar el toldo als
camions, perquè sinó dins de la molèstia que ja fan i que aquí poca cosa es pot fer, només ens falta la
pols que ens va entrant per les cases, pels menjadors, i per tot arreu. 

- Sra. Ventura:
Prenc nota per a passar-ho a la Policia, que entenc que ja fa la seva feina en aquesta qüestió. 

PREGUNTA 15 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Preguntar el tema de l’espai d’esport, perquè al maig vaig fer
una moció sobre que estaria bé que s’obrigueren l’institut i a més l’escola, per poder fer activitats
esportives als joves, vaig parlar dels agents cívics, i al final això no era possible, però si que es va dir
que hi hauria un espai que a més hi havia un pressupost que no arribava als 20 mil euros, em sembla
que eren 19 mil i escaig, que ja teníeu també pensat el lloc i que faríeu una pista. Bé, era per saber
com està el tema, ha passat l’estiu i evidentment els joves no han pogut gaudir d’aquest servei, i es
per saber com està aquest tema que vosaltres vau dir al ple del 3 de maig. 

- Sra. Ventura:
S’ubicarà a prop del camp de futbol, té un pressupost ja aprovat per part nostra de 23 mil euros
perquè  s’ha  de  posar  una  llosa  de  formigó  per  a  fixar  la  pista  multiesportiva,  per  dir-ho
correctament. I, per tant, és una obra que es farà properament. 

PREGUNTA 16 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Sobre el tema de la residència, jo respecte la informació per
més que s’empenyen no ha estat la que és, jo preguntaria qui està pagant el salari dels treballadors
durant els propers mesos, qui els paga, i si aquests diners del salari es recuperaran algun dia o no,
perquè tinc entès que les administracions públiques paguen en una periodicitat que no és la que
hauria de ser, però que està dins de la seva norma de funcionament, a tres mesos, i per tant s’han
d’avançar aquests diners, però que tampoc es podran recuperar perquè els altres tres mesos els
haurà de tornar a avançar, és a dir, és com un avançament, com aquell que té un pis i dóna una
fiança i diu «ja li tornarem, són seus, però de moment...» etc. etc. 
Hi ha evidentment molts de dubtes, sobre la residència, la pregunta és ara que la residència està en
mans municipals, es farà allò que és necessari per als iaios i iaies? És a dir, s’ampliarà? Perquè en el
fons el problema és els usuaris de la residència, nosaltres ho fem pels que estan a la residència, no
ens donaran una medalla per parlar de la residència, el que volem és que els usuaris de la residència
estiguin  en les millors  condicions,  ara  que és municipal,  i  les millors  condicions de la residència
l’Ajuntament  pot  garantir  que es  posarà immediatament  mà a l’obra  per  garantir  la  millora  de  la
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situació de residents? si o no? Aquesta és la pregunta. La política és per a solucionar els problemes, i
el problema número 1 és aquest, es pensa solucionar o passarem 3 anys que ja portem parlant de la
residència, sense solucionar el problema real, que és un altre. 

- Sra. Ventura:
S’han fet  unes preguntes que la  veritat  és que m’han sobtat,  perquè qui  paga el  salari  de la
residència, evidentment el salari dels treballadors de la residència l’està pagant l’ajuntament, que
és el titular del servei i està fent la gestió del servei, com no pot ser d’altra manera.
Sobre d’on es treuran els diners, si es cobraran o no es cobraran, avui hem ratificat dos decrets,
precisament  que  parlaven  d’això,  parlaven  de  la  petició  de  l’ajuntament  d’Ulldecona  a  la
Generalitat,  per a què transfereixi  els fons que li  pertoquen per la gestió d’aquest  equipament
municipal i  d’aquest servei,  perquè la Generalitat està cobrant dels usuaris i,  per tant, aquests
diners han de revertir a l’Ajuntament. Més clar crec que impossible.
Necessitats urgents de la residència, si algú escoltés realment als treballadors/treballadores, als
usuaris i a les famílies, sabria que una de les necessitats urgents que més plantegen les persones
que viuen allí cada dia i treballen, no és l’ampliació de l’espai encara que a nosaltres ens pugui
sobtar, que sí que és una necessitat, que s’ha de posar fil a l’agulla i que s’ha de resoldre a mig o
llarg termini, però la necessitat més imperiosa que ens demanen ara és canviar els llits, perquè fa
18 anys que els llits no s’han canviat, hi ha llits avui en dia millors per a moure les persones, que
estan al llit i que viuen allí. Per tant, l’ajuntament podrà fer front a aquestes necessitats urgents?
Sí, podrà fer front a l’ampliació de la residència? Esperem que sí, però no és una qüestió a curt
termini, les urgències ara o les emergències són unes altres.

PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vaig parlar al ple de fa dos mesos, que el cantó del carrer
Major, carrer Barcelona, s’havia trencat la vorera, i no s’ha pogut arreglar, però els trossets de pedra
estan allí, ho dic perquè allò no es podrà posar, però com a mínim que vagin i ho recullin. 

13 (EN L’ORDRE DEL DIA 12). COMUNICACIONS OFICIALS  

Registre  general  d’entrada 2688,  de 3  d’agost  de 2021.  Recurs d’apel·lació  número 23/2019 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

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