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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 2 D’OCTUBRE 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 dos d’octubre 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 extraordinària corresponent
al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Aprovació de l’estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026.
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
d’Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2016/2017.
4. Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al
curs acadèmic 2017/2018.
5. Aprovació del conveni d’adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball
a les 7 comarques”.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i la Fundació Bancària
"La Caixa".
7. Aprovació inicial de la memòria valorada per a la millora a la xarxa d’abastament d’aigua
potable al municipi d’Ulldecona.
8. Modificació de la plantilla de personal i relació dels llocs de treball.
9. Ratificació del decret d'alcaldia de 21 de setembre de 2017, relatiu a l'aprovació Pla local de
joventut 2017-2020.
10. Ratificació del decret d'alcaldia de 13 de setembre de 2017, relatiu a l'aprovació del conveni
per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres
d’arranjament del camí de Mitanplana, del camí del Ròssec, del camí dels Plans i del camí
del Montsià del terme municipal d’Ulldecona.
11. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2016.
12. Establir l'aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia previst a l'article 219 de la Llei
d'Hisendes Locals.
13. Elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a del Jutjat de Pau d'Ulldecona.

SECCIÓ DE CONTROL
14. Moció a fi de demanar l'absolució d'Andreu Curto Baiges. Moció presentada pel Grup
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
15. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
16. Precs i Preguntes.

