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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 3 DE JULIOL DE 2017
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 tres de juliol de dos mil disset.
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 inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts
individuals per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació
primària i secundària del municipi d'Ulldecona.
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3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques
sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
4. Aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Popular d’Ulldecona.
5. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d’Empresa i Ocupació) de la proposta de
festes laborals locals per a l’exercici 2018.
6. Recuperació en via administrativa de bé de domini públic. Camí municipal número 9006,
Polígon 36, del terme municipal d’Ulldecona.
7. Elecció de Jutgessa de Pau substituta del Jutjat de Pau d’Ulldecona.
8. Actualització del nomenament dels membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil
del municipi d'Ulldecona com a voluntaris de protecció civil.
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al projecte FIO,
en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació
secundària obligatòria del municipi.
10. Aprovació inicial de l'annex d'actualització de preus de la segona fase del projecte
d'urbanització del carrer Major.
11. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”.
12. Revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple de 7 de març de 2016, relatiu a l'aprovació
inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació d'una
illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona.
13. Modificació de crèdits 01/2017. Crèdit extraordinari conveni Fira Sonora.
14. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 20 de juny de 2017, relatiu a la pròrroga de la
vigència del pla local de joventut 2012-2015.
SECCIÓ DE CONTROL
15. Moció instant que el futur aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta (o la futura ampliació)
suposi un augment de places d’aparcament públiques i gratuïtes. Moció presentada pel
Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
16. Moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017. Moció presentada pel Grup
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
17. Donació de compte de la Sentència 76/2017, dictada en data 5 d’abril de 2017 pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona.
18. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
19. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència i abans de passar a l'ordre del dia, l'Alcaldessa diu que vol començar,
amb diferents reconeixements, com ja és habitual des de fa uns anys.
En primer lloc, cal felicitar a les atletes del Club de Twirling Ulldecona, que aquest cap de setmana
han contribuït a fer que la Selecció Catalana de Twirling revalidés el títol de campiona d’Europa.
Fora de l’àmbit d’esports, Enric Simó Queralt, alumne de l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona,
que ha guanyat el premi Rodrigo Miralles, convocat pel Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili,
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pel treball de recerca de 2n de Batxillerat “Lladres de dades a l’era digital”, tutoritzat pel professor
Ricard Reverter.
Tot i que després hi ha un punt específic per tractar el tema, m’agradaria també fer constar en acta
l’agraïment a Maria Àngels Sans Forcadell, jutgessa de pau substituta els darrers quatre anys, que ha
desenvolupat la seva tasca de manera completament desinteressada i sempre al 100% al servei del
poble durant aquests anys. Ara ha transcorregut el termini pertinent, acaba la seva tasca i, com dic,
després farem el nomenament de la nova jutgessa substituta.
I, finalment, un reconeixement que es queda a casa podríem dir, a l’Ajuntament d’Ulldecona, perquè
l’interventor de l’Ajuntament, Salvador Vila, ha aprovat les oposicions generals de l’Estat per a
interventors i tresorers de l’Administració Local, quedant primer de la seva promoció, de la promoció
del 2017, i, per tant, crec que és un agraïment i una felicitació compartida per part de tots els
membres de l’Ajuntament, per tal de traslladar-li i que consti també en acta.
SECCIÓ INICIAL

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació l'acta del dia 8 de maig de 2017, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ

INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS

(EXCEPTE
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI D'ULLDECONA.
INDIVIDUALS

PER A L’ADQUISICIÓ

DE

MATERIAL

ESCOLAR

LLIBRES)

PER ALS

ESTUDIS

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis
d'educació primària i secundària del municipi d'Ulldecona
1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 21 de juny de
2017, ha estat formulada la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals
per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària
del municipi d'Ulldecona.
Aquestes bases tenen per objecte contribuir al pagament de l’adquisició de material escolar (excepte
llibres) d'educació primària i secundària.
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.
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4. En no tractar-se d’una ordenança urbanística, ni del reglament orgànic de la corporació, les bases
elaborades per la comissió d’estudi abans esmentada pot ésser aprovada amb el vot favorable de la
majoria simple del Consistori, sense que calguin quòrums qualificats.
5. L’article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, 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.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per
a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària del
municipi d'Ulldecona.
II. 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), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província 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.
III. 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 de la forma següent:
a) Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de les bases.
b) Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

3. APROVACIÓ

INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats
econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
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1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 21 de juny de
2017, ha estat formulat el projecte de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques
sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
Aquesta ordenança té per objecte regular el règim d’intervenció administrativa de declaració
responsable i de comunicació prèvia de les activitats econòmiques no classificades i de les activitats
incloses en els annexos I i II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica (LSA). Igualment aquesta Ordenança regula el procediment de control de les
activitats esmentades així com el seu règim sancionador.
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.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a
comunicació prèvia o declaració responsable.
II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’ordenança 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), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província 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.
III. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent:
a) Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de l’ordenança.
b) Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
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Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)

4. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA POPULAR D’ULLDECONA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Popular d’Ulldecona
1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 21 de juny de
2017, ha estat formulat el projecte de Reglament de la Biblioteca Popular d’Ulldecona.
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i la prestació pública dels serveis de la
Biblioteca Popular d'Ulldecona.
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.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment el Reglament de la Biblioteca Popular d’Ulldecona.
II. 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), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província 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.
III. 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 aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:
a) Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre del reglament.
b) Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
Expedient: 1-2-17-4
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DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. ELEVACIÓ

