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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Caterina Brusca Campos
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Elvira Labernia Callarisa
Sr. Albert Palacios Bernad
Sra. Núria Balagué Raga
Sra. Josefina Salvatella Martínez
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo
Sra. Estefania Bordes Sansano
Sra. Isabel Maria Salas González
Sr. Juanjo Sans Forcadell
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra
Sr. Raül Najas Martí

SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
CiU
CiU
CiU
CiU
PP
PP
+U-AM
CUP Ulldecona - PA

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia set de novembre de dos mil setze.
Essent les vint-i-una hores 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. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut per al desenvolupament de la formació
i l'ocupació (IDFO) i l'Ajuntament d'Ulldecona.
3. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 13 de setembre de 2016, relatiu a l'aprovació del
conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria «Treball a les 7
Comarques».
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4. Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.
SECCIÓ DE CONTROL
5. Moció per millorar el servei de rodalies de Renfe a Catalunya. Moció presentada per
l'alcaldia a instàncies de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
6. Moció de suport al banc d'ADN per les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.
Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
7. Moció del món local en suport als 25 anys de «la Marató de TV3». Moció presentada per
l'alcaldia a instàncies de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
8. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per
processos relacionats amb la sobirania. Moció presentada pel Grup municipal de la
Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
9. Manifest institucional. Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones,
25 de novembre de 2016.
10. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
11. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència i abans de passar a l'ordre del dia, volem començar, com ja va sent
habitual amb un capítol de felicitacions, en aquest cas, en un primer punt gastronòmic, felicitats en
nom de tot el ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, primer que res a Vicent Guimerà i a tot l'equip de l'Antic
Molí, que fa quinze dies era elegit millor cuiner de l'any a Catalunya per votació popular dins del
Fòrum Gastronòmic que es va celebrar a Barcelona. Felicitats també a Jeroni Castell i a l'equip del
restaurant les Moles, que aquesta setmana passada s'emportava un nou guardó en aquest cas el
premi de D.O. Catalanes d'Oli, en la categoria de cuina.
Felicitats també a Ramon Ortiz que es va emportar un primer premi al segon concurs de trobada
d'apicultors de Teruel.
També com és habitual un apartat esportiu important, als nostres dos futbolistes que tenim a la
Premier league, al seu debut a Aleix García i també a Oriol Romeu, que va ser millor jugador del seu
equip. A Sandra Rovira que va guanyar la copa de futbol sala femení competint en la penya
Esplugues Gironella de la primer divisió de futbol sala i, també, al jove Ivan Garriga pel seu debut al
campionat d'Espanya de patinatge categoria aleví, competint en aquest cas pel Club Joventut
Ulldecona. A tots els guanyadors, participants i col·laboradors de la cursa d'Ulldecona Sud Actiu.
I, en un esport que tenim poques notícies habitualment, m'agradaria també felicitar en nom de tots a
Lluc Ebri, per la iniciativa una veïna menys, de recollida de cartutxos de caça, que està tenint un èxit
extraordinari des de fa molts mesos i que evidentment crec que és d'una utilitat molt gran, no només
al nostre terme municipal sinó en la cura del medi ambient.
I, dos últims reconeixements, un a Montserrat Cuesta que va guanyar el primer premi al certamen
internacional de la Canadian National Exhibition d'escultures d'arena, ara fa un mes i mig
aproximadament. I, finalment, un agraïment a José Luis Rodríguez Aneas, bomber voluntari del Parc
d'Ulldecona des de l'any 1993, que el passat mes de setembre va fer el seu darrer servei després de
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23 anys, com a bomber voluntari i aquests últims anys com a caporal del parc d'Ulldecona.
Sempre està bé començar amb una part positiva, reconeixent els èxits de molta gent d'Ulldecona que
lluita cada dia en els seus àmbits i, crec que com a mínim, és de justícia que en nom de tots els
féssim arribar aquest reconeixement.
Seguidament, 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 5 de setembre, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT
FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ (IDFO) I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA.

PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut per al desenvolupament de
la formació i l'ocupació (IDFO) i l'Ajuntament d'Ulldecona
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril de, reguladora de les bases del règim local, i el 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,
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les Corporacions locals és
afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials
dels ciutadans.
Atès que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions locals hauran de facilitar la
utilització dels mitjans públics per a la realització de les activitats de les entitats.
Atès que l'Alcaldia de l’Ajuntament d’Ulldecona té per objecte afavorir el desenvolupament social i
econòmic del municipi a partir de dos objectius: la millora continua dels serveis que ofereix i la
proximitat d’aquests serveis als ciutadans.
Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona, davant canvis i fluxos que es donen en l’actual mercat de treball,
vol facilitar als ciutadans l’accés al món laboral, mitjançant polítiques actives d’ocupació, basades en
la formació professional ocupacional i contínua, així com en programes d’orientació laboral.
Atès que IDFO, és una Fundació Privada creada l’any 1993 per l’UGT de Catalunya, com a instrument
tècnic per gestionar els Programes de Formació i Orientació que promouen el desenvolupament de
polítiques actives d’ocupació, a la vegada que promou la investigació en metodologies de formació,
elaboració d’Informes, materials i recursos didàctics, amb l’objectiu de facilitar la integració, l’accés i
manteniment al mercat laboral de treballadors i treballadores.
Ambdues entitats manifesten el seu interès per treballar tot el conjunt de polítiques actives i
especialment l’ocupació i la formació en els diferents sectors empresarials de la nostra xarxa
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econòmica territorial complementant la tasca en formació i orientació professional pels ciutadans que
ambdues entitats realitzen.
Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació
(IDFO) i l'Ajuntament d'Ulldecona, en els termes que figuren en el conveni.
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU A L'APROVACIÓ
DEL CONVENI D'ADHESIÓ AL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU, VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA «TREBALL A LES 7
COMARQUES».
DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la
convocatòria “Treball a les 7 Comarques”
Vista la convocatòria per a l’any 2016 de concessió de subvencions destinades als programes de
suport al desenvolupament local (Ordre TSF/1695/2016, de 7 de juliol), que regula el programa de
suport als territoris amb més necessitat de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7
comarques.
Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona coneix el treball realitzat els sis primers anys d'implementació del
projecte Montsià Actiu, així com el Pla d'Execució del Projecte per a l'any 2017, que ha liderat el
Consell Comarcal del Montsià.
Atès que en data 16 de març de 2016, l'Ajuntament d'Ulldecona, juntament amb la resta d'entitats
locals de la comarca, empreses privades i la comunitat educativa van signar l’Acord Territorial per a la
Reactivació Econòmica i l’Ocupació, un compromís de cooperació de les entitats per impulsar
conjuntament una estratègia territorial innovadora i un nou model de governança de les polítiques de
desenvolupament econòmic i que es reconeix a Montsià Actiu com a oficina tècnica de l’Acord.
Amb la finalitat de dinamitzar l'activitat econòmica mitjançant la potenciació dels recursos endògens i
la cooperació dels sectors públic i privat, per millorar la qualitat de vida i el benestar de la població, en
el marc del Projecte “Treball a les 7 Comarques”.
I de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 k) 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:
I. Aprovar el conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball a les 7
Comarques”, el qual ha d'organitzar i planificar del desenvolupament econòmic local, donar suport a
l'activitat econòmica, donar suport a les persones en situació de desocupació i impulsar els projectes
estratègics i territorials, en els termes en què figura incorporat a l’expedient administratiu.
II. Nomenar com a tècnic per a participar en la xarxa tècnica del projecte al Sr. Agustí Juan-Camps
Castell.
III. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.
IV. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

4. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D'ULLDECONA.
MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 15. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries
d'Ulldecona. Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.
El Ple de l'Ajuntament, en data 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment una Modificació puntual de
les Normes Subsidiàries d'Ulldecona "Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable",
que va ser posteriorment modificada per acord del Ple municipal de 7 de març de 2016.
En data 4 de juliol de 2016, 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 13 d'octubre de 2016, va
suspendre l'aprovació definitiva de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament
sobre la regulació del sòl no urbanitzable d'Ulldecona, 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.- Cal donar compliment a l'informe del Departament de Cultura de 28.4.2016 i a l'informe del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 4.5.2016.
2.- Cal corregir la normativa urbanística tenint en compte les consideracions exposades en la
part valorativa de l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.
Vist el Text Refós formulat per l'Arquitecte municipal.
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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. Regulació
del sòl no urbanitzable.
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: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL
5. MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES DE RENFE A CATALUNYA. MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE
MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RODALIES RENFE A CATALUNYA. MOCIÓ
PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS.
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs dels
serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als serveis
regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre.
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris de
rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de Catalunya i assumia les
competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis,
així com la potestat tarifària.
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de
Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de febrer de 2010, i la seva
addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies regionals, es van assignar a la
Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es
determinava la col·laboració entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i
organització de línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet, ja que no es van
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració General
de l'Estat mitjançant Adif.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els compromisos derivats
del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat de Catalunya
l'exercici de les competències que li corresponen.
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Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de fer la
consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el dèficit generat
pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc de relacions Renfe –
MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat aprovat
pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif protocols ni acords addicionals
previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura i les estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en molts
punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca d’inversions en
els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 –
2015 incloïa un programa d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves
infraestructures i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a
terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb
conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un
increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el Ministeri de
Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG (Red Ferroviaria d'Interés General), per a la millora
de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya amb una inversió de 306 M
d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el
grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el
següent: 1,6% en servei, 37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3%
pendent d’impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat els nous
horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris a la situació
d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies característiques (no millorades
per la manca d’inversió), per limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió),
i per nous requeriments de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis de
Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en els
horaris ofertats als clients. Aquests nous horaris són conseqüència de les deficiències i limitacions
derivades del mal estat de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de
l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de totes les
línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o actuació concreta per
a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps de trajecte als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de Catalunya
és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a conseqüència de dècades de
no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que fins ara s'ha
concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents, avaries i una
continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els
temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de
Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores
corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament dels
horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació de les
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mesures en execució o que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar aquesta situació i
permetre una millora de serveis i del temps de viatge dels usuaris.
En conseqüència es proposa l'adopció de la moció següent:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de
Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’ADIF de
la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en
un breu període de temps, de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten
negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com l’execució de la
resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions
estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de
traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe.

-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les
estacions ferroviàries.

Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el
traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general
per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema
ferroviari de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.
- Sr. Najas:
Estem molt d'acord amb el que planteja la moció, i votem a favor, però volem recordar que per a
solucionar aquest i altres problemes el millor seria la independència del nostre país i gestionar
nosaltres mateixos els nostres recursos.
- Sr. Lavega:
Votem a favor i no és només que estigui malament tot el ferrocarril sinó que en aquestes terres és
tota la base de transports que estan deixats de la mà de Déu, i per no dir de la del Govern perquè
ja fa anys que s'ha oblidat de nosaltres.
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- Sra. Salas:
Nosaltres estem a favor, però com és d'esperar en contra del que acaba de dir el representant de
la CUP. La Generalitat de Catalunya, les competències que té, les ha d'assumir bé, i hi ha una
mancança per part de la Generalitat, però en aquest cas estem a favor i recordar que s'estan fent
les obres del segon carril, i que ara, la primera setmana de desembre pararà l'Euromed a l'Aldea,
una reivindicació de fa molts i molts anys i crec que és important, i és el camí que hem de
continuar.
- Sra. Ventura:
Entenc, per tant, que aprovem la moció per unanimitat. Moltes gràcies, crec que és important la
unitat d'acció en aquest i en tants altres temes, i en aquest cas específic respecte a un servei, molt
dolent, que tenim de transport ferroviari, però és veritat que es pot ampliar com comentava ara el
representant de més Ulldecona a altres àmbits, per exemple al transport per carretera, i en altres
serveis públics que tot i que s'han introduït algunes millores estem lluny d'un servei que puguem
considerar digne.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA
CIVIL. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A
LA GUERRA CIVIL. MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I
OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
Proposta de resolució de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la
Guerra Civil
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per a
identificar els desapareguts durant la guerra civil. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels
desapareguts per tal que quan s’obrin les fosses i es facin les exhumacions de cossos es puguin
identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya presentava la Llei de
Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi
havia però cap pla d’identificació de les persones desaparegudes. Alguns familiars d’aquestes van
prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, tot i
que cada cop més grans i amb risc de desaparició, per assegurar les futures comparatives de l’ADN i
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i van crear un protocol
senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era un procés similar al que
s’estava duent en altres parts del món que estaven patint o acabaven de patir conflictes bèl·lics. El
setembre de 2013 amb la inspecció que els comissaris de l’ONU per les Desaparicions Forçades van
fer a l’estat espanyol, es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del
Govern, el Banc D’ADN i la modificació de la llei de Fosses aprovant-se el 19 de desembre de 2013.
El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge (Verkami) el
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finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental interactiu per ajudar a fer pedagogia
de la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS.
Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament d'Ulldecona a la iniciativa del Banc d’ADN per
a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans del municipi,
d’acord amb les següents mesures:
1.
2.
3.
4.

Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del material.
Audiovisual i difusió del Banc d’ADN
Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi.
Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN i altres
relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes.
5. Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania en general
perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els familiars dels desapareguts
puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per identificar els cossos de les fosses o altres que en
un futur es puguin exhumar.
Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de participar dels costos
de les anàlisis i recollida de mostres en forma de subvenció a les famílies interessades.
Quart.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la Comissió d’Afers
Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del Parlament, Consell Comarcal i als
impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del període 19361977.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

7. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE «LA MARATÓ DE TV3». MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE
MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE «LA MARATÓ DE TV3». MOCIÓ
PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS.
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la Fundació La
Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics per a la investigació científica
de malalties incurables o cròniques, però també per a sensibilitzar la societat sobre aquestes
patologies.
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Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització de la població
catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la recerca
científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu
paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació científica, de
conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans aportacions han fet
de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent.
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat en la logística
per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes i serveis necessaris per al
correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres empreses col·laboradores a
través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el programa o en la campanya de
sensibilització.
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels més de 58.000
voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats populars organitzades. “La
Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització
social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de
durada del programa com tots aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país
realitzen actes de suport a “La Marató de TV3”.
Gràcies als més de 150 milions recaptats, s’han fet importants avenços en la recerca biomèdica amb
723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una tasca que enguany
commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, es proposen els següents acords:
Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament d’Ulldecona en
l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als ciutadans
voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes de “La Marató de TV3”, a
través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi ajuntament.
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar econòmicament realitzant
donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen
a través de les conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que
actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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8. MOCIÓ

DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA (CUP ULLDECONA – PA).

