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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 5 DE NOVEMBRE 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 cinc de novembre de dos mil divuit.
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
1. Aprovació de l’adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'Energia i el Clima.
2. Aprovació de l’adhesió del municipi d’Ulldecona com a membre de ple dret de l’Associació
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
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3. Aprovació del conveni entre la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l’Ajuntament
d’Ulldecona, per a l’execució de l’obra “Projecte executiu del camí del Riu Sénia, actuacions
a la Sénia, Ulldecona i Alcanar”.
4. Aprovació de la modificació del redactat d'alguns articles de l'Acord/Conveni regulador de les
condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ulldecona per subsanació
d'esmenes.
5. Complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari inclòs en el Règim General
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat
temporal.
6. Establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona.
7. Aprovació dels incentius per formació i perfeccionament professional del personal de
l’Ajuntament d’Ulldecona.
8. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2017.
9. Declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil al terme municipal
d’Ulldecona, pels aiguats causats per la gota freda dels dies 18 i 19 d’octubre de 2018.
10. Ratificació del decret d'alcaldia de 26 de setembre de 2018, relatiu a l'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 2017/2018.
11. Ratificació del decret d'alcaldia d'11 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni
d’adhesió programa per al finançament del Projecte Singulars entre l’Ajuntament d’Amposta,
l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del
Montsià.
12. Ratificació del decret d'alcaldia d'11 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ulldecona, per a la cessió de terminals de la xarxa rescat per les comunicacions de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
13. Ratificació del decret d'alcaldia de 19 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni
d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball a les 7 Comarques”.
14. Ratificació del decret d'alcaldia de 23 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
d’ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona en relació amb el projecte de servei comunitari.
SECCIÓ DE CONTROL
15. Manifest TDAH FEAADAH. Manifest presentat per l'alcaldia a instàncies dels representants
d’Ulldecona de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH i oberta a tots els grups municipals.
16. Moció perquè es retirin les estelades i altres signes partidistes -com els llaços grocs- dels
edificis municipals i dels espais públics. Moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP).
17. Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre. Moció presentada pel Grup municipal
de Convergència i Unió (CiU).
18. Moció per demanar “Volem entrada a l’AP7 al Montsià”. Moció presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
19. Moció per la regulació dels aparcaments de minusvàlids amb la matrícula del vehicle. Moció
presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP).
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20. Donació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
21. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
22. Precs i Preguntes.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació l'acta del dia 17 de juliol de 2018, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES PER L'ENERGIA I EL CLIMA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'Energia i el Clima
La Comissió Europea va posar en marxa al 2008 el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. Posteriorment, l'any 2014, davant l'evidència que el canvi climàtic ja era una
realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l'adaptació en front
el canvi climàtic: Alcaldes per l'Adaptació (Mayors Adapt). El model de funcionament era similar al del
Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de relació directa entre institucions europees i ens
locals.
Finalment, el 15 d'octubre de 2015, la Unió Europea decideix fer un pas endavant i aprovar el Pacte
d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, com a resultat de fusionar les dues iniciatives: el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldes per l’Adaptació.
Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica implantació d’energies renovables, així com i millorar la preparació dels ens
locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament d’Ulldecona té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
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d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes. Alhora, també vol afavorir l’adaptació del municipi al
canvi climàtic per augmentar així la seva resiliència. Concretament, fa seves les propostes de la UE
que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i redactar un Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.
L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament d’Ulldecona fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a 2030
mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), un pla
local per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per permetre l’adaptació del municipi
al canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) en el termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part d'Unió Europea i inclourà una estimació
de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla
d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi
climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes
tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les
comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
Tercer.- L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet també a elaborar un informe biennal per l’avaluació,
control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes
en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.
Quart.- Facultar l’alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les tasques de
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà
al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert).”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

3. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI D’ULLDECONA COM A MEMBRE
L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.

