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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 17 DE JULIOL DE 2018
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 disset de juliol de dos mil divuit.
Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca,
assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
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.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2018.
3. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
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SECCIÓ DE CONTROL
4. Donació de compte de la Resolució de 29 de juny de 2018, del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’amplia el termini d’execució dels
projectes d’intervenció integral que van accedir al finançament del Fons de foment del
programa de barris a l’empara de la convocatòria PTO/832/2009, de 27 de març.
5. Precs i Preguntes.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmeses a votació les actes dels dies 21 i 25 de maig de 2018, s'aprova per unanimitat
dels membres consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2018.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2018
Atesa la proximitat de les Festes Majors d'Ulldecona, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Aprovar la programació dels actes de les Festes Majors d'Ulldecona 2018.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Per part nostra, veiem que segueix la línia dels darrers anys, trobem a faltar activitats alternatives
als bous, per a què la gent que no va als bous pugui gaudir de la festa igualment, trobem a faltar
un concert potent, i seguim pensant que el preu de l’entrada al teatre és excessiu i que
l’ajuntament n’hauria de suplir una part, perquè la gent tingui un preu popular i pugui gaudir-ne
també.
Se’ns ha facilitat la informació econòmica, els costos d’alguns d’aquests actes abans de començar
el ple I ho valorem positivament, però com entendreu no tenim temps per a poder-ho valorar a
nivell d'assemblea i per tant, el nostre vot serà d’abstenció.
- Sr. Lavega:
En aquest cas el nostre grup votarà abstenció, igual que l’any passat, ja que veiem que és una
repetició. Sí que en un moment vàrem veure, al principi de la legislatura, que s’anava canviant el
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programa, que s’anaven fent coses noves, i en aquesta qüestió estàvem esperançats de què hi
hauria més canvis, de què s’aniria a fer unes festes més populars, però això no és així, i també tal
i com vaig dir l’any passat esperàvem poder tenir més participació, més activa, i que ens cridéssiu
en un moment donat per a poder proposar actes.
- Sra. Salas:
Nosaltres més o menys, com han dit els dos companys, creiem que són programes d’abans. Jo he
estat al govern i amb voluntat de fer no és fàcil, pràcticament estem d’acord amb el que es fa, es
podria matissar alguna cosa però en general estem totalment a favor, es mantenen els bous, crec
que hi ha alternatives, hi ha vàries tardes que realment hi ha alternatives, cosa que anteriorment
no, i per tant el nostre vot serà a favor.
Però com sempre, crec que s’ha de recordar que aquest programa és gràcies a l’equip de govern,
però molt especialment a totes les entitats del municipi, a tota la gent que col·labora amb aquest
programa, simplement ho volia remarcar.
- Sra. Balagué:
El nostre vot serà d’abstenció com l’any passat, i repetiria exactament la intervenció del company
Raül i de Paco, i per tant, no fa falta repetir-ho.
Però sí que hem trobat, al nostre parer, dues mancances.
Veiem que de cara a la gent de mitjana edat, tindran problemes per a anar al ball, i quan parlo de
ball, parlo d’orquestres, per tant, només podran assistir al ball els dos dissabtes. Trobem a faltar el
ball del dijous que era el que normalment venia pagant l’entitat que portava la barra i aprofito
també per preguntar si el dijous, que si no recordo malament, és Pepet i Marieta, si ho paga la
barra o no ho paga.
I, l’altra mancança que trobem a faltar, ja que volem donar-los als pubills el mateix valor que tenen
les pubilles al nostre municipi, considerem que si participen del pregó i participen també de tot el
«passeillo» crec que al sopar de pubilles s’haurien d’incloure els pubills, veiem que els pubills no
estan inclosos i creiem que no és just.
Per tant, un programa més del mateix, continuista total i, per tant, el nostre vot és d’abstenció.
- Sra. Ventura:
En primer lloc donar les gràcies. El tema dels pubills és un copiar i pegar de l’any passat i encara
no està corregit. Evidentment si els incorporem a tot el que és no només la part festiva sinó també
oficial, els incorporem en tots els seus drets i aquesta és una reivindicació que fa temps que dúiem
a terme, també voluntat d’ells mateixos i de les pubilles i del propi govern municipal per a tirar-ho
endavant. Aquest any, com a mínim, es visualitzarà aquesta voluntat de què a la llarga es
normalitzi de què siguen pubills o pubilles, indistintament, el que les entitats consideren que hagin
de triar.