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució que
insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt
tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya.
Amb l'aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre país,
considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de
Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l'exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem al
costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis anys, alcaldes i
alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a
la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir
la democràcia, hem rebut l'atac injustificat de l'advocacia de l'estat espanyol per qüestions
simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via
política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència,
Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament
responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple exercici i
respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política per
part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
1. Manifestar el suport de l'Ajuntament d'Ulldecona a la resolució del Parlament de Catalunya per a la
convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de
2017.
2. Col·laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma
coordinada amb l'Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions
iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al
costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i
facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra
expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l'estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació
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real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament
de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.“
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
Sempre he pensat, he dit i així ho intento fer, i ho hem parlat amb els companys, que els polítics
creiem que som els primers que hem de donar exemple. L'Ajuntament d'Ulldecona legisla allò que
té competència, si legislés allò que no té competència hauria d'assumir les seves conseqüències,
que és el que està fent la Generalitat de Catalunya en aquest procés, no té competències, aprova
lleis de les quals no té competències i després es troba el que no li agrada. Per tant, nosaltres per
suposat, votarem en contra. I torno a recordar que volem polítics responsables, que si volen més
competències o si volen treballar d'una altra forma que intenten negociar-ho, però que per la via
il·legal no arribaran a cap lloc.
- Sra. Ventura:
Nosaltres en aquesta moció entenem que el que estem fent és donar una opinió política, no us
enganyaré, és una decisió difícil, perquè no estem en contra, ni tampoc estem a favor de la totalitat
de la moció i, per tant, més que mai és una abstenció justificada. Defensem i defensarem el
referèndum com a única via per a defensar l'actual situació que tenim a Catalunya, però no
compartim en cap cas la manera en què el Govern Català està conduint aquesta situació i d'aquí la
nostra abstenció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 5 (GMSU-CP)

9. MANIFEST INSTITUCIONAL. DIA INTERNACIONAL
DONES, 25 DE NOVEMBRE DE 2016.

PER A L'ELIMINACIÓ DE LA

VIOLÈNCIA

ENVERS LES

MOCIÓ CONEGUDA:
“MANIFEST INSTITUCIONAL. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES, 25 DE NOVEMBRE DE 2016
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per manifestar, una
vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de
treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de
vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels
grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i
d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i
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les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes,
que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre homes i dones en
els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement una sentència del Tribunal
Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya volem
avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de
les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones
d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de
gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i
la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una xarxa
pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que es troben
en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model d’abordatge
integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a avançar en la detecció de
casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències sexuals,
perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i
malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no
són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en
l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep l’existència
de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i control com a
formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions,
gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al
voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les dones
vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment històric, però, és
imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les seves
manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències .
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència
masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de Catalunya i
del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega la
presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere
basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les
voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació
de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta
xacra social.
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d’abordatge
respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de
prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
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I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que
afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. ”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Llegeix el manifest.
VOTACIONS: Sotmès a votació el manifest dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

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 1 de
setembre fins al 2 de novembre de 2016, que corresponen amb les compreses entre els números
191779-F i 191851-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les
Juntes de Govern Local aprovades des del dia 1 de setembre fins al 2 de novembre de 2016,
corresponent a la sessió celebrada el dia 26 d'agost de 2016.

11. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS : Nosaltres creiem que ja tenim suficient perspectiva com per
a fer una mínima valoració de les festes majors i de les festes de Sant Lluc. Al nostre parer les festes
majors d'aquest any han estat molt similars, gens diferents de les que s'han vingut fent els darrers
anys, sense cap aposta realment innovadora.
La principal crítica que volíem fer és en la manera d'organitzar-ho, creiem com ja vam dir quan vam
votar al ple les festes, que les festes s'haurien d'organitzar des d'una comissió de festes autònoma de
l'ajuntament, i podem fixar-nos en els Valentins, on són tot un èxit. Per a què tots els falduts i faldudes
se sentin part de la festa, haurien de ser ells qui l'haurien d'organitzar i no un govern o l'altre i
enfrontar-nos en les festes d'uns contra les dels altres, haurien de ser les festes de tots.
Un any més tornem a reivindicar el copagament dels espectacles taurins entre aficionats i ajuntament,
en la mesura que vàrem proposar, que seria el pagament per cadafal, tal com fan altres pobles del
voltant nostre. Hauria de ser una xifra simbòlica, 50 o 100 euros, entre 25 o 30 que són a un cadafal
és una misèria, i aquests diners que estalviaríem els podríem destinar a altres actes, bé a fer altres
actes o a millorar els actuals o a reduir l'entrada del teatre que considerem encara que és una
barbaritat 18 euros per l'entrada al teatre de la festa major. També podríem mirar de fer pagar una
mica per l'entrada dels espectacles nocturns i pujar-los la qualitat i proposar una altra vegada un
concert potent per a la festa major.
Demanaríem també que se'ns facilités als grups de l'oposició la despesa detallada del que ha suposat
la festa Major.
Pel que fa a Sant Lluc, creiem que cal redefinir del tot la festa de Sant Lluc. Creiem que els bous
valen massa diners per a la poca afluència que tenen, no se n'haurien de fer i s'haurien de destinar
aquests diners a fer una fira de qualitat. I, com a crítica, creiem que la promoció de la fira va ser
pràcticament nul·la i el programa va arribar just el dia abans i als pobles del voltant no va arribar
aquesta difusió.
- Sra. Ventura:
(La resposta general en relació a les festes majors es recull en la pregunta 30.)
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Respecte al tema de la publicitat de Sant Lluc, és veritat, es va fer menys publicitat del que s'havia
fet en anys anteriors. I, per tant, aquí tenim un buit que s'ha de continuar fent i potser la publicitat
que hem fet fins ara tampoc és l'adequada, em refereixo als mitjans on es publicita, perquè si
busquem fer una fira especialitzada, a la llarga és evident que els mitjans tradicionals ja no tindran
sentit, i s'haurà de fer publicitat en altres mitjans.
PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Volem saber com està el tema de les cartelleres?, ja que ho
vàrem aprovar i no sabem res.
PREGUNTA 3
de trobar.