- Sra. Ventura:
Donem inici al ple extraordinari d'avui, 2 d'octubre de 2017, en un dia molt difícil i possiblement no
és el més adequat per a celebrar-lo, després de tot el viscut en les darreres hores i a poques hores
de la convocatòria d’una vaga general.
Però precisament per això, em permetreu unes reflexions abans de començar l’ordre del dia
pròpiament, en relació al dia 1 d’octubre i als últims dies que hem viscut, sense ànim de fer-ho
llarg, però crec que és imprescindible pel moment en què ens trobem.
Hi ha poques paraules per descriure el que ahir va passar, el que ahir vam veure i els sentiments
que ens van remoure moltes de les imatges publicades.
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Començo felicitant a totes les persones que es van manifestar i van votar pacíficament i amb un
agraïment a tots els que ho van, vau, fer possible i també desitjant una ràpida recuperació a totes
les persones que van resultar ferides per les criminals càrregues policials i mostrar una enèrgica
condemna com ja ho hem fet aquest matí, amb les accions tan brutals i desproporcionades que
han avergonyit el món sencer.
Compartireu, segurament la majoria amb mi, que l’obligació de les institucions, i en aquest cas de
qualsevol ajuntament, és garantir la cohesió i la pau social, la bona convivència i fer-ho també
sobre la base del sistema jurídic vigent.
Amb les advertències, contra-advertències i sentències diverses a la mà i notificades a nivell
individual a l’Ajuntament hem prioritzat des d’aquesta casa la protecció en tot moment dels
funcionaris municipals, molt especialment secretaria, intervenció i tots i cadascun dels agents de la
policia local i vetllem, com és la nostra obligació, per la seguretat, pels nostres veïns i veïnes i per
garantir el seu dret a la lliure expressió i/o manifestació.
Vull també, per tant, donar les gràcies, a tots els treballadors i treballadores de la casa, per la seva
col·laboració aquests últims dies. No ha estat una tasca fàcil en cap moment, avui sense anar més
lluny, hem de lamentar un incident amb la bandera espanyola quan ha estat despenjada per una
persona aliena a l’Ajuntament que ha entrat sense autorització.
Aquests últims dies han estat dies delicats, de nervis, de mal de caps constants, de situacions
d’estrès extremes, sobretot ahir amb l’amenaça continua de visites no desitjades i la pressió que
ens comporta també a nosaltres com a màxims responsables municipals.
Des de l’Ajuntament hem treballat i ho continuarem fent per garantir sempre la neutralitat d’una
institució que ens representa i ens ha de continuar representant a tots i totes.
Sé que això no agradarà a ningú, perquè cadascú vol que ens posicionem al costat que ell o ella
pensa. Però insisteixo la posició de l’Ajuntament com a tal no potser en funció d’una ideologia o la
contrària, sinó pel que es permet i el que no està permès per la llei i crec que hem salvaguardat
aquest principi, imprescindible per a la bona convivència i la pau social.
No us amagaré i avui menys que mai, la meva profunda preocupació per tot el que estem vivint i
com afecta això també a les relacions al nostre poble, us asseguro que mai m’hagués imaginat
que persones en les que ens trobem cada dia poguessin pronunciar paraules tan gruixudes i tindre
actituds tan radicals com les que he sentit, vist i viscut aquests darrers dies per tots els costats.
Per això, com a Alcaldessa d'Ulldecona, faig una crida a la calma, crec que és molt necessari.
I aprofito per demanar prudència i també RESPONSABILITAT, sobretot als càrrecs públics però
també a la resta dels nostres veïns i veïnes. Per demanar a tothom que siguem més tolerants, que
no poséssim més llenya al foc, que tots intentem entendre les raons dels altres i, sobretot, per
demanar RESPECTE per totes les posicions i per tots els sentiments. Són moments molt difícils,
extremadament complicats, però tots i totes som veïns i veïnes d’Ulldecona i, acabe com acabe
tot, ho hem de continuar sent.
Estic convençuda que tots i totes sabrem estar a l'alçada. Per això, he considerat oportú avui obrir
el ple avui d’aquesta manera.
- Sr. Lavega:
Voldria demanar la paraula en nom dels tres grups, de Més Ulldecona, de la CUP i de
Convergència per llegir un manifest en relació al dia d’ahir.
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Volem agrair al poble d’Ulldecona la valentia, la generositat i el coratge que van demostrar ahir
defensant el col·legi electoral, malgrat les amenaces i el terrorisme de l’Estat Espanyol, i dels
cossos de seguretat que ens han ocupat. La gent indefensa, amb el pacifisme com a única
protecció es va posar al capdavant sense dubtar-ho.
Us volem explicar com vam viure aquesta jornada i la seva preparació:
Per poder dur a terme aquesta jornada, molta gent anònima se la va jugar, és inadmissible que al
segle XXI s’hagi de treballar amb clandestinitat; i això és el que hem hagut de viure, per assegurar
que la gent pogués votar, fos quina fos la seva opció.
- Sra. Balagué:
Ens agradaria que el PP d'Ulldecona condemnés tot allò que ahir va passar.
Qualsevol alcalde/essa ha d’estar al costat del seu poble i més quan perilla la seva integritat física,
i ahir això ho vàrem trobar a faltar. Ens hagués agradat que independentment de si estava d’acord
en la legalitat del referèndum, ahir hagués estat en tots nosaltres. El deure d’un bon alcalde
democràtic és donar suport a les persones a les que representa i creiem que no ha estat a l’alçada
del càrrec que ocupa.
Agraïm als dos regidors del seu grup polític que van estar donant suport logístic i anímic. Seria
injust no dir-ho, ahir tots teníem que ser uns.
Volem recalcar que ara és el moment de fer tots pinya, ahir vostè ens va fer falta.
- Sr. Najas:
Hem anat tres grups polítics junts, sense mirar colors, sol hem mirat els nostres sentiments envers
el nostre petit i gran País, juntament amb l’ANC a Ulldecona i Òmnium i la majoria dels nostres
convilatans, hem tirat endavant amb entusiasme, alegria i sense pors una convocatòria en la què
vostès no han estat a l’alçada.
Ha arribat el moment d’escollir i deixar-nos d’equidistàncies, o s’està amb el poble o no.
Agrair a tots els voluntaris que han col·laborat activament aquests dies, a tota la gent que van
estar a les meses electorals, als que sense cap ànim de lucre, ens han portat xocolata, pastes de
totes les maneres, entrepans, cocs, beguda, des d’aigua fins a cafè, gràcies, gràcies i mil gràcies.
Ahir entre molts, a Ulldecona vam fer història!
Per tots aquests motius i en senyal de protesta els grups municipals de Convergència i Unió
d’Ulldecona, Més Ulldecona i CUP Ulldecona i barris abandonem el ple. Bona nit i gràcies!