DE

PLE

DRET

DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’adhesió del municipi d’Ulldecona com a membre de ple dret de
l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
Antecedents de fet
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I. En un context com l’actual, quan tot just comencem a deixar enrere un període de crisi en què les
polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara s’han mostrat insuficients,
es fa palesa la necessitat d'explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor
els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’economia social i solidària neixen per l'empenta dels mateixos veïns i
veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzen de
manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, les fa especialment indicades perquè
els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial.
II. En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya, tenim milers d’iniciatives
de tota mena: cooperatives agràries i industrials, i també moltes d’altres que donen serveis a les
persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de
consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses
d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes
socials, etc.
De fet, aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la
localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i
perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
III. És voluntat de l’Ajuntament contribuir al creixement de l’economia social i solidària al nostre
municipi com al conjunt del país a partir del diàleg permanent amb els seus actors tot articulant espais
comuns entre els ens locals que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions,
activitats i recursos.
IV. L’Ajuntament és coneixedor de la declaració "Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària" sorgida de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària del 22 i 23
d'octubre de 2015 a Barcelona així com del treball que representants de diferents municipis de
Catalunya han vingut desenvolupant fins a la constitució de la nova associació Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària el 17 de maig de 2017 a Barcelona.
L’Ajuntament ha rebut un exemplar dels estatuts de l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària (XMESS) per a la seva ratificació.
Fonaments de dret
1. La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya; l'article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació i la Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir associacions.
2. Els articles 47. 2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim, i 114 .3.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 regulen la competència plenària per la creació d'organitzacions associatives, així
corn l'adhesió a les mateixes i l'aprovació i modificació dels seus Estatuts, mitjançant el vot qualificat
de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius.
L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Aprovar l'adhesió del municipi d’Ulldecona com a membre de ple dret de l'Associació Xarxa
de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
Segon. Acceptar el text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que consten com a
annex a aquest acord.
Tercer. Designar a Alcaldessa, la Sra. Núria Ventura i Brusca, com a representant titular de
l'Ajuntament d’Ulldecona a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
D’acord amb la previsió establerta a l’article 8 apartat l) dels Estatuts de l’Associació, s’acorda
designar al Sr. Albert Palacios Bernad, (Regidor de benestar i ocupació) com a representant substitut
de l'Ajuntament d’Ulldecona. La persona representant substituta només hi assistirà en cas que no hi
pugui assistir el representant titular.
Presents en aquest acte, les persones nomenades accepten la seva designació com a representants
de l'Ajuntament d’Ulldecona en el si dels òrgans de l'esmentada Associació.
Quart. Comunicar aquest acord a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària,
per a que procedeixin a la corresponent acceptació de l'Ajuntament com a nou membre de
l'Associació.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

4. APROVACIÓ
D’ULLDECONA,

MANCOMUNITAT DE
“PROJECTE
ACTUACIONS A LA SÉNIA, ULLDECONA I ALCANAR”.
DEL CONVENI ENTRE LA

PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

LA

TAULA

DEL

SÉNIA

I L’AJUNTAMENT

EXECUTIU DEL CAMÍ DEL

RIU SÉNIA,

Es retira aquest punt de l’ordre del dia per a millor estudi.