FORMULADA PEL

SR. NAJAS: Demanaríem més papereres per al casc antic, ja que costen

PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. NAJAS: La retransmissió dels plens per televisió Ulldecona
demanaríem si es poden penjar, ja sigui per televisió Ulldecona o pel propi Ajuntament, en un canal al
youtube mateix, perquè els veïns ho puguin veure quan puguin o vulguin.
PREGUNTA 5 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Una pregunta que vaig fer al ple de 4 de juliol, si es tindria
en compte en l'actuació de la Ferradura II l'opinió de Patrimoni a l'hora de si es fa una valoració i tal,
si ho heu tingut en compte o si heu fet alguna cosa o no.
- Sra. Ventura:
El tema de la ferradura, jo ho donava per contestat, evidentment.
PREGUNTA 6 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: També es va aprovar en ple la declaració com a BCIL del
Molló, i voldria saber com està això, saber si hi ha un projecte de restauració, si s'està executant, si
s'executarà o no.
- Sra. Ventura:
Sobre la restauració del Molló tenim ja el pressupost que vàrem demanar a una empresa i, per
tant, en principi no tardarem massa a fer-ho, està previst.
PREGUNTA 7 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: I també en relació a l'església de les Ventalles sabem que
està funcionant, el que és l'Església de les Carmelites. Com està això?
- Sra. Ventura:
En relació a l'Església de les Carmelites tenim una partida al pressupost de 80.000 euros, crec
recordar, per a fer una actuació d'urgència. Vam demanar una subvenció al departament de
Cultura, que va sortir aquests últims mesos per a restauració de béns patrimonials que estaven en
problemes d'estructura, i la nostra sorpresa ha estat que ens deneguen la subvenció perquè no
està inscrita al catàleg de béns patrimonials de la Generalitat. L'obra d'urgència igual la farem,
perquè hi ha un forat important a la teulada, a la cúpula, que s'ha de reforçar perquè sinó ens
acabarà caient, però la subvenció l'haurem de tornar a demanar perquè se'ns ha denegat. El que
hem fet és fer el procediment a l'inversa, demanar quin és el catàleg que tenen ells perquè ens
temem, que no només estem parlant d'aquest edifici sinó d'altres importants que tenim a nivell
d'Ulldecona. I llavors, en base al document que ens enviï el departament de Cultura, emprendrem
les mesures posteriors que hàgim de prendre.
L'església de les Ventalles, el mur de contenció de la plaça està arreglat, el bisbat té preparat el
projecte tècnic arquitectònic per arreglar l'esquerda que hi ha dins de l'església i tan bon punt el
presenten faran les obres per arreglar l'esquerda i consolidar l'església. En tots els problemes que
hi va haver crec que s'ha treballat bé, s'ha treballat ràpid, s'ha actuat de pressa per part de
l'Ajuntament i també per part del Bisbat i crec que cal posar-ho de manifest.
PREGUNTA 8 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Torno a insistir, i seguiré insistint a tots els plens, pel tema
de civisme. Per exemple l'altre dia estàvem al consell escolar municipal i es parlava del tema de les
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escoles, i al ple passat parlàvem també del tema del civisme a festes. Si donem una volta pel terme,
podem veure també que s'han tirat escombreries a la vora dels camins, i sobretot si anem per
exemple al rajolar de garrell, trobarem sofàs, matalassos, televisors, papers, ... direccions amb noms
de les persones que ho han llançat, suposadament. Jo pregunto, s'ha fet alguna investigació?, ja no
dic que es vagi a buscar perquè es veu a simple vista, i s'ha fet intenció de retirar aquest material? o
ho deixarem allí per a quan la gent passi pel camí pugui veure com tenim el terme d'adequat a l'hora
d'anar a passejar?
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de civisme una reflexió més general, jo crec que la problemàtica no és només
que els xiquets no saben on anar, és a dir, el xiquet que no sap on anar i que vol jugar a futbol no
és el xiquet que trenca parcs infantils, per entendre'ns, el perfil és diferent, ho dic perquè no
caiguem en el mal hàbit de posar-los tots al mateix sac. Tenim un percentatge molt menor de
xiquets què, dic xiquets perquè són menuts, segurament estem parlant no de joves de 25-30 sinó
de menys edat, però no els posem tots en el mateix sac, i és veritat que hauríem d'anar a nivell de
cadascun d'aquests col·lectius a saber que és exactament el que està passant. S'ha parlat en
diferents ocasions, no només en el consell d'entitats sinó també en el consell escolar, vam parlar
del tema del civisme i hi ha una iniciativa important per part de l'institut d'un dels grups de treball,
ells mateixos faran algunes accions de sensibilització entre els mateixos joves, s'ha tractat el tema
en alguns tallers que hem fet a l'institut, per tant, estem treballant molt des de la base i després,
evidentment, hi ha alguns llocs on fa falta recordar-ho, ara ja no parlo d'actes vandàlics de
destrossar parcs, jardins, o demés temes d'escombraries, temes de gossos... respecte al tema
dels gossos segurament farà falta algun altre senyal perquè la gent visualitze que aquestes
actituds són sancionables i que no es poden fer.
PREGUNTA 9 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Sobre el que són les festes, en aquest cas, estic d'acord en
moltes de les coses amb el company de la CUP. Dir i en això recalcaria també el que és en
l'organització que per exemple hi ha molts actes que s'encavalquen, i això és una cosa que hauríem
de tenir en compte. Per exemple un acte que aquest any ha portat una mica de polèmica és el
diumenge, el concert de la banda amb els bous, ja que el concert de la banda començava a una hora i
se sap que aquest acte té una durada, i que els bous estaven començant quan encara el concert
s'estava fent. Poso aquest com exemple, però passa en altres coses.
Després, està tot el problema de la nit, amb l'incivisme que va haver-hi, i en tot el que es va fer. Això
passa a festes, passa fora de festes, i en el que són les escoles i, ens hauríem de posar les piles i
veure quina és la problemàtica, perquè potser la problemàtica només és una, i és que aquesta gent
tenen una edat i no saben on anar. Aquí al poble on poden anar a fer jugar a pilota o així, si no és a
les escoles i està tancat. Posem-hi solució, mirem a veure si podem fer algunes altres solucions.
Sobre les festes de Sant Lluc, diria una cosa, més del mateix, i és que han sigut unes festes igual
com els altres anys, encara que serien unes festes que servirien per a promoure el tema de la
restauració, crec i ja ho vaig dir altres vegades, a l'altra legislatura que el que hem d'anar a buscar és
promoure el poble i que realment aquestes festes es faci una fira on realment es vagi a promoure el
que són sectors econòmics però de veritat, no fer un intent, sinó anar-ho a fer de veritat. Sé que és
feina, però posem-nos a treballar que per a alguna cosa estem aquí.
(La resposta general en relació a les festes majors es recull en la pregunta 30.)
(La resposta en relació a l'incivisme es recull en la pregunta 8)
(La resposta en relació a les festes de Sant lluc es recull en la pregunta 30).
PREGUNTA 10 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Sobre la il·luminació del camí Terrers, la gent que va a
entrenar al camp de futbol per la nit o va al gimnàs, dóna molt que desitjar, a banda, que el ferm està
com està. Si hi ha intenció de fer alguna cosa sobre aquest ferm.
PREGUNTA 11 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Sobre la rotonda de l'Avinguda Ramon Salomon, no hi ha
ni cap cediu el pas ni passos de zebra ni res, te tires i a veure què passa, i si hi ha algú que no vol
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parar no para i avant.
- Sra. Ventura:
Respecte a l'Avinguda Ramon Salomon havien de venir el dijous a fer les medicions per a
començar a pintar, però al final vindran demà al matí. No sé si les senyals que hi ha posades avui