En aquest moment de la sessió plenària, els regidors i regidores dels Grups Municipals de
Convergència i Unió, de Més Ulldecona i de la Candidatura d'Unitat Popular d'Ulldecona-PA
abandonen el Ple.
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- Sra. Ventura:
En tot cas, lamentablement, sense que puguin escoltar les nostres paraules, rebutjar el que
acaben de dir. Jo mateixa sí que vaig estar tot el matí al davant de l’institut, per tant, potser algú té
un problema de vista. Considero molt trist que s’abandoni un ple municipal per aquesta qüestió,
fent deixadesa de les seves funcions com a màxims responsables d’aquest ajuntament.
En tot cas la nostra posició ha quedat expressada anteriorment i, jo el que faré ara és donar la
paraula a la Sra. Salas, portaveu del Partit Popular.
- Sra. Salas:
Nosaltres també volem llegir quatre paraules, que ho hem consensuat i és que no volem més
fragmentacions, ni divisions, ni enfrontaments, tots som catalans, tots!
Tots patim divisions familiars, d’amics, de la feina a tot arreu i l’independentisme el que ha fet és
aconseguir crear odi entre les persones que hem viscut també aquí a Catalunya.
Es necessita en aquests moments tenir molta generositat i humilitat. Som a temps de reconduir
aquesta situació amb diàleg i responsabilitat, per bé de tots, demanem reconduir aquesta situació
que si continua, ens penedirem tots. No potser que un 42, 48, 50, em dóna igual, per cent, pugui
fer el que vulgui i no respectar l’altre tant per cent.
Segons el reglament del Parlament de Catalunya les decisions importants es trien en dues parts
de tots els diputats, aquí amb el 50% + 1 ja val i ni això, perquè abans d'ahir sense tenir l’escrutini
ja es va notificar que es declararia la independència. Demano seny, demano responsabilitat,
demano que tots sabéssim estar al nostre lloc i lamento, de veritat, que els partits que representen
l’independentisme d’Ulldecona s’hagin aixecat i no hagin continuat aquest ple, que en realitat és la
nostra feina i és el que hem de fer pel bé dels ciutadans del nostre poble.
A mi m’han demostrat que no s’estimen al seu poble. Per tant, la veritat és que dona pena, i
espero que quan sentin aquestes paraules reflexionen, tot i que ho veig difícil.
Per la nostra banda, intentarem fer les coses ben fetes perquè no hi hagi desunió i hi hagi unió.
Moltes gràcies.
- Sra. Ventura:
Segons la secretària tenim quòrum, per tant, podem continuar amb la celebració del ple en la
voluntat de treballar per Ulldecona i tirar endavant molts de projectes que són importants per al
nostre poble.
Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
SECCIÓ INICIAL