5. APROVACIÓ

DE

LA

MODIFICACIÓ

DEL

REDACTAT

D'ALGUNS ARTICLES

DE

L'ACORD/CONVENI

REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
PER SUBSANACIÓ D'ESMENES.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de la modificació del redactat d'alguns articles de l'Acord/Conveni
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ulldecona per
subsanació d'esmenes.
1. El Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en sessió de 7 de març de 2016 va acordar aprovar
l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona, segons l’acord signat en data 01/03/2016 entre els representants de la corporació i els
representants del personal funcionari i laboral i remetre còpia de l’esmentat conveni al Departament
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de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal que procedir al seu registre i
publicació.
2. En data 21 de setembre de 2018, en relació al tràmit d’inscripció de l’esmentat acord/conveni en el
REGCON, va tenir entrada a l’Ajuntament una comunicació d’esmena del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, en el qual se’ns informa que s’han detectat unes deficiències en el redactat
de l’acord/conveni i que per tant s’ha de procedir a la seva subsanació. Concretament les deficiències
següents:
«1.- L’article 22 ET disposa que el sistema de classificació professional s’ha d’establir o
estructurar mitjançant grups professionals. Per tant, és necessari que feu l’adaptació en els
diversos articles del conveni que hi fan referència, d’entre ells, els articles 10, 13 i 14.
Caldrà substituir el sistema de «categories», pel dels grups professionals, funcions i
especialitats.
2.- L’article 48 a) EBEP fa referència al permís per defunció, accident o malaltia greu de
familiar dins el primer grau de consaguinitat o afinitat i estableix tres dies hàbils quan el fet
es produeixi a la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan es produeixi en localitat diferent.
Així mateix, en el cas de familiars de segon grau estableix que el permís serà de dos dies
hàbils quan el fet es produeix en la mateixa localitat i de quatre dies quan es produeix en
localitat diferent.
L’art. 24.3 a) del vostre conveni regula aquest tipus de permís, però en els casos de
desplaçaments, estableix que cal fer un nombre mínim de quilòmetres per tenir-ne dret.
Aquesta limitació quilomètrica no la preveu el precepte legal esmentat i per tant, caldrà que
us hi adapteu.
3.- L’article 24 del conveni estableix 15 dies de permís de paternitat. Atès el que estableix
l’art. 48.7 de l’ET i en el mateix sentit l’article 49.c) del RDL 5/2015, l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, i l’entrada en vigor de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, en data 1 de gener
de 2017, a partir de la que, el permís de paternitat és de quatre setmanes, caldria fer-ne
menció.
4.- En l’art. 25.2. a) quan feu referència a la reducció de jornada amb la reducció
proporcional de retribució féu referència a tenir cura d’un fill menor d’entre 6 i 12 anys.
L’article 24 de la llei 8/2006, modificat per l’article 97 de la Llei 5/2012, de 20 de març, fa
referència als fills menors de 12 anys, no d’entre 6 i 12 anys. Així, estableix: «les persones
que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden
gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional
de retribucions». Hauríeu d’esmenar-ho»
3. L'11 d’octubre de 2018, la Mesa General de Negociació va acordar modificar el text de
l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona, per tal de procedir a esmenar aquestes deficiències.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona, d’11 d’octubre de
2018 i aprovar la modificació del text de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels
empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona per als anys 2016-2019, en els termes següents:

Pàg. 7/46

Expedient: 1-2-18-6

Ple Municipal
any 2018

1) Article 10
On diu:
«Article 10. Treballs de categories diferents
Per necessitats del servei es podrà destinar provisionalment els treballadors a exercir treballs de
categories diferents, a proposta de la persona responsable de l'àrea nomenada per l'Ajuntament i amb
el seu vistiplau del Regidor delegat, en tot cas, es tindrà en compte que la persona tingui el nivell
tècnic requerit al de la plaça a ocupar, cap treballador, habitualment, podrà ocupar una categoria dues
vegades superior a la que ocupa.
El personal que en aquest cas fos afectat cobrarà sempre les retribucions complementàries superiors,
en el cas que acompleixi un lloc de categoria immediatament superior a la del lloc de treball que
ocupa, i les del seu propi lloc en cas que acompleixi un lloc de categoria inferior.
Aquesta situació no podrà excedir els sis mesos o el temps normal de convocatòria i provisió del lloc
de treball vacant.»
Ha de dir:
«Article 10. Treballs de grups professionals diferents
Per necessitats del servei es podrà destinar provisionalment els treballadors a exercir treballs de
grups professionals diferents, a proposta de la persona responsable de l'àrea nomenada per
l'Ajuntament i amb el seu vistiplau del Regidor delegat, en tot cas, es tindrà en compte que la persona
tingui el nivell tècnic requerit al de la plaça a ocupar, cap treballador, habitualment, podrà ocupar un
nivell dues vegades superior al que ocupa.
El personal que en aquest cas fos afectat cobrarà sempre les retribucions complementàries superiors,
en el cas que acompleixi un lloc d’un grup de treball immediatament superior a la del lloc de treball
que ocupa, i les del seu propi lloc en cas que acompleixi un lloc d’un grup de treball inferior.
Aquesta situació no podrà excedir els sis mesos o el temps normal de convocatòria i provisió del lloc
de treball vacant.»
2) Article 13
On diu:
«Article 13. Sistema de classificació
El personal emparat per aquest Acord/Conveni estan classificats en:


Grups professionals: Agrupen en criteris homogenis el personal en relació amb els nivells de
responsabilitat, qualificació i formació professional exigit per a la realització de les tasques i
funcions que efectivament es contractin i desenvolupin.