són per a això, suposo, no ho sé perquè no les he vist. Demà al matí vindran a fer les medicions
per a començar a fer la pintura dels passos de zebra, aparcaments i demés.
Et preguntava a quina rotonda et referies perquè al Ramon Salomon tenim dos problemes, un és
la rotonda del carrer Guifré i l'altre és el que abans era un triangle, que ara és una rotonda del
Vidal i Barraquer i el Ramon Salomon i el que puja del Mercat, perquè allí tots cometem una
infracció, de retirada de sis punts en el moment en què pugem des de la plaça Catalunya fins a
l'Avinguda Ramon Salomon, que ens saltem tots una línia continua que no es pot saltar. Per tant,
allí s'ha de buscar una solució bastant difícil, perquè en el moment en què es va suprimir el triangle
de baix, fa complicada la solució.
Com sabeu de l'Avinguda Ramon Salomon hi ha un pla d'ordenació, ja ho vaig explicar, van venir
des d'una empresa que treballa per al servei català de trànsit, a fer tot l'assessorament per a veure
com ho havíem de solucionar, i hi ha diferents propostes que passen segurament per prohibir un
sentit de circulació dels carrers que pugen, però que també és complicat, perquè el carrer puja fins
a dalt de tot, i hem d'acabar de prendre una decisió al respecte.
PREC 12 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: El patrol que portaven el servei de jardineria està deixat allí,
suposo que hi ha altres llocs on es podria retirar, però hauríeu de retirar-lo perquè si realment volem
apostar per un poble net, nosaltres som els primers que hem de donar exemple.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Nosaltres, pràcticament, és recordar tot allò que està
pendent i que no hem tingut resposta o que creiem que no s'ha fet o que s'ha fet però torna a estar
igual.
Sobre el tema d'incivisme també ho tenia apuntat, però m'agradaria saber, perquè he vist a
l'alcaldessa en algun mitjà de comunicació, explicant que es feia una campanya sobre el tema
d'incivisme i tal, tenim una ordenança ja fa temps, és molt complicat i sóc conscient que poder agafar
a la persona al moment en què comet la infracció és difícil, que jo per això sempre he demanat
col·laboració a la gent, totes aquelles persones que puguin veure alguna cosa que ho denunciïn,
perquè avui en dia la majoria portem mòbil i es pot fer una foto i això és una prova per a poder actuar.
M'agradaria saber en què consistirà aquesta campanya.
- Sra. Ventura:
Tornant al tema de l'ordenança tenim una complicació afegida a l'hora d'aplicar l'ordenança, que és
que com ja sabeu, un policia quan va a fer una denúncia per un vehicle mal aparcat, per posar un
exemple concret, porta el bloc de denúncies, la posa i això segueix el seu curs oportú. En el cas
de l'ordenança de civisme, no és així, el policia, l'agent que veu la infracció, que detecta la
infracció, fa un informe, l'eleva a alcaldia, alcaldia passa l'informe a secretaria, secretaria prepara
l'expedient, i s'obre un expedient sancionador contra la persona o persones que han comès
aquesta infracció. Per tant, això a nivell administratiu, no ens enganyem, complica molt l'aplicació
de l'ordenança. La nostra idea era que la pròpia policia portés el bloc de denúncia de l'ordenança i
apliqués les sancions que hi ha als diferents punts de l'ordenança municipal de civisme. Resulta
que tenim centralitzat el tema de recaptació a través de BASE i BASE només treballa en un
ajuntament de la província en aquest tema, que és l'ajuntament de Tarragona, i han començat a
treballar fa poc. És a dir, en la resta d'Ajuntaments encara no tenen implementat aquest sistema,
estan fent un període de prova, a veure com els funciona i depèn de com funcionarà l'aplicació a
l'Ajuntament de Tarragona després ho podrem implementar nosaltres aquí o a altres llocs que ho
demanin. No ho dic en el sentit de què no s'està aplicant sinó que és dificultós aplicar-la perquè
s'ha de seguir tota una espècie de procediment llarg, farragós, que ocupa molta gent, i que seria
molt més senzill si una persona que tira l'escombraria fora del lloc on l'ha de tirar pogués ser
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multada en aquell moment si se la troba, perquè l'altre problema afegit és trobar-la o enganxar a la
gent en les actituds incíviques que no hauria de fer.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: L'altre tema, ho vaig comentar el 21 de desembre de
2015, és sobre els plans d'autoprotecció. S'haurien d'haver aprovat a 1 de gener, i sí que s'havia
donat un temps, però és què estem al mes de novembre. M'agradaria saber com està.
PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Un altre tema de fa molt de temps també i m'he enterat
avui que està igual, és que al cementiri d'aquí d'Ulldecona, al segon apartat, hi ha tres parts, a la del
mig, a un costat hi ha una habitació que abans, fa uns anys, es cremava, i la porta està trencada. Ara
no es crema però la porta continua estant trencada. Ho dic perquè mireu-ho a veure si es pot arreglar.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema del cementiri s'han fet, i ho he pogut veure aquests dies de tots sants, bastantes
millores a tot, està prou bé, i és veritat que queda aquesta porta que no tardaran massa a arreglarho. L'habitació aquesta, de dins també estava molt abandonada i bruta, pels anys que es cremava
allí sense netejar, i ara està bastant neta, està bé i l'únic que fa falta és canviar la porta de fora que
ja s'arreglarà.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També vaig comentar ja fa molt de temps, perquè ho
tenim aquí a la vora, en quatre dies serà la fira de Nadal, i l'any passat es va canviar la data, i va ser
un fracàs. Inclús hi havia parades que el mateix dia no sabien on s'havien d'ubicar i, ho dic en temps
per a què enguany es millore i si se sap la data començar a fer propaganda, que crec que és bo que
la gent se n'entere.
- Sra. Ventura:
Respecte la Fira de Nadal, avui mateix han sortit les cartes informatives als comerços, de les dates
de la fira de nadal i també hi ha algun canvi sobretot en la ubicació, per donar-li una imatge
diferent.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha alguns carrers, sempre ha passat, però hi ha
temporades que aparquen damunt de la vorera, especialment i no hi ha més remei al carrer del Mar,
aparquen damunt de la vorera perquè és així, però abans deixaven espai per a què entre la casa i on
aparcaven pogués passar la gent, i ara tornen a arramblar-se a la façana i la gent ha d'anar pel mig
del carrer i no pot passar per la vorera que és el lloc per on han d'anar.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema dels aparcaments del carrer del Mar, evidentment el problema no és només que
aparquin contra la paret, si sancionem, hem de sancionar estiguin més a prop o menys a prop de
la façana, si estan damunt de la vorera. Per tant, allí sí que haurem de prendre una decisió sobre
què fem, entre altres coses si ara comencem a arreglar voreres, que no sé si el pressupost ens
arribarà al carrer del Mar o no, i després al cap de dos dies es torna a aparcar damunt les voreres
tornaran a estar més afonades, que ara estan més baixes inclús que el propi paviment.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volia saber si heu pensat alguna cosa respecte
al que vaig comentar a l'últim ple ordinari, i és en relació "als trombos o rallies" que es fan al passeig
de l'Estació i detràs de l'oficina de turisme.
- Sra. Ventura:
Respecte els trombos del passeig de l'Estació, pel cantó de la plaça de bous, per a què ens
entenguem, s'entra a bastant velocitat. Normalment és aquesta la direcció, però ara el pas per la
part dels arbres i per la part de baix es vallarà perquè no es pugui passar. Perquè ens entenguem,
feu un dibuix mental, hi ha tres parts al passeig de la Via, una és la part que hi ha des de la valla
de la via fins als arbres, la part de dins dels arbres, que és on està el pipi-can i l'skate, i la part de
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fora que és per on circulen. Segons diferents reunions que hem tingut amb diferents persones que