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen
VOTACIONS: Sotmeses a votació les actes dels dies 3 i 20 de juliol de 2017, s'aproven per unanimitat
dels membres consistorials presents.
Pàg. 5/19
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ MONTSIÀ
2026.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació
Montsià 2026
Atesa la necessitat de reactivar l’economia i l’ocupació a la Comarca del Montsià.
Vist l’informe tècnic del Sr. Oriol Ferré Pons, Director del Montsià Actiu, de data 15 de maig de 2017,
que seguidament es transcriu:
“INFORME TÈCNIC
Assumpte: Estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026
En data 16/03/16 es va signar l’Acord Territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació, per part
de les entitats locals de la comarca, empreses i comunitat educativa.
En aquest document és van formalitzar, entre altres, els següents acords:
· Els signants de l’Acord es comprometen a impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i
social que millorin les condicions de vida dels nostres ciutadans, i afavoreixin la formació i l’ocupació
de qualitat per aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori.
· Els signants de l’Acord es comprometen a facilitar un nou marc de cooperació entre les institucions,
el teixit productiu i la comunitat educativa, i l’impuls d’un procés de participació ciutadana que permeti
diagnosticar, planificar i consensuar l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i
d’ocupació del Montsià.
Durant el tercer trimestre de l’any 2016 es va realitzar el procés de participació ciutadana Montsià
2026, el qual es va estructurar a través de tres comissions de treball:
· Desenvolupament econòmic i impacte social
· Ocupació, igualtat i cohesió social
· Territori Educador
En data 2/12/16 es va informar al Consell d’Alcaldes sobre el desenvolupament del procés de
participació ciutada, en el qual han participat directament més de 550 persones a través dels diferents
canals de participació: comissions i enquestes online, i és va acordar el pla de treball per a la seva
aprovació i comunicació, en el qual s’incloia l’aprovació de l’Estratègia Montsià 2026 per part dels
plens de les entitats locals que van signar l’Acord Territorial per a la reactivació econòmica i
l’ocupació.
En data 7/04/17 es va presentar l’Estratègia territorial Montsià 2026 davant de representants
institucionals de la comarca, d’agents econòmics i de la comunitat educativa.
El document, elaborat per l’equip tècnic de Montsià Actiu, té els següents objectius generals d’acord
amb els eixos que articula l’Estratègia Territoral Montsià 2026:
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a. Ocupació
Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent a la comarca
del Montsià.
b. Desenvolupament econòmic
Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens del territori,
inclusiu amb les persones impulsant ocupació decent i respectuosa amb el medi.
c. Territori educador
Fer del territori un espai educador en les seves diferents dimensions humanes, que inclogui
l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada
pels actors de l’Acord Territorial.
L’Estratègia Montsià 2026, compta amb 50 programes i 10 línies estratègiques que són:
1.- Ocupació i col·lectius vulnerables
2.- Ocupació i perfils migs –alts
3.- Ocupació i atracció d’habitants al territori
4.- Nova ocupació, nova empresa
6.- Polígons del Montsià
7.- Nous cultius empresarials
8.- Territori educador: persones, activitat, espai i escola
9.- Vers un nou paradigma eductiu i cultural
10.- Nou model de governança territorial concertada i nou model de gestió tècnica per l’impuls de
l’estratègia Montsià 2026.”
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar l’estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026, 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.
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3. APROVACIÓ
L’AJUNTAMENT
2016/2017.

DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
D’ULLDECONA,

PER

AL

FINANÇAMENT

DEL

CONSELL COMARCAL
TRANSPORT

NO

MONTSIÀ I
OBLIGATORI, CURS
DEL

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l'Ajuntament d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2016/2017
Vist que des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Montsià ha prestat el servei de transport escolar
per a l’alumnat que resideix als nuclis del Castell, la Miliana, Sant Joan del Pas-Els Rajolars, els
Valentins i les Ventalles, les partides l'Arion, Pou Juà i la Urbanització Molí de l’Om, pertanyents al
municipi d’Ulldecona i es desplacen al centre d’ensenyament secundari d’aquesta ciutat.
Vist que el Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no
obligatori i ha fixat els criteris a seguir per al curs 2016-2017, tal com es detalla al document Criteris
per a la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2016-2017,
que va fer arribar al Consell Comarcal del Montsià.
Vist que l’Ajuntament d’Ulldecona ha manifestat al Consell Comarcal del Montsià la seva voluntat de
garantir el copagament de l’alumnat d’ensenyament secundari dels nuclis del Castell, la Miliana, Sant
Joan del Pas-Els Rajolars, els Valentins i les Ventalles, les partides de l'Arion, i del Pou Juà i la
Urbanització Molí de l’Om del seu terme municipal afectat per aquestes directrius del Departament
d’Ensenyament.
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 el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2016/2017, 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.
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4. APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT
AL CURS ACADÈMIC 2017/2018.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2017/2018
Atès que en data 12 de juny de 2015 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament d'Ulldecona van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre.
I atès que l'Ajuntament d'Ulldecona es troba interessat a continuar la col·laboració per al Pla Educatiu
d'Entorn per al curs 2017-2018.
L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu d'Entorn,
en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ
“TREBALL A LES 7 COMARQUES”.