Categories professionals: Classifiquen dins de cada grup professional, els diferents continguts i
seccions professionals, així com la seva organització jeràrquica.



Llocs de Treball: Enumeren les diferents especialitzacions que puguin haver-hi,
d’Acord/Conveni amb la naturalesa i tipologia del treball a realitzar i per cada una de les
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peculiars característiques diferenciadores, així com la titulació i formació necessària per al
desenvolupament de dites tasques específiques. Els llocs de treball poden ser singulars i no
singulars.


Nivells: Es fixen atenent el grau de responsabilitat, així com el grau de dificultat en la realització
de les diferents tasques, determinats nivells de coneixement, formació bàsica, titulació,
experiència, aptituds físiques determinades o capacitació acreditada.»

Ha de dir:
«Article 13. Sistema de classificació
El personal emparat per aquest Acord/Conveni estan classificats en:


Grups professionals: Agrupen en criteris homogenis el personal en relació amb els nivells de
responsabilitat, qualificació i formació professional exigit per a la realització de les tasques i
funcions que efectivament es contractin i desenvolupin.



Llocs de Treball: Enumeren les diferents especialitzacions que puguin haver-hi,
d’Acord/Conveni amb la naturalesa i tipologia del treball a realitzar i per cada una de les
peculiars característiques diferenciadores, així com la titulació i formació necessària per al
desenvolupament de dites tasques específiques. Els llocs de treball poden ser singulars i no
singulars.



Nivells: Es fixen atenent el grau de responsabilitat, així com el grau de dificultat en la realització
de les diferents tasques, determinats nivells de coneixement, formació bàsica, titulació,
experiència, aptituds físiques determinades o capacitació acreditada.»

3) Article 14
On diu:
«Article 14. Grups professionals i categories professionals
Els grups i les categories professionals es classifiquen, segons la normativa vigent (article 76 EBEP)
en:
(...)»
Ha de dir:
Article 14. Grups professionals
Els grups professionals es classifiquen, segons la normativa vigent (article 76 EBEP) en:
(...)»
4) Article 24.3.a)
On diu:
«3. Permisos retribuïts
a) Per defunció, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar dintre del primer grau de
consanguinitat o afinitat, tres dies laborables quan el succés es produeixi a menys de 50 km de
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la localitat del lloc de treball, i cinc dies laborables quan sigui a més de 50 km de la localitat del
lloc de treball
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies
laborables.
S'entendrà, d'acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d'hospitalització
inclou el supòsit d'intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.
Per assistència a funeral sense consanguinitat ni afinitat, el temps indispensable i degudament
justificat.
Quan es tracti de la defunció, hospitalització, accident o malaltia greu d'un familiar dintre del
segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies laborables quan es produeixi
a menys de 50 km de la localitat del lloc de treball i de quatre dies laborables quan el fet sigui a
més de 50 km de la localitat del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament
justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies hàbils.
Aquest permís es gaudirà en dies laborables, i es podrà gaudir fins 10 dies després del fet
causant.»
Ha de dir:
«3. Permisos retribuïts
a) Per defunció, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar dintre del primer grau de
consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i
cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies
hàbils.
S'entendrà, d'acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d'hospitalització
inclou el supòsit d'intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.
Per assistència a funeral sense consanguinitat ni afinitat, el temps indispensable i degudament
justificat.
Quan es tracti de la defunció, hospitalització, accident o malaltia greu d'un familiar dintre del
segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan el succés es
produeixi en la mateixa localitat, i quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies
hàbils.»
Aquest permís es gaudirà en dies laborables, i es podrà gaudir fins 10 dies després del fet
causant.
5) Article 24
On diu:
«c) Permís de paternitat pel naixement, acolliment o adopció d'un fill: tindrà una durada de
quinze dies, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió
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administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi
l'adopció.
Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos contemplats en els apartats a)
i b).
En els casos que preveuen els apartats a), b) i c) el temps transcorregut durant el gaudi
d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu a tots els efectes, garantint-se la
plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, l'altre progenitor funcionari, durant tot
el període de durada del permís, i, si s'escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'aquest,
si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina
en funció del període de gaudi del permís.
Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat i adopció o
acolliment tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar al seu lloc de
treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com
a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haguessin pogut tenir
dret durant la seva absència.»
Ha de dir:
«c) Permís de paternitat pel naixement, acolliment o adopció d'un fill: tindrà una durada de
quatre setmanes, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del naixement, de la
decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi
l'adopció, tenint en compte el què estableix l’article 48.7 de l’ET i la seva disposició transitòria 7 a
i el moment de l’entrada en vigor de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre.
Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos contemplats en els apartats a)
i b).
En els casos que preveuen els apartats a), b) i c) el temps transcorregut durant el gaudi
d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu a tots els efectes, garantint-se la
plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, l'altre progenitor funcionari, durant tot
el període de durada del permís, i, si s'escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'aquest,
si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina
en funció del període de gaudi del permís.
Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat i adopció o
acolliment tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar al seu lloc de
treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com
a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haguessin pogut tenir
dret durant la seva absència.»
6) Article 25.2.a)
On diu:
«2. Reducció de jornada amb la reducció proporcional de la retribució.
a) Les persones a les quals s’aplica aquest Acord/Conveni poden gaudir d’una reducció d'un terç o la
meitat de la jornada de treball amb la reducció proporcional de retribucions, per tenir cura d’un fill o
filla menor d’entre 6 i 12 anys, sempre que en tinguin la guarda legal. Només quan les necessitats
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dels serveis ho permetin, aquesta reducció de jornada podrà ser d’almenys un vuitè i fins com a
màxim la meitat de la jornada (art. 24 de la Llei 8/2006).»
Ha de dir:
«2. Reducció de jornada amb la reducció proporcional de la retribució.
a) Les persones a les quals s’aplica aquest Acord/Conveni poden gaudir d’una reducció d'un terç o la
meitat de la jornada de treball amb la reducció proporcional de retribucions, per tenir cura d’un fill o
filla menor de 12 anys, sempre que en tinguin la guarda legal. Només quan les necessitats dels
serveis ho permetin, aquesta reducció de jornada podrà ser d’almenys un vuitè i fins com a màxim la
meitat de la jornada (art. 24 de la Llei 8/2006).»
II. Traslladar aquest Acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, juntament amb la
documentació requerida, per a la seva inscripció en el registre de convenis i acords col·lectius de
treball (REGCON) i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. ”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS
GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL I
D'INCAPACITAT TEMPORAL.