coneixen el tema, el fet de què allò sigui molt ample permet a més que entrin i surtin, i facin els
"trombos", per tant, per la part de baix, contra la via i per dins dels arbres no deixarem circular,
posarem una valla física i deixarem la circulació només pel cantó de contra la part del pavelló. A
veure si de moment amb aquesta mesura frena l'entrada dels cotxes per la part de la plaça de
bous. És una mesura experimental, és a dir, haurem d'anar provant a veure com acabem amb el
problema.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volia comentar que a l'Avinguda Ramon
Salomon fa molts de mesos que havien de venir, i he vist i no sé per a què, cada dos per tres hi ha
senyals de prohibit aparcar. Avui mateix hi ha una senyal de prohibit aparcar des de les vuit del matí, i
estava tot ple de cotxes, i clar, posar una senyal i no fer-la complir no està bé. Voldria saber per què
es posen aquestes senyals, no és l'única vegada, ha passat diverses vegades i en canvi no es veu
físicament que es faci complir.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vaig demanar al Ple de 7 de maig el quadrant de la
policia local, i em vas donar el de sis mesos, de gener al juny. A finals de juny o principis de juliol, vaig
demanar que volia tot l'any i no l'he rebut encara. Ho he de demanar per escrit? ho dic perquè les
coses que són de molt de temps, perquè ho pugui tenir, em dieu el que he de fer.
- Sra. Ventura:
Tinc els quadrants de la policia, que els tenia actualitzats, aquí per a donar-te'ls ara. Contava que
ja estava fet, ja ho havia borrat de la llista, perquè em pensava que ja t'ho havia passat amb els sis
primers mesos de l'any, però aquí ho tens fins a final d'any.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També fa de temps vaig demanar els miralls del carrer
Valmanya, els de baix es van posar, però els de dalt que vaig demanar, també fa mesos, no n'hi ha
cap.
- Sra. Ventura:
Els espills de carrer Valmanya no et preocupis que els posarem, ara estem intentant que els pagui
la Diputació, perquè els altres també ens els va posar ells i, per tant, esperem que ho acceptin i ja
els hem enviat inclús la petició per escrit i tot, vull dir que una mica de temps tampoc vindrà d'aquí.
Si fem aquest estalvi i la Diputació com a garant de la seguretat en la carretera de Godall els pot
assumir, nosaltres estarem molt contents de la seva col·laboració i l'Ajuntament s'estalviarà
aquesta despesa.
PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A la plaça de l'Església, a diversos llocs, però sobretot
pujant del carrer Sant Antoni, allí hi ha bastantes rajoles trencades o el paviment que està en mal
estat i que seria bo que la brigada de l'Ajuntament ho revisi una mica i que arregli com a mínim les
que estan malament.
PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la neteja, especialment a la Plaça dels
Països Catalans i tota aquella urbanització, tota aquella zona, els jardins de les voreres, si es pot dir
jardins, hi ha herbes, bastant grans i està molt deixat. Jo aquesta tarda he passat i al costat de la
Plaça dels Països Catalans hi ha un solar i la plaça pràcticament sembla el solar. Ho dic perquè es
tingui en compte i es netegi. I ja que netegen, entre la vorera i el paviment en alguns carrers hi ha
herbes.
- Sra. Ventura:
Respecte a la plaça dels Països Catalans, es va fer fa un mes i mig aproximadament l'últim
desbrossament, el que sí que és veritat és què utilitzem productes que no duren tant, com els que
utilitzàvem abans, hem suprimit el glifosat, tal com va acordar el Ple Municipal i és veritat que els
productes que ara s'utilitzen no duren tant i s'ha de fer molt més sovint el desbrossament de la
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plaça. L'última vegada es va fer el desbrossament fa mes i mig aproximadament l'última i durant
aquest estiu s'ha anat fent més vegades.
PREC 24 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldríem per escrit i detallat, que ja ho havíem demanat
una altra vegada, els ingressos que s'han tingut de l'aigua, d'allí del costat de la policia, on s'omplen
les cubes, si ens podríeu fer un historial des del juliol del 2015 fins al dia d'avui.
- Sra. Ventura:
El tema de l'aigua de les cubes, perdona, perquè jo pensava que ho havia demanat Isabel Salas a
l'últim ple i, per tant, li vaig passar la informació a ella i ara no la tinc aquí, però te la faré arribar
perquè ja la vaig demanar a intervenció.
PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Hem vist que el cap de setmana del 19 i 20 de
novembre, s'organitza la primera mostra d'empreses dedicades a l'ensenyament, concerts,
orquestres, dj, equips d'àudio, il·luminació espectacular i lleure nocturn. Ens ha sorprès moltíssim
veure el cartell anunciador d'aquesta mostra, ja que no hi ha cap bar musical d'Ulldecona. No podem
entendre que ve un local de fora del municipi i no deixem que es guanyen la vida els del poble, que
són els que paguen els impostos a Ulldecona i són els que s'haurien d'emportar el negoci. Ho
entendríem si ningú d'Ulldecona pogués oferir aquest servei, però no és el cas. Si ens podeu dir el
motiu, ho agrairíem.
- Sra. Ventura:
Quant a la fira Sonora enguany hi ha 10 expositors, i no està tancat, per tant, si hi ha alguna
persona del poble que s'hi vol acabar sumant encara pot fer-ho. Hem contactat amb diferents
persones, no només de pubs musicals i, per unes qüestions o altres no han volgut estar-hi, o no
han pogut, i evidentment si algú s'ho repensa, per a les persones del poble, sempre estarà oberta i
hi haurà un espai per al seu negoci.
PREGUNTA 26 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Referent a la Policia Local, com tothom sap,
actualment a la plantilla de la policia local tenim dos baixes, una per malaltia, i l'altra perquè l'interí
que l'ocupava ha aprovat unes oposicions i ha marxat a una altra destinació, i per aquest motiu s'ha
quedat vacant el seu lloc. La nostra pregunta és perquè encara no s'ha cobert aquest lloc. Si no
recordo malament, de les proves que es varen fer dels interins, que tenim ara, quedaven tres
aspirants a la llista en espera. Per tant, seria fàcil cobrir aquest lloc i almenys els torns de la Policia
podrien cobrir-se com toca.
- Sra. Ventura:
Respecte les dos places vacants de la Policia Local, a la pròxima Junta de Govern Local, que si no
m'equivoco serà el divendres vinent, s'aprovaran les bases per a una de les places que és la que
està vacant, perquè ha marxat un policia que va aprovar les oposicions a Guàrdia Civil. Al final
hem decidit treure les bases per cobrir aquesta plaça vacant en un concurs de trasllats, és a dir,
assumir una persona que vingui formada, que vingui amb el curs de policia fet i que pugui donar
un servei professional 100% des del minut zero. La decisió s'ha pres després de moltes reunions i
d'estudiar diferents opcions i vam creure que aquesta era la més adequada. Podíem fer-ho
directament, és a dir, buscant una persona que vingués i que s'incorporés al cos per acord de les
dos administracions, o sigui de la Generalitat, en aquest cas de Mossos d'Esquadra, o d'una altra
policia, però vam considerar que havíem de donar opció si hi havia diferents persones que podien
estar interessades i, per tant, el que farem serà a provar les bases i que es presenti qui estigui
interessat en la plaça. Aquest divendres ho aprovarem i abans de final d'any si tot va àgil i ràpid,
podrem tenir fet el concurs i tenir una de les places cobertes.
PREGUNTA 27 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Referent al consell d'entitats, en un consell d'entitats
que recordareu la majoria dels que esteu aquí, de ja fa uns anys, es va aprovar que les entitats que
presenten pubilla tenen l'obligació de fer carrossa. Com vau comprovar poques entitats van fer
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carrossa aquest any, i si no arriba a ser per les colles de joves, que van animar la festa la tarde de les