AL PROJECTE

MONTSIÀ ACTIU,

VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA

DICTAMEN 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 2017 de concessió de subvencions destinades als programes de
suport al desenvolupament local (Ordre TSF/1322/2017, de 25 de maig), que regula el programa de
suport als territoris amb més necessitat de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7
comarques.
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Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona coneix el treball realitzat els set primers anys d'implementació del
projecte Montsià Actiu, així com el Pla d'Execució del Projecte per a l'any 2018, 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”.
L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
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.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. APROVACIÓ DEL CONVENI
BANCÀRIA "LA CAIXA".

DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA I LA

FUNDACIÓ

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i la
Fundació Bancària «La Caixa»
1. La Fundació Bancària ”la Caixa” va fer pública la convocatòria d’Interculturalitat i Acció Social 2017,
de concessió d’ajuts per dur a terme projectes d’intervenció social per la millora de la convivència
ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció
de la salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.
2. L'Ajuntament d'Ulldecona es va acollir a la convocatòria i va presentar el projecte ART&ESPORT,
projecte d'activitats extraescolars per a alumnes que cursen ESO a l'Institut Manuel Sales i Ferré,
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d'edats compreses entre 12 a 16 anys.
3. La Fundació Bancària ”la Caixa” ha resolt col·laborar en el projecte ART&ESPORT, presentat per
l’Ajuntament.
4. Atès que es considera convenient formalitzar aquesta col·laboració amb la signatura d'un conveni
de col·laboració.
L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i la Fundació Bancària «La
Caixa», en els termes en què figura incorporat a l’expedient administratiu.
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA
D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI D’ULLDECONA.

PER A LA MILLORA A LA XARXA D’ABASTAMENT

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la memòria valorada per a la millora a la xarxa d’abastament
d’aigua potable al municipi d’Ulldecona
Els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament han elaborat una memòria valorada que porta per títol
“Millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi d’Ulldecona”, l’import del pressupost
d’execució per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 49.943,65 €.
L’objecte d’aquesta millora és dur a terme la implantació dels sectors hidràulics Zona Nord, Zona Est i
Zona Oest de la xarxa de distribució d’aigua potable d’Ulldecona, per tal de millorar el rendiment de la
xarxa i disminuir el nombre d'avaries que hi tenen lloc, i paral·lelament en la instal·lació d'una vàlvula
reguladora de pressió a l'entrada del nucli d'Ulldecona.
Atès que el Ple Municipal és l'òrgan competent per aprovar la memòria valorada.
Per tot això es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment la memòria valorada per a la millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable al
municipi d’Ulldecona, l’import del pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix a la
quantitat total de 49.943,65 €, segons el següent detall:
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Concepte

Import

Execució material............................................................................................ 34.685,50 €
Despeses generals (13%).................................................................................4.509,11 €
Benefici industrial (6%)......................................................................................2.081,13 €
IVA (21%).......................................................................................................... 8.667,91 €
TOTAL............................................................................................................. 49.943,65 €
II. Sotmetre aquest 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.

8. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Modificació de la plantilla de personal i relació dels llocs de treball
El Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en sessió de 6 de març de 2017, va aprovar inicialment el
pressupost general per a l’exercici 2017 i la plantilla de la corporació, i donat que no es va presentar
cap reclamació durant el termini d’informació pública concedit, l’aprovació inicial va esdevenir
automàticament definitiva, i fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 54, de 17 de
març de 2017.
Atès que en posterioritat s’ha vist convenient, per raons de caràcter organitzatiu, modificar la plantilla
de personal, canviant la categoria d'una plaça de caporal de la policia local, actualment vacant, per
una d'agent de la policia local.
Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, i les
seves posteriors modificacions, segons el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Modificar la plantilla de la corporació, per raons de caràcter organitzatiu, en el sentit de modificar
una plaça de caporal (F-09), que actualment es troba vacant, per una d'agent de la policia local (F09).
II. Incorporar a la relació de llocs de treball aquestes modificacions.
III. Exposar al públic l’expedient de la modificació de la plantilla, indicat als punts anteriors de
conformitat amb el que preveu l’article 28 del decret 214/1990, durant el termini de quinze dies hàbils,
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mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i al DOGC,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat
definitivament si no n’hi haguera.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

9. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

LOCAL DE JOVENTUT

21

DE SETEMBRE DE

2017,

RELATIU A L'APROVACIÓ

PLA

2017-2020.

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del pla local de joventut 2017-2020
Atesa l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions 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.
Atès el contracte-Programa amb acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el
Consell Comarcal del Montsià.
Vist el Pla local de joventut 2017-2020 presentat per la Regidoria de Joventut.
Per tot això,
HE RESOLT:
1. Aprovar el pla local de joventut 2017-2020.
2. Trametre còpia d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família - Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
3. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.
Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Ventura i
Brusca, a Ulldecona el dia vint-i-u de setembre de dos mil disset.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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10. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

13

DE SETEMBRE DE

2017,

RELATIU A L'APROVACIÓ DEL

CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L’EXECUCIÓ D’OBRES
D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE

MITANPLANA, DEL CAMÍ
DEL MONTSIÀ DEL TERME MUNICIPAL D’ULLDECONA.

DEL

RÒSSEC,

DEL CAMÍ DELS

PLANS

I DEL CAMÍ

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni per regular l’atorgament de subvenció directa per destinarla a l’execució d’obres d’arranjament del camí de Mitanplana, del camí del Ròssec, del camí
dels Plans i del camí del Montsià del terme municipal d’Ulldecona
1. Amb data 13 de maig de 2016, la Presidenta del Consell Comarcal del Montsià i el President de la
Diputació de Tarragona han signat el Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació
de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals.
Dintre del subapartat 5.3.3 de la clàusula 5a del conveni, inversions de caràcter supramunicipals, es
preveuen inversions en camins públics de titularitat municipal. Aquest document preveu afavorir la
prestació de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis
entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de menys
capacitat econòmica.
2. El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats en els
principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als municipis i EMD que
són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat. Concretant aquests camps
d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès
supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns
municipals destinats a l’ús general.
3. Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les economies
d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les inversions és comarcal;
no obstant excepcionalment les inversions les poden contractar i executar directament els ens locals,
impulsant-se el model de prestació de servei als municipis.
4. L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que amb
caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant unes bases
reguladores que detallen els procediments. No obstant això, en l’apartat 2 preveu que poden
concedir-se subvencions de forma directa quan, entre d’altres supòsits, estiguin previstes de forma
normativa als pressupostos dels ens locals i també aquelles en què s’acreditin raons que dificulten la
seva convocatòria.
5. Atès que el Consell Comarcal del Montsià té disposat en el seu pressupost l’import de les
subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del programa comarcal
no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es preveu l’atorgament d’una
subvenció directa als ens locals que integren el programa 2017.
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.
Per tot això,
HE RESOLT:
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I. Aprovar el conveni per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres
d’arranjament del camí de Mitanplana, del camí del Ròssec, del camí dels Plans i del camí del
Montsià del terme municipal d’Ulldecona, en els termes que figuren en el conveni.
II. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.
Així ho mana i signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Ventura i Brusca, a
Ulldecona el dia tretze de setembre de dos mil disset.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

11. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2016
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 3 d’agost de 2017. Exposat
el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província número 157 de 14 d’agost de 2017, pel
període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2016.
II. Rendir els esmentats comptes de la Corporació a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que
determinen els articles esmentats.”
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. ESTABLIR L'APLICACIÓ DEL RÈGIM
LA LLEI D'HISENDES LOCALS.

DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA PREVIST A L'ARTICLE

219

DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Establir l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia previst a l’article 219
de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, contempla la possibilitat d’establir l’aplicació d’un règim
de fiscalització limitada prèvia de despeses i la substitució de la fiscalització prèvia dels ingressos per
la nota d’intervenció en comptabilitat i el control posterior mitjançant l’aplicació del control financer.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Determinar la substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la nota d’intervenció en
comptabilitat i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant l’ús de tècniques de mostratge o
auditoria.
II. Acordar que la intervenció prèvia es limiti a comprovar les condicions següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de despesa
o obligació que es proposi contraure. En els casos en què es tracti de contraure compromisos
de despeses de caràcter plurianual, a més, s’ha de comprovar si es compleix el que disposa
l’article 174 de la Llei d’Hisendes Locals.
b) Que les obligacions o la despesa les genera un òrgan competent.
L’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri convenient, sense
que, en cap cas, tinguin efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
III. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada a què es refereix el present acord
han de ser objecte d’una altra de plena posteriorment, exercida sobre una mostra representativa dels
actes, documents o expedients que van donar origen a la fiscalització esmentada, mitjançant
l’aplicació de tècniques de mostratge o auditoria, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les
disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió
dels crèdits.
Els òrgans de control intern que duguin a terme les fiscalitzacions han d’emetre un informe escrit en
què es facin constar totes les observacions i conclusions que se’n dedueixin. Aquests informes s’han
de trametre al Ple amb les observacions que els òrgans gestors hi hagin efectuat.”
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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13. ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A 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 van estar 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 es van presentar dos sol·licituds, la de la Sra. Anna
Julian Buj (NIF 52608653V) i la de la Sra. Montserrat Barceló Morera (NIF 47627930J), com a
Jutgesses substitutes.
4. El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 3 de juliol de 2017, va elegir la Sra. Montserrat Barceló
Morera com a Jutgessa substituta, i es va trametre l'acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció
del Partit Judicial per tal que ho elevés a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya a fi
que procedís a expedir el corresponent nomenament.
5. La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 12 de
setembre, va acordar requerir a la Sra. Montserrat Barceló perquè optés per l'exercici de la seva
activitat laboral o per la seva condició de jutgessa de pau, atès que es consideren incompatibles.
6. En data 27 de setembre de 2017, la Sra. Montserrat Barceló ha presentat la seva renúncia a la
plaça de jutgessa de Pau substituta.
7. 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. Anna Julian Buj , amb NIF 52608653V, 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.
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SECCIÓ DE CONTROL

14. MOCIÓ A FI DE DEMANAR L'ABSOLUCIÓ D'ANDREU CURTO BAIGES. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR ULLDECONA – PA (CUP ULLDECONA – PA).
S'entén que decau la moció, donat que el regidor que l'ha presentada no està present i ningú fa la
seva defensa.

15. 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 28 de juny
de 2017 fins al 26 de setembre de 2017, que corresponen amb les compreses entre els números
192279-F fins al 192377-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les
Juntes de Govern Local aprovades des del dia 28 de juny de 2017 fins al 26 de setembre de 2017,
corresponent a les sessions celebrades els dies 9 de juny i 13 de juliol de 2017.

16. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Al camí de la séquia hi ha trams que fa falta desbrossar, però
a banda, hi ha un tram en el qual s’ha desfet un marge i, la veritat és que és una mica perillós. Ja sé
que s’ha de notificar primer al propietari però mireu de fer la gestió que toca.
- Sra. Ventura:
Aquesta setmana començaran a desbrossar, ja vàrem explicar a l’anterior ple que teníem un pla
d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya que ocupa, en aquest cas a mitja jornada, a cinc
persones, i no faran altres tasques que no siguin aquestes. Per tant, teníem també el camí de
l’Olivar pendent i alguns altres trams, ja faran el repàs.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Voldríem saber si ja heu pensat el que fareu en l’edifici de
l’estació, perquè sí que és econòmic el lloguer que es paga però és llàstima en la mancança que hi ha
d’espai que no s’utilitzi.
- Sra. Ventura:
Estem en contacte en RENFE per la possibilitat d’ubicar diferents coses, una que és la més
demanada, i tu feies referència a les necessitats d’espai, sobretot d’algunes entitats, per tant,
estem mirant el que podem ubicar.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està el tema per a solucionar les goteres de la pista
coberta? Hem vist també al pavelló que hi ha vidres trencats, i ho dic perquè l’assegurança se’n fa
càrrec, a l’ajuntament no li costa res, i simplement és fer la tramitació i la gestió per a poder-los
arreglar.
- Sra. Ventura:
Prenc nota del tema dels vidres.
Del tema de les goteres de la pista havíem demanat uns pressupostos, i al pressupost actual del
2017, en el procés de participació la gent per majoria va decidir destinar una partida de 100.000
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euros a arreglar el pavelló cobert, i estàvem mirant pressupostos a veure si era possible una
vegada posats a arreglar la coberta del pavelló, mirar d’arreglar també la de la pista.
De totes maneres, en cas de no poder-ho fer, sí que és veritat que com que el pavelló ja quedarà
condicionat també podrem, en cas de pluja, fer les activitats a dins que ara és bastant complicat,
sobretot pel tema del patinatge i altres activitats esportives.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hem vist també, referent a un expedient que hi ha però a
banda, en general, quan hi ha una casa que està en ruïnes, que cau, poden caure pedres o hi ha
perill, normalment el que fa l’Ajuntament és posar tanques de les de festes, inclús al carrer Roger de
Llúria o al carrer de l’Embut hi ha una tanca molt petita, i el que passa és que la gent aquestes
tanques les treuen, amb el perill que això comporta, i que gràcies a Déu no ha passat res, i espero
que no passi res, però seria bo o posar les tanques de ferro que hi ha més grans o tenir-ho en compte
per seguretat, especialment a segons quins llocs, perquè per exemple al carrer Sant Antoni la gent
aparta les tanques i aparca sense ser conscients del perill que això comporta. Ho haurieu de mirar, i
demanar a la gent que si hi ha una tanca és per algun motiu i que no la toquin, que això és molt
important.
- Sra. Ventura:
També prenc nota pel tema de les cases en ruïnes, el que fem és, no només posar la valla,
evidentment, sinó iniciar expedients, i la veritat és que ara últimament hi ha un cert moviment,
perquè moltes d’aquestes cases lamentablement acaben sent d’entitats bancàries que les acaben
expropiant, i la veritat és que les entitats bancàries acaben actuant al primer dels requeriments que
fem i per tant, s’estan obrint molts expedients, però també se n’estan tancant molts. D’aquesta
manera intentem que com a mínim no hi hagi perill per a la via pública, que és el que més ens
preocupava. Tot i que n’hi ha algunes que de fora no es veuen però de dins també tenen el mateix
problema, i si ens ho notifica algun veí el que fem és evidentment buscar al propietari, que no és
una tasca fàcil tampoc moltes vegades, però ho acabem tirant endavant i tramitant l’expedient
corresponent.
Seguidament l'Alcaldessa conclou el Ple amb aquestes paraules
"Agrair a la gent que ens acompanyeu, lamentar una vegada més l’inici d’aquest ple, insisteixo que hi
ha qüestions municipals que estan per sobre de tota la situació del que passa. A nosaltres la gent ens
ha triat, ens ha elegit per a defensar i per a treballar per Ulldecona i és el que estem fent dia a dia, i
sigui quina sigui la situació política al nostre país o a Europa."
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 trenta 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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