A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS EN EL

RÈGIM

EL PERSONAL LABORAL AL SEU SERVEI EN LES SITUACIONS

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d'incapacitat temporal.
Antecedents i fonaments de dret
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de
juliol), regula en la disposició addicional 54ª, apartat Ú, amb caràcter bàsic, la prestació econòmica en
la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions públiques i organismes
i entitats públiques dependents de les mateixes.
Aquesta disposició permet que cada Administració Pública pugui determinar, prèvia negociació
col·lectiva, les retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i entitats
dependents, en situació d’incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al que se li hagi
expedit llicència per malaltia segons les següents regles:
1ª. Respecte al personal funcionari inclòs en el Règim general de Seguretat Social i al personal
estatutari i laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia d’incapacitat
temporal que, sumat a la prestació del Règim general de la Seguretat Social, arribi fins un
màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat
temporal.
(...)
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Per la determinació de l’establert en els apartats anteriors podran, en el seu cas, establir-se
diferents escenaris retributius en funció del tipus de contingència que hagi donat lloc a la
incapacitat temporal o a la durada de la mateixa, sense que en cap cas el règim de seguretat
social de pertinença pugui justificar un tracte més perjudicial per un o altre col·lectiu, computant
per això tant les prestacions o subsidis a que tinguin dret com les retribucions que s’abonin per
l’Administració respectiva, per a la qual cosa aquesta Administració haurà d’aprovar, d’acord
amb el previst a l’apartat anterior, l’abonament d’unes retribucions que permetin garantir
aquesta equivalència de percepcions.
Els supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències professionals, així com, els que
afectin a la dona gestant, hauran de tenir necessàriament un tractament més favorable dels
acordats per l’Administració respectiva.
2. Aquesta disposició addicional 54ª s’ha de posar en relació amb la disposició transitòria 7ª que
estableix que fins que es determini per les diferents administracions públiques les retribucions a
percebre pel seu personal en situació d’incapacitat temporal, d’acord amb la repetida disposició,
seguirà sent d’aplicació el previst en l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i en la disposició addicional 38ª
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2013.
Un cop entri en vigor la nova regulació, ambdues normes deixaran de ser aplicables en l’Administració
respectiva i en els organismes i entitats dependents de les mateixes.
3. L’article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, preveu que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i
en relació amb les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment
procedeixi en cada cas, les matèries següents: (...) e) Els Plans de Previsió Social complementària
(...) f) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de classes passives
(...) i) Els criteris generals d’acció social.
4. El ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en data 24 de setembre de 2012, ja va aprovar complementar
les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i
el personal laboral al seu servei en els següents percentatges:
•