CATALUNYA (CONSELLER
PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L’EXERCICI 2018.
A LA

GENERALITAT

DE

D’EMPRESA I

OCUPACIÓ)

DE LA

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d'Empresa i Ocupació) de la
proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2018
Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran
locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s'estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del RD 2001/83, de 28 de juliol.
Es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Elevar al Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat la proposta de festes laborals locals per a
l'exercici 2018 següents:
- 12 de setembre (Mare de Déu de la Pietat)
- 18 d'octubre (Sant Lluc)”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. RECUPERACIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA DE BÉ DE
POLÍGON 36, DEL TERME MUNICIPAL D’ULLDECONA.

DOMINI PÚBLIC.

CAMÍ

MUNICIPAL NÚMERO

9006,

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Recuperació en via administrativa de bé de domini públic. Camí municipal número
9006, Polígon 36, del terme municipal d'Ulldecona.
En data 27 de setembre de 2016, es presenta al Registre general de l'Ajuntament, assentament 2441,
una denúncia d'una veïna, en la qual exposa que al camí municipal, parcel·la 9006, polígon 26, del
Puig Garret d'Ulldecona, s'ha posat una valla que li impedeix accedir a la seva finca.
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En data 7 d'octubre de 2016, s'emet informe del Guarda de Camp de l'Ajuntament d'Ulldecona, en
relació amb la possible usurpació de la possessió del camí municipal amb número 9006, del Polígon
36, i posa de manifest que a l'alçada de la parcel·la 190 del polígon 36 s'ha posat una porta al camí
que impedeix transitar pel mateix.
En data 17 de novembre de 2016, s'emet informe de secretaria en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a dur a terme la recuperació d’ofici.
Obra en l'expedient certificat cadastral que acredita que la titularitat cadastral del camí descrit
correspon a l'Ajuntament d'Ulldecona.
En data 21 de novembre de 2016, l'Arquitecte municipal emet informe on es descriu la valoració i cost
que suposaria una eventual execució subsidiària consistent en la retirada de la porta que impedeixen
el pas públic pel camí municipal descrit.
En data 2 de desembre de 2016, es notifica als interessats la iniciació del procediment, atorgant-los
un termini d'audiència de 10 dies hàbils, termini que es va ampliar, per Decret d'Alcaldia de 15 de
febrer de 2017 (prèvia petició de la interessada que ha ocupat el camí), a deu dies hàbils més,
transcorreguts els quals no s'han formulat al·legacions ni s'ha aportat documentació, segons consta
en el certificat de secretaria de data 20 de març de 2017.
Vist que s'ha seguit el procediment legalment establert i atès que el Ple és l'òrgan competent segons
disposa l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Recuperar, per via administrativa, la possessió indegudament perduda del camí municipal núm.
9006, del Polígon 36, del terme municipal d'Ulldecona, el qual ha estat ocupat mitjançant la
instal·lació d'una porta que impedeix el pas públic, la qual cosa ha estat obra de la propietària
confrontant de la Parcel·la 190 del Polígon 36.
II. Requerir a la Sra. ARK, propietària confrontant, perquè en el termini de vint dies hàbils realitzi els
treballs necessaris per a tornar al seu primitiu estat el camí municipal descrit, retirant la porta que
impedeix el pas públic pel camí municipal descrit.
III. Advertir la requerida que, transcorregut l’esmentat termini, l’Ajuntament, per mitjà de personal propi
o aliè, realitzarà l’acte per sí, amb totes les despeses a càrrec de la mateixa, previ expedient
d'execució subsidiària.
IV. Facultar la Sra. Alcaldessa per al compliment d’aquest acord i, en general, per a qualsevol qüestió
relacionada amb aquest assumpte.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

Expedient: 1-2-17-4

Pàg. 8/24

Ple Municipal
any 2017

7. ELECCIÓ DE JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU D’ULLDECONA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a del Jutjat de Pau d'Ulldecona
1. En data 7 de maig de 2017 va finalitzar el termini de 4 anys per al qual va ser nomenada la
jutgessa de Pau, substituta de l’Ajuntament d’Ulldecona.
És necessari, doncs, procedir a un nou nomenament dels Jutges/sses de Pau substitut/a, del Jutjat de
Pau d'Ulldecona.
2. Les vacants en els esmentats càrrecs han estat anunciades per l'Ajuntament, amb suficient
antelació, mitjançant convocatòria pública publicada en el BOPT i mitjançant edictes en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.
3. Transcorregut el termini d'informació pública s'han presentat dos sol·licituds, la de la Sra. AJB (NIF
653V) i la de la Sra. MBM (NIF 930J), com a Jutgesses substitutes.
4. Ambdues sol·licitants reuneixen els requisits exigits per la llei i no incorren en cap de les causes
d'incapacitat o de incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials.
5. Segons l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i de conformitat amb
l'article 101.2 de la LOPJ l'elecció de Jutge de Pau i del seu substitut s'efectuarà pel Ple de
l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que
reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Elegir com a Jutgessa substituta la Sra. MBM, amb NIF 930J, atès que reuneix les condicions de
capacitat i de compatibilitat exigides per la llei.
II. Trametre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial per tal que ho
elevi a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya a fi que procedeixi a expedir el
corresponent nomenament.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

8. ACTUALITZACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
CIVIL DEL MUNICIPI D'ULLDECONA COM A VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.