En tot cas, gràcies pels vostres posicionaments, i simplement agrair per part del govern municipal
el treball fet per tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, també per totes les entitats, a
nivell individual i a nivell del Consell d’Entitats, per la comissió de bous, per la comissió
d’orquestres, que s’han reunit al llarg de tot l’any, i agrair també sobretot a Candi Minguet que hagi
acceptat ser la pregonera de les festes majors 2018 d’Ulldecona, com a reconeixement a la seva
trajectòria professional en el món educatiu i també per extensió al col·lectiu que ella representa, i
que si mirem la història dels últims anys a festes, pocs mestres ha hagut que han fet el pregó i per
tant, creiem també que era un reconeixement just.
Agrair també a dos persones en concret, primer a Lluc Roig Castell, que és la persona que ha fet
el cartell de les festes majors 2018, de manera totalment desinteressada, que està fent estudis
superiors de gràfica publicitària a l’escola d’art i disseny de Tarragona, i com dic, des d’aquí agrairli la seva col·laboració. I també a Maria Castell Escoto, que és la persona què, en aquest cas està
estudiant Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, i que farà la correcció final de tot el
programa de festes abans de passar-ho a impremta i que puguem subsanar alguns dels errors, ja
siguin lingüístics, siguin de normes ortogràfiques o siguin simplement perquè falta alguna
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informació pendent, alguna de la qual us he facilitat a la comissió. I, segurament, si ara li fem una
última revisió encara trobarem alguna qüestió pendent. Per tant, gràcies a tots ells i gràcies també
a vosaltres pel vostre posicionament.
- Sra. Balagué:
Ara que comentaves que la comissió d’orquestres s’ha reunit diverses vegades, si no és demanar
massa, ens agradaria saber qui forma aquesta comissió d’orquestres, perquè no en sabem res, i
també ens agradaria saber el criteri pel qual vau formar aquesta comissió i en quin criteri van
entrar a formar part la gent que n’hi formen.
- Sra. Ventura:
Ja ho vam comentar en anteriors plens, en tot cas el que puc fer és passar-te les actes i, per tant,
veuràs tant la composició com els criteris que en cada moment es fan servir per avaluar unes
orquestres o les altres, en funció també de les propostes econòmiques del que hi ha damunt de la
taula. T’ho passo tot. També aprofito per deixar-ho obert i com he dit en diversos Consell d’Entitats,
que si hi ha alguna persona que li interessi el tema, que vulgui participar, que vulgui col·laborar, és
completament oberta i és completament movible, en el sentit de què l’any passat hi havia unes
persones que formaven part i aquest any n’hi ha unes altres, i segurament l’any vinent n’hi haurà
unes altres. Per tant, qui tingui ganes de participar-hi ho podrà fer.
I, perdona, perquè abans no sé si t’he contestat la pregunta del dijous, sí, qui es fa càrrec del
concert del dijous és Amics dels bous, que en aquest cas és l’entitat que porta la barra aquest any
2018.
- Sra. Salas:
Quan has dit el de la rectificació, només comentar que el dissabte 25, el penúltim acte posa les
12.30h i hauria de posar les 00.30h.
- Sra. Ventura:
Sí, gràcies i l’últim dia també posa divendres 31 de setembre i hauria de dir 31 d’agost. D’aquestes
coses intentarem que no se’n coli cap.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)

3. ACORD
TAXES.

PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LES

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes
1. El dia 13 de gener de 2016 es va produir l’actualització automàtica de la tarifa de la Taxa per
subministrament domiciliari d’aigua potable, d’acord amb el que estableix l’article 45 de les ordenances
fiscals i segons el procediment simplificat establert al Decret 339/2001 de 18 de desembre. Les tarifes
vigents anteriorment, sobre les quals es va realitzar aquesta actualització, van ser aprovades per
l’Ajuntament en la sessió del Ple Municipal de data 23 de setembre de 2013. Per altra banda, està previst
que la infraestructura existent a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona s’incorporarà a la xarxa municipal de
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distribució d’aigua potable, amb la qual cosa caldrà revisar la tarifa per tal de repercutir el cost d’aquest
servei públic als seus beneficiaris.
Amb aquesta modificació s’actualitzen els preus del quadre de tarifes de l’ordenança, per tal de reflectir
els preus reals que es venen cobrant des del 13 de gener de 2016 i s’afig un nou apartat a aquest quadre
de tarifes, corresponent al cost de prestació del servei a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona.