carrosses, hagués estat un fracàs. I, tornem al principi, els acords que es prenen són per a fer-se
complir. Si no s'han d'executar potser el que hauríem de fer és no prendre'ls.
PREGUNTA 28 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: En relació a l'adjudicació de la cantina dels bous,
que ja fa del juny del 2015 que venim parlant-ne, l'any passat em vau dir que no teníeu temps per a
fer el concurs de la cantina dels bous, i ho vam deixar passar perquè realment acabàveu d'entrar al
govern i potser era molt just poder fer el concurs per a poder adjudicar la cantina. Però aquest any se
us va preguntar en temps, perquè consideràvem que si hi havia un requeriment del síndic de greuges
que havia vingut recomanant que s'havia de fer aquest concurs, creiem que hagués sigut adient poder
fer aquest concurs, i malauradament, s'ha adjudicat la cantina, com creiem que no s'hagués hagut
d'adjudicar, ja que aquest concurs no s'ha fet.
PREGUNTA 29 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria preguntar-vos, si recordeu, que teníem unes
negociacions en APASA pel centre ocupacional. Ells van venir diverses vegades, ens vam reunir amb
ells, amb els representants d'APASA, vam visitar i oferir-los diverses ubicacions possibles al poble per
a què pogueren construir-lo i dotar-lo, ja que des del primer moment vam considerar que era un servei
més per al poble i, per tant, una riquesa més i ells estaven molt il·lusionats en poder instal·lar aquest
centre ocupacional aquí a Ulldecona, primer, perquè estan encantats del municipi, i sempre els ha
agradat Ulldecona i a més, creien que els aniria força bé estar aquí ubicats perquè tenien el polígon
industrial a tocar i per a fer les pràctiques l'alumnat els hagués anat molt bé. Volíem saber com estan
les negociacions.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema del centre ocupacional d'APASA, vam tenir dos reunions, una amb els directius
de l'entitat, mirant inclús alguna ubicació no pública sinó privada, d'algun propietari privat, que em
consta que a més després van anar a veure, però encara no tenim una resposta definitiva al
respecte, i després també una altra amb els directius de l'entitat i amb alguns usuaris del poble, en
la que se'ns va explicar no només el projecte actual sinó com havia de créixer el projecte del
centre ocupacional, per no cometre els mateixos errors que s'han comès, no parlo d'Ulldecona ara,
sinó en d'altres llocs, que és buscar unes instal·lacions molt reduïdes d'espai que els impedeixin el
creixement posterior, perquè no estem parlant només d'un centre ocupacional com a tal sinó amb
la possibilitat d'oferir serveis de residència i altres serveis. Per tant, quan sapiguem alguna cosa al
respecte us informarem, perquè evidentment la nostra voluntat, així ho hem manifestat ara i quan
estàvem a l'oposició de manera reiterada, és que puguin venir a Ulldecona a oferir els seus serveis
i no només a la gent d'aquí, sinó a la gent de tot el territori.
PREGUNTA 30 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: I ara vaig a entrar en la valoració de festes.
Durant quatre anys vam sentir moltes vegades que no els agradava el model de festes que es venia
fent a Ulldecona, i recordo que poques modificacions es podien fer, tot i així vam introduir nous actes,
amb molta participació. No es podien fer grans modificacions, ja que molts dels actes són tradicionals
i d'altres són els que organitzen les entitats, però clar quan s'està a l'oposició és molt fàcil fer
demagògia i quan s'està al govern, clar, es veu i s'opina d'una altra manera. Si dic això és perquè les
festes d'aquest any, en conjunt, han sigut igual que tota la vida, en alguns canvis però res més. Els
recomanaria que per a propers anys tinguessin cura en les faltes ortogràfiques, abans d'enviar a
impremta el programa és recomanable revisar-lo acuradament diverses vegades i també s'hauria de
tenir cura amb els horaris, i aquestes recomanacions també poden servir per a l'agenda mensual.
Per a nosaltres el sopar "de cabasset" no s'hauria d'organitzar a festes majors, ja que hi ha massa
actes programats i considerem que seria més adient fer-lo a Sant Lluc, com fèiem nosaltres, ja que a
les festes de Sant Lluc la programació és minsa i aquest sopar de germanor era ideal per a la gent
més gran, era tot un èxit, més de 600 persones assistien al sopar, i si fem un cop d'ull al programa de
les passades festes de Sant Lluc, podem comprovar que només es van organitzar actes festius
nocturns per a joves, la gent de més edat també es mereix que es tingui en compte a l'hora
d'organitzar unes festes.
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Anem al pregó, considerem que el pregó no s'hagués hagut d'avançar, el canvi d'horari va suposar
que quan va començar el ball, la majoria de gent encara estava sopant i va haver molt poca gent al
principi del ball.
També lamentem que es va treure el passadís que feia cada pubilla amb l'acompanyant, creiem que
més d'una pubilla va tenir problemes per a pujar a l'escenari i gràcies que dos col·laboradors o dos
acompanyants van ajudar-les a pujar perquè més d'una tenia problemes. I com no, ens va saber molt
greu que la desfilada que feia cada pubilla amb la música que triava, que també es tragués, hem de
tenir en compte que la nit del pregó és la nit de les pubilles, elles són les protagonistes i s'ha de fer el
possible perquè elles disfruten i participen més activament.
Pel que fa a l'acte dels cotxes bojos, ens ha fet saber la gent que el motiu pel qual no van participar
va ser perquè el programa de festes va arribar molt just a les cases, i estic dient realment el que la
gent ens ha dit.
Vaig a l'acte dels més menuts, del dimarts que es deia «quina xalera». Se suposava que havien
d'haver inflables, segons posava el programa i només n'hi va haver un per a tots els xiquets, es va
organitzar aquest acte al passeig de l'Estació, que no era el lloc adient per a jugar a futbol, entrar a la
terra amb els excrements dels animals de companyia. I el que no s'hauria de repetir és que
s'organitzin activitats per als més petits i que no es talli la circulació de la via pública, cotxes, pilotes,
cotxets, tot un perill.
Anem al ball de mantons, l'organització del ball de mantons com sempre, no podem dir res millor,
simplement com sempre, un desgavell. Al ball de mantons d'adults i juvenils, com ja ve sent habitual,
no es va respectar ni per casualitat els 15 minuts que tenien els fotògrafs per estar dins de la plaça, si
el que volem és que estiguin durant tot el ball, el que potser hauríem de fer és deixar-los estar i no
posar-ho ja ni al programa. Voldríem fer-los una recomanació per al ball de mantons, sabeu que la
gent quan balla, sua, i el problema que tenen molta gent és que tenen set i han d'anar cridant que
algú els hi doni aigua. Potser seria bo que a diversos llocs entre la plaça i el carrer Major hi haguessin
llocs amb aigües, per a què els balladors pogueren agafar-les, beure i tirar-les al mateix lloc.
Anem a valorar la Shopping Night, quan natros vam crear la Shopping Night, i que quedi clar que
vàrem fer-ho conjuntament amb la Unió de Comerç, la vàrem encarar per potenciar i impulsar el
comerç local i el sector serveis. En la darrera Shopping Night es va prendre el sentit per la qual fou
creada, ja que van tenir poc ressò i poc negoci els comerços del municipi, i considerem que s'hauria
de fer esforços per donar-li el sentit que tenia en un principi.
Pel que fa a la diada de l'Ermita, no vam trobar massa adient que, ja que la gent paga la seva ració de
l'arròs i creiem que en bon encert vam posar els tiquets perquè sinó hi havia gent que s'emportava
racions d'arròs per a tota la setmana o si convé per als animals de companyia, no vam trobar correcte
que la gent aquest any s'hagués de pagar la cadira.
Anem al dia institucional a l'ermita, la Diada Nacional de Catalunya és una diada transcendental per a