DE

PROTECCIÓ

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Actualització del nomenament dels membres de l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil del municipi d'Ulldecona com a voluntaris de protecció civil
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Per acord del Ple municipal de 2 de març de 2015 es va reconèixer l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil del Municipi Ulldecona, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat, per
resolució del Director dels Serveis Territorials de Justícia de data 7 de juliol de 2014, considerant-se
com l'única associació d'aquestes característiques que ha de quedar vinculada a l'Ajuntament
d'Ulldecona.
En el mateix Ple es van nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres que en aquell
moment figuraven a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi d'Ulldecona.
Atès que alguns membres de l'Associació han canviat, és necessari procedir a l'actualització dels
voluntaris de protecció civil.
Vist que l'article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya (en endavant, Reglament), estableix que,
per tal que les Associacions de voluntaris de protecció civil siguin reconegudes en els Plans de
protecció civil i inscrites en el Registre especial, caldrà que estiguin integrades per persones físiques,
majors d'edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular
en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil
acreditada per l'ajuntament respectiu; condició que s'adquirirà exclusivament per nomenament expedit
per l'ajuntament corresponent.
Vist que, per tal que aquesta acreditació pugui ser efectiva, caldrà que prèviament el voluntari/ària
hagi superat el programa de formació bàsica en matèria de protecció civil, atès que amb la
documentació que s'ha de trametre a la Direcció General de Protecció Civil ha de constar el certificat
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya que acrediti la superació.
Vist que els membres que han superat el Curs de Formació Bàsica per a Voluntaris de Protecció Civil
han signat prèviament un document en què es comprometen a conèixer i acceptar la normativa i la
planificació aplicables en matèria de protecció civil, fent constar que executaran les tasques
encomanades per les autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis
amb què col·laborin, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 del Reglament.
De conformitat amb el que preveu l'article 48.2 b) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya.
Per tot l'exposat es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil del municipi d'Ulldecona que a continuació es detallen:
CAP DE SERVEIS
MEJ
CAP DE SECCIÓ
PT
VOLUNTARIS/ES
ETQ
JGV
AOS
JTAG
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CAE
II. Notificar el present acord a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi d'Ulldecona
III. Notificar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya perquè es pugui dur a terme el registre d’aquesta associació al Registre
Especial d’Associacions de Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, juntament amb la resta de
documents que són necessaris per poder efectuar aquesta inscripció.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA, PER AL
PROJECTE FIO, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES
DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al
projecte FIO, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de
l'educació secundària obligatòria del municipi
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar mesures específiques
d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter
orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de
vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació
pràctica.
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització d’activitats fora
del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Atès que l’Institut Manuel Sales i Ferré ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc
de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de FIO. L’objecte principal d’aquest
projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral.
Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i
amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar
suport a l’institut Manuel Sales i Ferré col·laborant en el projecte FIO, per tal de donar una resposta a
les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió
escolar, social i laboral.
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Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves
necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Ulldecona consideren positiu
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives
dels alumnes del municipi.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al projecte FIO, en el marc de les
mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del
municipi, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

10. APROVACIÓ INICIAL DE L'ANNEX D'ACTUALITZACIÓ
D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR.

DE PREUS DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de l’annex d'actualització de preus de la segona fase del projecte
d’urbanització del carrer Major
1. Històricament, el municipi d’Ulldecona s’ha vertebrat al voltant del que avui dia és el Carrer Major, i
fins fa poc la carretera T-331 Tortosa-Vinaròs. Al mateix temps, s’ha desenvolupat tota l’activitat
comercial i de serveis al llarg d’aquest eix convertint-se en la principal zona de compres del municipi, i
l’espai que comunica edificis públics tan importants com l’Església, l’Ajuntament, la Casa de Cultura,
al mateix temps que comunica tres de les places més concorregudes de la ciutat com són la Plaça de
la Diputació, la Plaça de l’Església i la Plaça Sales i Ferré.
2. Els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, al desembre de 2008, van redactar un projecte que
portava per títol “Urbanització del carrer Major (1a i 2a fase)”, l’import del pressupost d’execució per
contracta del qual ascendia a la quantitat total de 260.421,66 €, pel que fa a la 1a fase i 255.473,03 €,
pel que fa a la 2a fase.
La primera fase es va executar amb el finançament del Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL), l'any
2011, i ara es vol executar la segona fase d'aquest projecte.
3. Els serveis tècnics han redactat un annex d'actualització econòmica de la segona fase d'aquest
projecte d'urbanització del carrer Major, que ascendeix a 323.774,74 euros.
En aquesta segona fase es preveu completar la urbanització del carrer Major, entre la Plaça de
l'Església i la Plaça Diputació, amb una superfície total de 1.062,54 m2.
Expedient: 1-2-17-4
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4. Atès que el Ple Municipal és l'òrgan competent per aprovar el projecte segons l'article 22.1.ñ) de la
llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment l’annex d'actualització de preus de la segona fase del projecte d’urbanització del
carrer Major, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de
323.774,74 euros, segons el següent detall:
SEGONA FASE
Concepte