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement
retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un
altre del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

•

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.

5. En base a les previsions legislatives esmentades, i amb la finalitat de configurar un sistema
complementari de protecció en cas d’incapacitat temporal, en data 11 d’octubre de 2018, es va
efectuar la corresponent negociació col·lectiva segons la qual es va acordar complementar les
prestacions a percebre pels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament segons es transcriu a
continuació:
«Establir un complement retributiu des del 1r dia de la incapacitat temporal, tant per les
contingències comunes com per les contingències professionals que, sumat a la prestació del
Règim general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 % de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.
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La diferència entre la prestació econòmica establerta per les contingències esmentades en el
Règim general de la Seguretat Social i les retribucions assenyalades es percebrà en concepte
de millora d’aquesta prestació.
No procedirà l’abonament de la millora de la prestació per incapacitat temporal quan no es
percebi la prestació a càrrec de la Seguretat Social per la seva retirada o denegació expressa
a causa que el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar aquesta
prestació, o que refusi o abandoni sense causa mèdica el tractament indicat, o es produeixi la
seva incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries, exàmens i
reconeixements establerts pels metges encarregats del seguiment de la Incapacitat Temporal.
La millora establerta serà satisfeta fins que es produeixi l’alta mèdica en el cas de curació, o
fins a la data d’efectes de la Incapacitat Permanent, en cas que la Seguretat Social dicti
resolució per la que es concedeixi la mateixa, i en cap cas podrà excedir el temps de durada
legal d’aquesta situació.
La millora de la prestació per Incapacitat temporal acordada s’aplicarà a les situacions
d’Incapacitat temporal produïdes des de la data de la seva adopció; els processos d’Incapacitat
temporal anteriors a aquesta data seguiran gestionant-se conforme al règim que, en el seu
cas, vingués sent d’aplicació.»
6. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la
seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.
7. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer front a aquesta
possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb
les limitacions establerts.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona, d’11 d’octubre de
2018 i aprovar la millora de la prestació per incapacitat temporal dels empleats públics d’aquest
Ajuntament, segons s’estableix a continuació:
«Establir un complement retributiu des del 1r dia de la incapacitat temporal, tant per les
contingències comunes com per les contingències professionals que, sumat a la prestació del
Règim general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 % de les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal.
La diferència entre la prestació econòmica establerta per les contingències esmentades en el
Règim general de la Seguretat Social i les retribucions assenyalades es percebrà en concepte de
millora d’aquesta prestació.
No procedirà l’abonament de la millora de la prestació per incapacitat temporal quan no es
percebi la prestació a càrrec de la Seguretat Social per la seva retirada o denegació expressa a
causa que el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar aquesta prestació, o
que refusi o abandoni sense causa mèdica el tractament indicat, o es produeixi la seva
incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries, exàmens i reconeixements
establerts pels metges encarregats del seguiment de la Incapacitat Temporal.
La millora establerta serà satisfeta fins que es produeixi l’alta mèdica en el cas de curació, o fins
a la data d’efectes de la Incapacitat Permanent, en cas que la Seguretat Social dicti resolució per
la que es concedeixi la mateixa, i en cap cas podrà excedir el temps de durada legal d’aquesta
situació.»
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II. Aquest acord s’aplicarà a les situacions d’Incapacitat temporal produïdes des de la data de la seva
adopció; els processos d’Incapacitat temporal anteriors a aquesta data seguiran gestionant-se
conforme al règim que, en el seu cas, vingués sent d’aplicació.
III. Notificar aquest Acord als representants sindicals dels empleats/des de l’Ajuntament d’Ulldecona,
Intervenció i Tresoreria.
IV. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
V. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