molts de nosaltres. Aquest any la Diada Nacional es va fer a l'ermita, la banda d'Ulldecona va fer
esforços per a desplaçar-se allà dalt per a poder-nos oferir les peces que havien preparat per a l'acte i
l'acte va ser un desgavell, les pubilles per un lloc, els regidors per un altre, la gent preguntant i ningú
va saber que respondre, de veritat, va ser una llàstima tot l'enrenou que va suposar per a la banda i
en canvi l'acte quedés tan deslluït.
També recomanaríem que de cara als anys vinents tinguéssiu, o miréssiu de tindre un bon criteri a
l'hora de triar les orquestres, ja que creiem que aquest any no han estat massa encertades.
Ara ja només em queda el tema de la carpa, i, diré amb l'experiència que tenim de fa quatre anys,
quan nosaltres vàrem arribar al govern, estava la carpa i la vàrem treure i va ser llavors, en el moment
en què es va treure la carpa, quan els balls van començar a funcionar i la gent, tant joves com grans,
van començar a vindre al ball. Si tenim dos ambients i separem a la gent mai podrem tenir ambient als
dos llocs, però el que creiem més lamentable és el que va passar aquest any amb el tema de la
carpa, ja que si teníem una carpa que se suposava que era per als joves, el que hagués hagut de fer
l'Ajuntament, que és qui organitza les nits de ball, quan s'hagués acabat el ball hagués hagut de
suprimir la discoteca mòbil i la joventut que hi havia al ball se n'hagués anat a la carpa i així, almenys,
els negocis que portaven la carpa hagueren pogut recuperar alguna cosa des que s'hagués acabat el
ball fins que s'hagués acabat la carpa.
I em queda parlar dels bous de Sant Lluc, ja que considero que s'hauria d'estudiar molt a fons si hem
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de seguir fent bous, potser seria millor com vam fer una vegada que vàrem reduir la plaça o potser es
podria canviar la ubicació i fer-los al carrer Calvari perquè realment la inversió que suposen els bous,
per la poca participació que hi ha, crec que ens ho hauríem de pensar.
- Sra. Ventura:
Intentaré donar resposta a alguna de les qüestions que s'han plantejat. Respecte a festes dir-vos
que hem mantingut diverses reunions, no només amb el consell d'entitats, sinó amb algunes
entitats a nivell individual i també amb altres col·lectius de persones que han col·laborat amb les
festes majors i, per tant, el que fem és recollir moltes de les propostes que ens han fet arribar,
algunes de canviar coses que s'han fet o que es venen fent històricament, per tal de fer-les més
participatives i per tal que estiguem tots molt més a gust.
Jo també m'atreviria, i t'ho dic amb tot el carinyo, si m'ho permets Núria, que les crítiques són
benvingudes sempre i quan siguin positives, i jo he denotat en algun moment de la teva intervenció
un ànim més destructiu que constructiu, sobretot quan parlem d'alguns actes en concret, que és
veritat que s'han canviat algunes de les coses de protocol, algunes qüestions més simples, que
s'han fet, a més, en bona acceptació per part de la gent que ha participat i, per tant, no li veig jo
massa problema.
Quan al ball de mantons parlar de la manera que has parlat, la veritat, sí que hi ha problemes al
ball de mantons, algunes vegades a les puntes no se sent bé, i no recordo exactament quants
anys fa però si fa 20 anys que jo no ballo, quan jo ballava ja se sentia malament, per tant, ara
posar-se a fer aquesta intervenció respecte al ball de mantons que és un dels actes més lluïts,
més participatiu i més bonics de les nostres festes, no entenc massa a què ve.
En tot cas, recullo algunes de les altres aportacions que s'han fet. Algunes de les qüestions, a més
s'han plantejat ja en altres fòrums, per exemple el que es parlava del copagament dels bous, s'ha
parlat ja en comissió de bous, es va tractar al consell d'entitats, a qui se'ls va fer arribar la proposta
que va fer la comissió de bous i, per tant, no van dir res al contrari. I, algunes altres qüestions que
crec que són positives. Tenim temps de treballar les de l'any vinent i, per tant, s'ha de fer ben fet.
És molt difícil que no s'encavallen actes, molt, per no dir impossible, perquè si per un costat
demanem diversitat d'actes i actes per a totes les edats, és impossible que no s'encavallen,
perquè estem al mes d'agost, i majoritàriament els dies de festes, la gent vol començar a
organitzar actes a partir de les sis o les set de la tarde, que és quan fa més bona hora, perquè a
les quatre de la tarde llevat d'algun campionat de billar o guinyot o alguna cosa en un local tancat,
és difícil de fer.
Crec que els actes que es van fer nous van funcionar bé, van ser participatius i respecte als cotxes
bojos crec que segurament no va ser un problema de què es va repartir el programa més tard o
més prompte, perquè hi havia molta gent que ja se n'havia assabentat, i en tot cas el programa
s'havia repartit abans del que moltes vegades estàvem habituats, justament això no. Ara és veritat,
que potser vam fallar en l'hora, i vam fallar en el lloc, perquè inicialment s'havia de fer per la tarde,i
al final no es va fer perquè el carrer no es pot tallar per la tarde perquè hi havia un partit de futbol i,
per tant, al passar-se al matí, potser va ser un problema d'horari, i haurem d'estudiar conjuntament
amb les persones que ho van organitzar a quina part del programa s'ha d'ubicar. L'únic que volia
deixar clar, és que és difícil fer complir el que comentava Paco Lavega de què no coincideixin
actes, és no difícil, sinó impossible.
El tema en concret que s'ha comentat de la banda, és veritat, el concert de la banda
lamentablement va haver de començar mig hora més tard, per una causa sobrevinguda a tots els
que estem aquí i a tot el poble, per tant, això ens va passar en el tema del concert de la banda i
amb altres activitats.
El d'avançar o no avançar els horaris de la nit del pregó, l'enquesta que vam passar de festes no
va ser massa participativa, però majoritàriament la gent el que ens va dir és què volia que
comencés molt abans tot, sobretot els balls per la nit i el pregó. Per tant, crec que començar a
l'hora que vam començar no és una hora fora de lloc. Potser tardarem a què la gent s'acostumi a
ser puntual i què els actes puguin començar a una hora prudent però si l'aposta és aquesta, crec
que al final ho acabarem fent.
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En tot cas, insisteixo, em deixo moltes coses de festes, però recullo les propostes que es fan en
àmbit constructiu per tal d'estudiar-les i mirar-ho.
Respecte a la fira de Sant Lluc, hem tingut dos reunions de preparació del que ha de ser una fira
més especialitzada en temes de gastronomia i fent servir alguns dels actius que tenim a nivell
municipal. Suposo que podrem redactar un document complert d'objectius què perseguim i, per
tant, us el farem arribar en el moment en què el tinguem, abans de finalitzar l'any. Perquè volem
començar l'any 2017 posant el calendari de fires.
Insisteixo sobretot en el tema de festes, perquè heu fet referència tots de manera molt insistent
durant les vostres intervencions, que crec que deu n'hi do tot i així els actes nous que hi havia i la
diversificació dels espais que es va fer en aquestes festes, i que van resultar molt participatives
per a molta gent. És evident que sempre es poden canviar coses, i que les coses evolucionen que
d'un any per a l'altre el que és bo, potser no ser-ho tant, i que, per tant, és positiu estar
contínuament fent canvis i introduint novetats però que hi ha coses que funcionen i que crec
també que ho hem de posar en valor, i jo posava com un exemple el tema que comentava abans
del ball de mantons.
___________________
La Sra. Ventura finalment diu que s'han formulat molts de precs, entenent per precs el tema de les
papereres, i el tema de la urgència de les cartelleres que encara està pendent, i que es tindran en
compte.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-dos hores i vint-i-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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