Import

Execució material.......................................................................................... 224.859,19 €
Despeses generals (13%)...............................................................................29.231,69 €
Benefici industrial (6%)....................................................................................13.491,55 €
IVA (21%)........................................................................................................ 56.192,31 €
TOTAL........................................................................................................... 323.774,74 €
II. Sotmetre aquest annex al projecte a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i al tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
III. Disposar que, en cas de no produir-se cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà
automàticament definitiva.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

11. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “DEIXALLERIA DELS TERRÉS”.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”
1. En data 16 de març de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Especial
Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”, presentat pel Sr. Francisco Fernández Querol, en nom i
representació de RECUPERACIONS ULLDECONA, SL.
2. El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 4 de juny de 2015, va acordar aprovar provisionalment
el Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”, i elevar la documentació de l'expedient a la
Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva aprovació definitiva.
3. En data 23 de juliol de 2015 la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar
suspendre l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés" fins que
mitjançant la presentació d'un text refós, per duplicat, s'incorporessin una sèrie de prescripcions.
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En data 10 de febrer de 2016, es presenta per part de la societat promotora el text refós, i se li
requereix que aporti la documentació registral de totes les parcel·les propietat de l'empresa
RECUPERACIONS ULLDECONA, SL, enumerades en el Pla Especial Urbanístic, per tal de donar
compliment al paràmetre de finca mínima de les NSP.
En data 31 de maig de 2016, es presenta a l'Ajuntament còpia de les escriptures de propietat, de les
finques que figuren al Text Refós del Pla Especial Urbanístic i és informat favorablement per
l’arquitecte municipal en data 2 de juny de 2016.
I en data 18 de desembre de 2014 es presenta a l'Ajuntament la garantia del 12% del total del cost
d'implantació dels serveis i d'execució de l'obra d'urbanització.
4. En data 4 de juliol de 2016, el Ple municipal va verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic
"Deixalleria dels Terrés", i va comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre.
5. En data 19 de juliol de 2016, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar
aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Deixalleria dels Terrés, però supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, on
s'incorporessin una sèrie de modificacions respecte al text anterior.
6. En data 6 de juny de 2017, es presenta per part de la societat promotora un nou text refós, que
segons l'informe de l'arquitecte municipal de 19 de juny de 2017, incorpora totes les modificacions
indicades a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre de 19 de juliol de
2016.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic "Deixalleria dels Terrés", que incorpora totes les
modificacions indicades a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre de 19
de juliol de 2016.
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 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.
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12. REVOCAR I DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE 7 DE MARÇ DE 2016, RELATIU A
L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D'ULLDECONA.
MODIFICACIÓ D'UNA ILLA QUALIFICADA COM A CLAU C A LA POBLACIÓ D'ULLDECONA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple de 7 de març de 2016, relatiu a
l'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona
En data 7 de març de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment la proposta de modificació
puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la
població d'Ulldecona.
Amb aquesta modificació l'Ajuntament pretenia entre altres coses poder regularitzar l’accés a la zona
actualment edificada (si bé parcialment) i poder finalitzar aquestes edificacions que donen mala
imatge a l’entrada al municipi, preveient una zona de vial públic per tal que aquests terrenys assolissin
la condició de solar edificable, que estableix la legislació urbanística vigent, a instàncies dels
propietaris de l'edificació que volien finalitzar-la construint un habitatge unifamiliar.
Durant el termini d'informació pública no es van formular al·legacions.
Atès que els propietaris de l'edificació en qüestió han desistit de la llicència urbanística sol·licitada,
l'Ajuntament considera oportú revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple de 7 de març de 2016,
relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació d'una illa qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona.
Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
I. Revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple de 7 de març de 2016, relatiu a l'aprovació inicial de la
modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació d'una illa qualificada com a
clau C a la població d'Ulldecona.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

13. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2017. CRÈDIT EXTRAORDINARI CONVENI FIRA SONORA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Modificació de crèdits 01/2017. Crèdit extraordinari conveni Fira Sonora.
Atès que s’ha considerat convenient concedir al Sr. JCC una subvenció nominativa per a col·laborar
en el finançament de les despeses promocionals de la Fira Sonora, a fi d’aconseguir la seva
consolidació dins el calendari de fires especialitzades en el món musical, de vídeo, so i il·luminació.
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Vist que no existeix crèdit adequat ni suficient al pressupost municipal per a poder portar a terme la
despesa necessària per a la concessió d’aquesta subvenció i atès que no es pot demorar l’execució
de la mateixa fins a l’exercici següent.
L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord
amb el següent detall:
Aplicacions pressupostàries de despesa que es creen
4311.47900 –

Jordi Caballé Caire
Subvenció despeses promocionals Fira Sonora

3.000 €

Recurs de finançament
Baixes de crèdits
4311.22699 – Fires i dinamització econòmica:

3.000 €

2. Publicar el present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i disposar
que durant el termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest anunci, els interessats podran
formular reclamacions contra el present acord. En cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament el present acord.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 5 (GMCIU, GMCUP Ulldecona-PA)