7. ESTABLIMENT DE LA JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona.
1. L’any 2012, la jornada de treball del Sector Públic va quedar establerta en la Disposició Addicional
setantena primera de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2012, fixant que la mateixa no podria ser inferior a trenta-set hores i mitja de treball efectiu de promig
en còmput anual, justificant la conjuntura econòmica i la necessitat de reduir el dèficit públic sense
menyscabar la prestació dels serveis públics essencials que feien necessari millorar l’eficiència de les
administracions públiques en l’ús dels recursos públics, amb el fi de contribuir a la consecució de
l’inexcusable objectiu d’estabilitat pressupostària, derivat del marc constitucional i de la Unió Europea.
2. A l’Acord/Conveni regulador de les Condicions treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona pel període 2016-2019, en l’article 18 hi ha establerta una jornada laboral bàsica de
treball de 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu i en còmput anual.
3. El 9/03/2018, es va signar el II Acord per la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball
(publicat al BOE de 26/03/2018) entre el Govern d’Espanya i les Organitzacions Sindicals en el que hi
consta que els signants de l’acord posaven de manifest el reconeixement al personal al servei de les
Administracions Públiques, el seu compromís amb els valors del servei públic, i l'esforç col·lectiu que
han realitzat per contribuir a la millora de la situació econòmica del nostre país.
La millora de la situació econòmica i pressupostària i el reconeixement de l'aportació que ha suposat
el treball dels empleats i empleades al servei de les Administracions Públiques per haver aconseguit
aquesta situació, condueixen a un escenari en el qual s'articula un acord de caràcter global i
plurianual, que recull mesures en matèries de millora de l'ocupació pública, de condicions laborals, i
millores retributives, i de reposició i impuls de la negociació col·lectiva en l'àmbit de cada
Administració amb competències en els serveis públics.
En l’esmentat acord hi consta l’acord de mesures en matèria de jornada de treball.
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4. A la disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2018 hi consta que:
“Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector
público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas
y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas
y las Entidades que integran la Administración Local.
(...)
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios
laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la
establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las
particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de
jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el
ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad
presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto.
Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la
temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en
cada uno de sus ámbitos.
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en
este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que
por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo
acuerdo de negociación colectiva.”
5. L'11 d’octubre de 2018, la Mesa General de Negociació va acordar l’establiment de la jornada en 35
hores setmanals, amb efectes de l’aprovació de l’acord de Ple.
6. Vist l’informe de l’interventor de la Corporació de data 6/09/2018, conforme que el 2017 s’han
complit amb els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit de deute.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona, d’11 d’octubre de
2018 i aprovar l’establiment de la jornada ordinària de treball d’aquest Ajuntament, segons s’estableix
a continuació:
“Establir la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona en 35 hores setmanals, que
serà efectiu un cop s’hagi acordat per Ple.
L’aplicació de l’establiment serà per tot el personal de la Corporació.
L’establiment serà possible sempre i quan no afecti a l’objectiu de què la temporalitat no superi
el 8% de les places de naturalesa estructural.”
II. Donar trasllat de l’acord de Ple a les persones interessades i als representants sindicals dels
empleats/des de l’Ajuntament d’Ulldecona.
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III. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
IV. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

8. APROVACIÓ DELS INCENTIUS
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.

PER FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació dels incentius per formació i perfeccionament professional del personal
de l'Ajuntament d'Ulldecona.
1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2016, va
aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona.
2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:
"Incentius
A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de formació de
tot el personal d'aquest Ajuntament.
S'haurà d'acreditar un mínim de 150 hores, en finalitzar el cicle de 5 anys. El diploma ha
d'acreditar la superació del curs.
Si es considera que el treballador ha seguit una formació adequada a càrrec seu, es premiarà amb
un augment de nivell al seu complement de destí.
La Comissió Paritària serà l'encarregada de la selecció dels cursos a realitzar.
Les revisions es faran cada 5 anys."
3. La Mesa Negociadora es va reunir el dia 11 d’octubre de 2018, per tal de valorar els últims 5 anys
pel que fa a la formació de tot el personal de l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar un
mínim de 150 hores durant el període 2013-2017, i va acordar que havia quedat acreditada la
formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per tant, tal com estava previst en el
conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement de destí:
1