2. Atès que els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2
d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya disposen que correspon al Ple l’aprovació de les ordenances municipals.
3. Vist l’informe tècnic-econòmic aportat pel concessionari del servei.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en els termes
següents:
SECCIÓ 15. TAXA PER SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE
Modificació. A l'article 45, que regula la quota, introduir dos nous epígrafs referents a l’Ermita
de la Pietat i actualitzar les tarifes en els termes següents:
On diu:
«Article 45. Quota
1) Tarifes:
1. Tarifes de subministrament d’aigua
Mínim de consum facturable
Comptadors ................................................................................ 6,88 € /ab./trimestre
Aforaments................................................................................ 15,90 € /u.c./trimestre
Preu del subministrament:
Domèstics
Comptadors
Fins a 15 m3 .......................................................................... 0,12 €/ m3
A partir dels 15 fins a 30 m3 .................................................. 0,60 €/ m3
A partir dels 30 fins a 45 m3 .................................................. 0,90 €/ m3
A partir dels 45 fins a 60 m3 .................................................. 1,15 €/ m3
A partir dels 60 m3 ................................................................. 1,50 €/ m3
Aforaments
18 m3/ab./trim ....................................................................... 1,75 €/ m3
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres el volum corresponent a cada
tram es podrà determinar a partir de la dotació bàsica, incrementat en tres metres cúbics per persona
addicional, sempre i quan els interessats així ho sol·licitin al concessionari del servei. Feta la petició
per gaudir d’aquesta ampliació dels trams aquesta entrarà en vigor en el trimestre posterior a la
sol·licitud i s’haurà de renovar anualment.
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Industrials
Comptadors
Fins a 50 m3/ab./trim ............................................................... 0,67 €/ m3
De 50 a 100 m3/ab./trim .......................................................... 1,00 €/ m3
De 100 a 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 1,28 €/ m3
Excés de 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 0,98 €/ m3
b) Conservació de comptadors
Conservació de comptadors ................................................... 2,46 €/ab/trimestre»
Ha de dir:
«Article 45. Quota
1) Tarifes:
1. Tarifes de subministrament d’aigua
Mínim de consum facturable
Comptadors ................................................................................ 6,94€ /ab./trimestre
Aforaments................................................................................ 16,03€ /u.c./trimestre
Preu del subministrament:
Domèstics
Comptadors
Fins a 15 m3 .......................................................................... 0,121 €/ m3
A partir dels 15 fins a 30 m3 .................................................. 0,605 €/ m3
A partir dels 30 fins a 45 m3 .................................................. 0,907 €/ m3
A partir dels 45 fins a 60 m3 .................................................. 1,159 €/ m3
A partir dels 60 m3 ................................................................. 1,512 €/ m3
Aforaments
18 m3/ab./trim ....................................................................... 1,764 €/ m3
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent a cada
tram es podrà determinar a partir de la dotació bàsica, incrementat en tres metres cúbics per persona
addicional, sempre i quan els interessats així ho sol·licitin al concessionari del servei. Feta la petició
per gaudir d’aquesta ampliació dels trams aquesta entrarà en vigor en el trimestre posterior a la
sol·licitud i s’haurà de renovar anualment.
Industrials
Comptadors
Fins a 50 m3/ab./trim ............................................................... 0,675 €/ m3
De 50 a 100 m3/ab./trim .......................................................... 1,008 €/ m3
De 100 a 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 1,290 €/ m3
Excés de 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 0,988 €/ m3
Ermita de la Pietat
Quota de servei ....................................................................... 1.202,96€ / trimestre
Preu del subministrament ........................................................ 0,900€ / m3
El 20% del consum de l’Ermita tindrà la condició de consum municipal i el seu cost serà assumit per
l’Ajuntament. El 80% restant del consum anirà a càrrec del gestor de l’equipament.
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b) Conservació de comptadors
Conservació de comptadors ................................................... 2,48 €/ab/trimestre»
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 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, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Bé, reivindiquem en aquest punt, la necessitat, com s’està fent en bona part del país, de recuperar
la gestió pública de l’aigua. Tot i així considerem positiva la modificació que aquí es planteja i per
això el nostre vot serà d’abstenció.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
SECCIÓ DE CONTROL

4. DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE 29 DE JUNY DE 2018, DEL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’AMPLIA EL TERMINI
D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES D’INTERVENCIÓ INTEGRAL QUE VAN ACCEDIR AL FINANÇAMENT DEL FONS
DE FOMENT DEL PROGRAMA DE BARRIS A L’EMPARA DE LA CONVOCATÒRIA PTO/832/2009, DE 27 DE
MARÇ.