14. RATIFICACIÓ

DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA

DE LA VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

20 DE
2012-2015.

JUNY DE

2017,

RELATIU A LA PRÒRROGA

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012–2015.
Per Decret d'Alcaldia de 23 de juliol de 2012, es va aprovar el pla local de joventut 2012-2015, que va
ser ratificat per acord del Ple de data 30 de juliol de 2012.
Atès que hi ha prevista una convocatòria de subvencions, per aquest 2017, per als projectes
d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
nacional de joventut, es creu convenient prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012-2015, per
aquest any 2017, mentre es treballa amb la redacció d'un nou pla local de joventut 2017-2020.
Per tot això,
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HE RESOLT:
1. Prorrogar la vigència del pla local de joventut 2012 - 2015, durant aquest any 2017.
2. Comprometre's a redactar abans del 30 de setembre de 2017, el pla local de joventut 2017-2020.
3. Trametre còpia d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
4. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

15. MOCIÓ
AMPLIACIÓ)

INSTANT QUE EL FUTUR APARCAMENT DE L’HOSPITAL
SUPOSI

UN

GRUP
ULLDECONA – PA).
PRESENTADA PEL

AUGMENT

DE

MUNICIPAL DE LA

PLACES

D’APARCAMENT

VERGE

DE LA

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR

CINTA (O

LA FUTURA

MOCIÓ
ULLDECONA – PA (CUP

PÚBLIQUES

I

GRATUÏTES.