Es dóna compte de la Resolució de 29 de juny de 2018, del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, per la qual s’amplia el termini d’execució dels projectes d’intervenció
integral que van accedir al finançament del Fons de foment del programa de barris a l’empara de la
convocatòria PTO/832/2009, de 27 de març.

5. PRECS I PREGUNTES.
PREC 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Al poliesportiu, quan es fan celebracions privades, es tanca l’accés al
poli, a la zona dels columpios. Podríem trobar alguna fórmula per fer compatible la celebració privada
amb que els xiquets puguin fer igualment ús dels columpios.
- Sra. Ventura:
L’accés al poliesportiu ho mirarem, ja que en principi no té perquè està restringit l’accés. Per tant,
tothom hi podria accedir, i creiem que podria ser compatible.
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PREC 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: A l’encreuament del carrer Cardenal Gomà amb Entença, a l’stop hi ha
molt poca visibilitat, perquè sempre hi ha vehicles aparcats a prop de l’encreuament i la veritat és que
hi ha problemes seriosos. Es podria estudiar i posar-hi un espill, almenys, o potser seria la millor
solució delimitar l’aparcament a prop dels cantons per a poder guanyar la visibilitat que fa falta.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Bé, avui és un ple extraordinari, però en realitat a principis
d’aquest mes tocava el ple ordinari, no es va fer, és la segona vegada que es fa això, en consens, no
hi ha cap problema, però volia preguntar per quin fet, a part de precs i preguntes que si que n’hi ha,
els decrets d’alcaldia no estan, sí que és extraordinari però en realitat ens correspon com a ordinari i
haurien d’estar els decrets d’alcaldia.
- Sra. Ventura:
No sé si ha sigut responsabilitat meua per no dir-li com a tal a la secretària que ho inclogués o si
ha sigut un descuit per part d’algú, per tant us demano disculpes. Sí que li vaig dir que inclogués lo
dels precs i preguntes i no li vaig dir textualment lo dels decrets d’alcaldia perquè no hi vaig
pensar. Per tant, en el proper donarem compte de tot i esperem que la propera vegada no ens
n’oblidem d’aquest tema.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Per una altra banda, el dia 5 de març de 2018, ho vaig
demanar al Ple, al ple posterior també ho vaig demanar i, encara espero, com ho he de demanar per
a què se’m contesti. Vaig demanar el quadrant de la policia per correu electrònic i el que ens va costar
al poble els bous del 2017, contant Ulldecona i barris, tot el cost, d’això fa quatre mesos i no sé res,
voldria saber què he de fer.
- Sra. Ventura:
Sí que és veritat que fa falta que et passi el quadrant de la Policia per correu, però el tema dels
bous sí que ho vas demanar, però vull recordar-te que ho tens perquè us vam donar tota la
informació de les despeses de festes de l’any passat, per tant, no estan separades, estan totes
llistades juntes però el cost total està comptabilitzat tot el que és tot l’any al resum de la despesa
de la partida de festes. De totes maneres no hi ha cap problema, li dic a l’interventor que us ho
tragui tot desglossat i ho passo directament a tots. He de dir-vos que habitualment la despesa és
més o menos la mateixa, un any rera l’altre i que aquest any, bàsicament, ha estat semblant.
Algunes de les dades us les he donat a dalt, faltarà el quadrant exacte, però més o menys serà
igual.
PREC 5 FORMULAT PER LA SRA. SALAS : A l’últim ple vaig dir que seria bo que es posessin els plens a
l’ebando, he vist que s’ha posat i crec que és bo, però m’agradaria que també a banda de posar els
plens, es posés també quan es televisen, perquè hi ha molta gent del poble que no ho saben. Crec
que seria qüestió de parlar amb la ràdio i posar els dies que s’han de televisar.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : No sé si s’ha solucionat, estic totalment d’acord que es faci el
cinema al carrer, a la plaça Diputació, l’únic que hi ha queixes de què hi ha gent que es va a pixar al
carrer Colom. Heu mirat la possibilitat de posar un lavabo, o d’obrir els de la Casa de Cultura, o de
com solucionar aquest problema? Està mal fet i ho denuncio rotundament, però s’ha de buscar una
solució.
- Sra. Ventura:
El tema de l’incivisme, que per desgràcia no és només els dies que fem cinema a la fresca, sinó
que és a diferents llocs del poble, a l’estiu més perquè hi ha més gent al carrer, en tot cas mirarem
quina és la solució. En algunes sessions sí que s’ha obert directament la Casa de Cultura per la
porta de detràs que té accés directament als lavabos i aquest problema no existia. De totes
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maneres també t’he de dir que hi ha altres llocs on hi ha lavabos i el problema també el tenim. Vull
dir que per desgràcia no és tan fàcil la solució.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : La secretària ens va donar l’informe de les banderes, voldria
fer una pregunta al respecte. Posa en el punt 3.2 què els símbols en qüestió, parlem dels llassos en
les banderes, estiguin penjats en despatxos de grups municipals i, per tant, espais d’ús privatiu de
determinats partits polítics, això és per a tots igual suposo. O sigui que, si el Partit Popular volem
penjar el que sigui no hi haurà cap problema.
- Sra. Secretària:
El que us dèia a l’informe és que la sentència que us vaig annexar considero que no era
automàticament extrapol·lable al nostre cas i que caldria veure què decidiria un jutge en el nostre
cas concret perquè els antecedents fàctics eren molt diferents, en la sentència s’estava referint a
unes estaldes i era en període electoral, i en el nostre cas eren llaços grocs, no estem en període
electoral i a més s’havia de tenir en compte que estaven penjats en unes finestres que pertanyien
a uns despatxos assignats als grups polítics.
- Sra. Salas:
Però està a la façana de l’Ajuntament. I veient que per part de l’equip de govern no es fa res al
respecte, nosaltres com a grup del Partit Popular, ja us n’enterareu, però sí que pensem prendre
mesures.
PREC 8 FORMULAT PER LA SRA. BALAGUÉ : Jo també voldria fer incís, ja que aquest ple substitueix el ple
ordinari, que hagués estat bé que hagueren constat els decrets d’alcaldia.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Tinc un dubte, al carrer del Mar, veiem que les obres s’han
paralitzat, clar veiem que estan els senyals de prohibit aparcar. No sabem què s’ha de fer en aquell
carrer especialment i quin criteri heu tingut, quina circulació heu decidit que tindrà el carrer, si es
continuen les obres, si no continuen.
- Sra. Ventura:
Ja vàrem fer l’adjudicació de l’obra d’asfaltat, que era el que feia falta del carrer, i demà es
reprenen les obres d’asfaltat, per tant, per això estaven encara els senyals de prohibit d’obres,
primera perquè l’estat del paviment no és el més adequat i la gent si veu senyals, també va a una
velocitat més baixa i més en compte.
Es rascarà tot l’alquitrà que hi ha actualment i després es farà l’asfaltat nou al carrer. En principi,
segons els criteris tècnics, mantenen el doble sentit de circulació del carrer i, per tant, queda
prohibit estacionar damunt de les voreres com és habitual i com hauria de ser normal a tot el poble
i sí que no es podrà aparcar a baix, perquè no hi ha espai per a continuar mantenint el doble sentit
de circulació d’entrada i sortida del poble.
Esperem que en dos o tres dies estigui llest. Creiem que han sigut unes obres que han millorat
molt l'accessibilitat per a la part dels vianants, la vorera està en millors condicions, i també s’ha
aprofitat per a canviar les tuberies d’aigua que eren tuberies velles i que ja no complien casi bé ni
normativa per les que ja estan homologades, i per tant, ha sigut una millora substancial, no només
per als veïns, sinó per a tota la gent d’Ulldecona que passa per aquell carrer.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Crec que s’hauria de revisar l’estat dels parcs infantils de
l’estació, estan una mica deixadets.
- Sra. Ventura:
Els parcs infantils suposo que et refereixes als d’aquesta banda d’aquí que estan pendents de
pintar i arreglar perquè els de l’altra banda d’allà són nous. Falta ara també instal·lar nou material
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que, en quan entri en vigor el pressupost, farem una millora al parc de la banda d’aquí, i també
simplement a ús informatiu, hem instal·lat un parc nou a la Miliana.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER
campanya del radar.

LA

SRA. SALAS : M’agradaria saber quan s’ha recaudat de les sancions de la

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