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D'ULLDECONA I BARRIS AL
PROPER PLE MUNICIPAL D'ULLDECONA, INSTANT QUE EL FUTUR APARCAMENT DE
L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA (O LA FUTURA AMPLIACIÓ) SUPOSE UN AUGMENT DE
PLACES D’APARCAMENT PÚBLIQUES I GRATUïTES
L’hospital Verge de la Cinta és un hospital de nivell B, i és el centre de referència de la regió sanitària
Terres de l’Ebre, formada per 59 municipis i aproximadament 191.971 persones. Es tracta d’un
hospital amb una gran quantitat de persones treballadores i usuàries que és difícil quantificar.
A l’Hospital hi ha aproximadament 170 llits a les plantes, 12 de neonats, 14 boxes d'urgències i 8 llits
a l'àrea de 24 hores.
Cal afegir les consultes externes (metges/es que atenen visites) i que s’apropen al centenar.
El nombre de visitants és difícil d’establir. A banda de les persones que treballen, cal comptar els
visitants dels i les pacients ingressades, més les pacients que van a les consultes (i que a sovint han
d’esperar durant massa temps), les persones que van a urgències (i que sovint han d’estar hores), les
que van a cirurgia major ambulatòria (CMA), persones que són donants de sang i les que van a RX.
A més a més, a l’hospital també es fan tractaments (oncològics, transfusions, esclerosi múltiple...) que
a vegades poden coincidir amb les visites a consultes externes, però no sempre.
Aproximadament a l’Hospital treballen 800 persones repartides en torns de matí, tarda i nit. Situant-se
el màxim nombre al matí, al voltant de 500 persones treballadores.
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El nombre de pacients i especialment de visitants, és difícil establir-lo. Però fent un càlcul aproximat
perquè no existeixen dades públiques, el nombre de pacients es pot situar al voltant de les 300
persones. I amb les visites a persones malaltes, sent prudents es pot afirmar que el nombre diari de
persones que van a l’hospital, en un dia laboral, està prop de 1500. Situant-se la majoria en la franja
del matí.
El nombre de places d’aparcament és del tot insuficient i a més a més es troben en un estat
lamentable. No és una valoració subjectiva, qualsevol persona que haja acudit a l’hospital estarà
d’acord.
Al nombre de places és més fàcil aproximar-se amb exactitud. L’aparcament vigilat, amb barrera, té
120 places (en principi només per a persones treballadores i amb passe de targeta (recordem, al matí
poden arribar a 500 les persones que treballen).
I una estimació generosa de la CUP situa en 500 places les disponibles lliurement (entre fosos, entorn
de l’hospital...).
El nombre insuficient de places provoca que s’aparque en qualsevol lloc amb espai, estiga o no
permès.
Des de la CUP entenem que la salut és un dret universal i que ha de ser un servei de qualitat, perquè
afecta a totes les persones. I la qualitat del servei també hauria de fer referència a tenir aparcaments
dignes d’un servei públic de qualitat.
Constatada la necessitat d’adequar els aparcaments a les necessitats de la població i a la qualitat
d’un servei públic bàsic, cal preguntar-se com han de ser estos aparcaments. Han de ser gratuïts per
totes les persones (treballadores i pacients) o han de ser de pagament?
Des de la CUP considerem, i esperem que la resta de formacions polítiques també, que els
aparcaments d’un servei públic bàsic com és la salut, han de ser gratuïts.
Des de la CUP no considerem adequada la fórmula de concessió de l’explotació d’un aparcament a
una empresa privada a canvi de la construcció. Perquè amb la salut no es pot, o no s’hauria de fer
negoci.
El fet de cobrar per aparcar quan has de treballar, i especialment quan estàs malalt/a o quan has de
visitar una persona malalta és un fet discriminatori per aquelles persones amb més dificultats
econòmiques (i recordem que a les Terres de l’Ebre la població en risc d’exclusió social ha passat del
2008 al 2015, d’un 19,5% a un 23,5%).
Som un dels territoris més pobres, de Catalunya. La renda per habitant mitjana catalana, és de
16.200€. Tant el Baix Ebre com el Montsià són les dues comarques amb la renda més baixa de
Catalunya (12.100€ i 11.200€). També Ribera i Terra Alta estan per baix de la mitjana catalana.
Entre les 100 ciutats catalanes amb més renda, cap ebrenca. Mora i Tortosa són les primeres als llocs
147 i 197. Dels 8 pobles catalans amb menys renda, 5 són ebrencs (Ulldecona el pitjor, i també estan
Alcanar, Deltebre, la Sénia i l’Ametlla).
A una de cada quatre persones de les Terres de l’Ebre no li podem dir que no poden aparcar prop de
l’Hospital perquè no tenen diners ni per viure dignament. O al 5% de la població ebrenca que és atesa
per Càritas (sense comptar altres entitats). O al 17,20% de la població ebrenca que es troba en
situació d’atur.
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I no oblidem que no vivim en un país on la població visca per damunt de les seues possibilitats. Al
contrari, s’estan cronificant la pobresa i el risc d’exclusió social. A Catalunya un 22% de la població
passa amb menys de 8.500€ anuals, un 40% no pot assumir una despesa extra de 750€. Un 39% no
té recursos per plantejar-se una setmana de vacances.
Tampoc es pot dir que els serveis públics catalans siguen molt cars. La mitjana europea en inversió
en educació respecte al PIB és del 5,2%, la catalana només d’un 2,8%. La inversió en protecció social
global, a Catalunya, està per baix de la mitjana estatal i 10 punts per baix de la mitjana europea.
I passa el mateix amb el sistema sanitari català. Ens diuen que no és sostenible i que és molt car.
Però la realitat és que no s’inverteix prou. Es destina un 3,4% del PIB català a sanitat (segons dades
del 2013) mentre a l’estat espanyol un 6,29% del PIB. A Catalunya s’inverteix en sanitat 1.322€ per
habitant (menys que la mitjana estatal de 1357€), sent la quarta comunitat de l’estat amb menys
inversió. I recordem que l’estat espanyol està per baix de la mitjana europea, superant només a estats
com Grècia, Portugal, Estònia...
El bus llançadora no està funcionant, excepte per l’empresa que realitza el servei. El bus llançadora
no pot ser la solució, és tot cas, és una eina més per millorar la mobilitat, que ha d’anar acompanyada
d’una ampliació i millora dels aparcaments disponibles al mateix hospital. A més a més, hi ha pacients
que ni volent podrien utilitzar el bus llançadora, pel seu estat de salut o per l'edat, amb movilitat
reduïda, que no acudeixen en ambulància sinó que són els familiars qui els porta a l'hospital.
Per tot l’exposat considerem evident que cal fer una actuació per ampliar i millorar els aparcaments de
l’hospital, i que l’opció per solucionar este problema no potser fer pagar per aparcar. Li demanarem
també als i les donants de sang que paguen si han de venir en cotxe? Odirem que si estan malalts
però tenen problemes econòmics no poden vindre en cotxe? A més a més, entenem que les millores
d’un aparcament no tenen perquè ser executades pel Departament de Salut, poden executar-les el
Departament de Territori i Sostenibilitat, com a impulsor d’obra pública.
Per tot l’exposat, des de la CUP proposem al ple municipal de l’Ajuntament d'Ulldecona, l’adopció dels
següents acords:
- Instar al Govern de la Generalitat a executar les obres de millora i ampliació de les places
d’aparcament.
- Demanar que tant les actuals places d’aparcament com les futures, siguen de titularitat pública i
gratuïtes per totes les persones (pacients, treballadores i visitants).
- Demanar al Govern de la Generalitat que estes obres no s’imputen al Departament de Sanitat, ni
suposen una davallada en les inversions que s’han de fer a l’Hospital, donat el precari finançament
de la sanitat pública catalana.
- Comunicar el present acord al Govern de la Generalitat, als sindicats que formen part de la junta
de personal de l’Hospital Verge de la Cinta i a la Marea Blanca de les Terres de l’Ebre.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
La veritat és que a nosaltres ens ha sobtat que un membre de la CUP, que està formant part del
Govern de la Generalitat de Catalunya presenti una moció, perquè l’acord d’avui d’aquest ple
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servirà de poc, quan el que realment servirà serà el que es faci al Parlament de Catalunya, que per
cert, tots els que estem aquí tenim partits polítics representants.
Estem a favor totalment de què es faci el pàrquing, em consta que per part de la Generalitat s’està
treballant i també volem que sigui gratuït, però perquè crec que no toca, nosaltres en aquesta
moció ens abstindrem.
- Sr. Najas:
En tot cas, puntualitzar el tema de què formem part del Govern de la Generalitat, de la mateixa
manera li puc acceptar que si nosaltres formem part del Govern de la Generalitat, el Partit Popular
d’Ulldecona forma part del govern de l’Ajuntament d’Ulldecona, perquè han fet els dos el mateix,
votar els pressupostos a favor.
- Sra. Salas:
Natros no votem a favor per votar a favor, nosaltres mirem partides, ens reunim, negociem i si es
té en compte i les coses estan ben fetes, pensant en tot el poble d’Ulldecona ens trobaran al costat
de qualsevol partit que representi Ulldecona. Vam votar a favor perquè el pressupost estava ben
fet i sobtadament els demés us vau abstenir, cosa que l’any anterior vàreu votar en contra, per
alguna cosa serà, i jo crec que és perquè estaven ben fets els pressupostos.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMPP)

16. MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA (CUP ULLDECONA –
PA).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS D'ESTAT 2017
Exposició de motius
Des que es van aprovar les normes de gobernanza de la Unió Europea (UE) els comptes del regne
d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica. La norma fonamental és “el sostre de
despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió pública, social i serveis del benestar. Afecta
plenament als Ajuntaments i l'objectiu és complir amb les polítiques d'austeritat que la Troica imposa.
Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, agreujat tot
això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de sanejar els comptes locals
i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en realitat servint per abonar diners a les grans
empreses contractistes de serveis públics locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi
de fer negoci els grans bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar amb
l'austeritat, haguessin de contenir un pla de refinançament local públic i just.
El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment externalitzats. En la seva
disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública podrà incorporar en
qualitat d'empleat públic als treballadors de les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan
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els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el
segrest o intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi
per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus de societats
integrades en l'administració.
La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una sentència
judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat, els treballadors de contractes privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran
com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que
estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat Espanyol de
recentralitzar les competències en clau espanyola.
Acords
El ple de l'ajuntament d'Ulldecona:
Acorda notificar a la presidència del Govern de l'Estat Espanyol i les Corts Generals, remetent-li-ho a
cadascun dels grups parlamentaris de Congrés i Senat, els següents acords:
1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la pobresa salarial,
les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions
dels serveis públics.
2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia local i les
obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i ser finançadors
obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau Espanyola.
3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalización dels serveis i el servei públic local.
Les polítiques de privatització i els foscos contractes de prestació de serveis, tan sols han servit per
encarir els serveis municipals i afavorir a grans empreses privades.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
Són uns pressupostos consensuats en set partits polítics, tan malament no estaran, i dic el mateix,
si tinguéreu representació, podríeu parlar on realment es debat i on realment s’ha de fer la feina.
Nosaltres votem en contra en aquesta moció.
- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem a favor, però en tot cas m’agradaria recordar també i crec que és important que
quan anem a la concreció, hi ha coses en què estem d’acord els 13 regidors de l’Ajuntament
d’Ulldecona, i ho dic perquè no fa massa plens, al març de 2017, el dia 6 de març que vàrem tenir
ple, vam aprovar per unanimitat una moció que anava a una qüestió molt concreta que ens afecta
a tots els ajuntaments, que era la petició al govern per la reinversió del superàvit i la reforma del
sostre de despesa als municipis. Aquesta moció és més genèrica però n’hi ha de molt concretes
que aconsegueixen que tots defensem en aquest els interessos, no només els de l’Ajuntament
d’Ulldecona, sinó de la resta d’ajuntaments, i, per tant, és important posar-ho també en valor.
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VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 2 (GMPP)
Abstencions: 0

17. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 76/2017, DICTADA
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA.

EN DATA

5 D’ABRIL

DE

2017

PEL

Es dóna compte de la Sentència 76/2017, dictada en data 5 d’abril de 2017 pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona.

18. DONACIÓ

DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL.

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 3 de maig
de 2017 fins al 27 de juny de 2017, que corresponen amb les compreses entre els números 192201-F
fins al 192278-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 3 de maig de 2017 fins al 27 de juny de 2017, corresponent a les
sessions celebrades els dies 12 d’abril i 12 de maig de 2017.

19. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Quan es pintarà el carrer Sant Lluc, ja fa dos plens que ho
pregunto, cada vegada hi ha més problemes de trànsit, hi ha un senyal de prohibit aparcar més amunt
i la gent segueix aparcant igual.
- Sra. Ventura:
Carrer Guifré, dies 10,11 i 12 de juliol, van venir a fer les medicions i del 10 al 12 pintaran carrer
Guifré i carrer Sant Lluc, els dos.
PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: La neteja que s’ha fet al camí del Castell, es quedarà així o
s’acabarà millor, perquè hi ha rames per fora, es veu que s’ha triturat tot i allò no dóna bon aspecte.
- Sra. Ventura:
Evidentment així no quedarà, van fer una primera fase de tallar l’herba, després van fer la jornada
de neteja dins de patrimoni, que ens pensàvem que podríem fer més feina, però la veritat és que
va ser poc participativa, i, per tant, vam avançar poc que diguem i en això encara queda cosa per
a fer.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Al decret 0192247F, perquè m’ho aclariu, hi ha una partida de
603,00 € i posa honoraris de gestoria de la compra d’un Dacia. Demanaria que m'ho expliqueu perquè
no entenc que hi hagi honoraris per comprar un vehicle.
- Sra. Ventura:
Miraré exacte que és aquesta despesa de la gestoria per la compra del vehicle.
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PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Voldria saber si s’ha fet alguna cosa més referent als barris,
especialment als Valentins, perquè no es veu bé la televisió i el tema dels mòbils també és un
problema.
- Sra. Ventura:
Vam fer una gestió amb el Departament de Governació pel tema de la cobertura de la televisió, no
només als Valentins, sinó als diferents barris, perquè a més ara la mala senyal, a l’estiu encara és
més dolenta, no sé si és per la saturació, per la calor, però sí que és veritat que en les puntes de
calor el problema s’agreuja i estem esperant les últimes proves que vam fer a veure si van donar
per a fer alguna altra actuació per part d’ells o no.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Si heu mirat el tema de l’aire acondicionat, de fred i calor,
d’aquí de la sala de plens per a estalviar.
- Sra. Ventura:
No està previst encara, ho farem, tenim els pressupostos però encara tardarem uns mesos.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria saber si l’edifici de l’Estació de Renfe, que l’Ajuntament
va fer un lloguer, s’està pagant aquest lloguer? I si és que és així, què es pensa fer per part de l’equip
de govern? Rescindir-lo, utilitzar-ho? M’agradaria saber-ho.
- Sra. Ventura:
Està igual que fa dos mesos, estem estudiant quines són les alternatives.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ho vaig dir a l’últim ple, i si és cert que ha millorat, però davant
dels metges, aquella zona i carrer O’Callaghan, hi ha llocs que l'herba té 60 o 70 centímetres. Sí que
és cert que la plaça està tota desbrossada, està neta, però falta el jardí, que no és jardí, perquè són
herbes, i s'haurien de treure les herbes i jo proposaria posar pedres o alguna cosa perquè l’herba no
creixi, perquè hi ha algunes zones allí que hi ha pedra picada i està molt millor que no en aquesta.
- Sra. Ventura:
La veritat és que s’ha fet molta feina, tant en la plaça com en la part de baix dels jardins, però és
veritat que l’herba creix molt ràpid, em sembla que ho vaig dir a l’últim ple, per tant, és complicat
portar-ho al dia sense fer servir productes químics, costa més i s’ha de mirar quina és la millor
manera de tenir els jardins.
Respecte el tema de la pedra picada que comentaves ara, com un exemple, a les rotondes quan
es va fer la variant, es va posar cudrell més gran, no era pedra picada, i ara l’estem traient tot
perquè com s’ha de fer manualment, les herbes s’han d’estirar gairebé manualment si hi ha pedra,
i és més complicat i són més hores, si no hi ha pedra passes la màquina i és bastant més ràpid i
optimitzen recursos humans que són complicats. Per tant, haurem de mirar quin tipus de jardí fem
que sigui fàcil de mantenir.
Estem parlant dels jardins, un altre debat, ja ho vaig explicar en un altre ple, ja vam enviar les
cartes als propietaris de solars, que també són responsables de fer les neteges que toca.
PREC 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sí que és cert que quan aprovem coses al ple va al tauler
d’edictes, és el que diu la llei, al BOPT, al DOGC, però crec que estaria bé posar un apartat a la
pàgina web.
- Sra. Ventura:
Això dels edictes a la web, ja ho mirarem perquè crec que queda poca cosa per penjar a la web,
és a dir, pràcticament està tot, de totes maneres si falta això, ho penjarem també.

Pàg. 23/24

Expedient: 1-2-17-4

Ple Municipal
any 2017

PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Quan varen arreglar el camí del cementiri, a un veí li van
trencar una arcada, van venir, t’ho vaig comentar jo fa dies, i encara no se li ha donat cap resposta i
no s’ha arreglat. M’agradaria saber també la previsió que hi ha.
- Sra. Ventura:
Està previst, s’ha d’arreglar, va ser un problema de l’obra d’arranjament del camí, per tant, no és
culpa dels veïns, és culpa de la màquina que va passar en aquell moment.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER
al municipi.

LA

SRA. BALAGUÉ : S’ha pres alguna mesura per la plaga de cuques que hi ha

- Sra. Ventura:
Em sembla que l’última conversa ha sigut aquest mateix matí, del regidor amb el responsable del
COPATE, per veure quin era el tractament que s’havia de seguir.
Ells van venir no fa gaire setmanes i van fer un tractament a la part pública, per dir-ho d’alguna
manera. La nostra opinió és que ha servit de ben poc, perquè cada vegada n’hi ha més, sobretot a
l’avinguda Terrers i a la part de dalt.
PREC 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Un prec seria si es pot netejar la plaça del passeig de l’Estació,
perquè està en molt mal estat, i sabem tothom que quan està estancada l’aigua l’únic que podem
trobar és mosquits, mosquits i més mosquits.
PREGUNTA 11 FORMULADA
de lo de Vicent.

PER LA

SRA. SALVATELLA: En l’últim ple us vaig demanar una còpia d’una factura,

- Sra. Ventura:
Sé que ho vas preguntar, però no sabia que volies una còpia i a l’acta tampoc consta així. Cap
problema. Ho donàvem per contestat, perquè havíem entès que preguntaves per la factura, et vam
contestar que sí que era el concepte, no havia entès que demanaves una còpia.
- Sra. Salvatella:
No em vas dir si era un mes, dos o quatre.
- Sra. Ventura:
Era el trimestre.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.
La Presidenta,
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