Ma. Cinta Canalda Raga

2

Rosa M. Barceló Serrano
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Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la
fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, 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. Aprovar els incentius per formació i perfeccionament professional del personal de l'Ajuntament
d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni regulador de les condicions
de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el sentit d'augmentar de nivell el
complement de destí de les persones que es relacionen a continuació, i que han acreditat un mínim
de 150 hores de formació durant el període 2013-2017.
Treballadora

Nivell actual

Nivell després del
reconeixement

Efectes econòmics
(12 pagues)

Ma. Cinta Canalda Raga

16

17

279,00 €

Rosa M. Barceló Serrano

24

25

455,28 €

II. Notificar aquest acord a les persones interessades.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

9. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2017
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, 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 2017 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14 de setembre de 2018.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província número 186 de 27 de
setembre de 2018, 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
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ACORDS:
I. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici de 2017.
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 pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)

10. DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL AL TERME MUNICIPAL
D’ULLDECONA, PELS AIGUATS CAUSATS PER LA GOTA FREDA DELS DIES 18 I 19 D’OCTUBRE DE 2018.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil al terme
municipal d’Ulldecona, pels aiguats causats per la gota freda dels dies 18 i 19 d’octubre de
2018
Durant l’episodi excepcional de fortes pluges que van tenir lloc els passats dies 18 i 19 d’octubre
d’enguany, va registrar-se al t.m. d’Ulldecona una gota freda, amb una precipitació total de 169,3
litres/m² en poques hores, amb pics d’intensitat molts importants.
Segons les dades facilitades per Protecció Civil, serveis territorials d’Interior a les Terres de l’Ebre,
l’episodi de precipitacions a Ulldecona va ser:
Precipitació total (18+19/10) = 73.6 + 95.7 = 169,3
Superació llindar intensitat = 20mm/30min
Superació llindar acumulació = 100mm/24h
Tant el volum com la intensitat d’aquestes precipitacions han causat greus desperfectes en
infraestructures, via pública, equipaments municipals, accessos a camins i rieres i finques particulars.
Aquests danys a hores d’ara s’estan quantificant, tot i que s’estima que la despesa serà important, per
la qual cosa cal disposar dels recursos econòmics suficients per cobrir tots els desperfectes.
En base al principi de col·laboració i coresponsabilitat entre administracions públiques, es considera
necessari sol·licitar a l’administració central i autonòmica, l’atorgament dels ajuts per restablir la
normalitat en la prestació dels serveis del municipi, així també i especialment per atendre,
econòmicament, els danys i perjudicis dels particulars afectats, els quals han patit danys materials de
diversa consideració.
El RD 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades
necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el
procediment per a la seva concessió, modificat pel RD 477/2007, de 13 d’abril, regula el procediment
d’atorgament de subvencions en casos de danys de naturalesa imprevisible com els causats pels
aiguats torrencials produïts els dies 18 i 19 d’octubre de 2018 al tm d’Ulldecona, els quals han alterat
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substancialment les condicions de vida dels veïns, prèvia declaració de zona afectada per una
emergència de protecció civil.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. SOL·LICITAR a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de
Catalunya, la declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil (abans zona
catastròfica) del terme municipal d’Ulldecona, com a conseqüència de les pluges torrencials
produïdes els dies 18 i 19 d’octubre de 2018.
Segon. TRAMITAR la sol·licitud d’ajut establerta a l’article 7 del RD 307/2005, de 18 de març,
modificat pel RD 477/2007, a través de la Subdelegació del Govern a Tarragona.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la Subdelegació del Govern de Tarragona, als efectes
oportuns.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

11. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

26 DE SETEMBRE DE 2018, RELATIU A L'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 2017/2018.
DECRET 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 2017/2018
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 2017-2018, tal com es detalla al document Criteris
per a la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2017-2018,
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.
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.

Expedient: 1-2-18-6

Pàg. 20/46

Ple Municipal
any 2018

Per tot això,
HE RESOLT:
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 2017/2018, en els termes que figuren
en el conveni.
II. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

12. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'11 D’OCTUBRE DE 2018, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI D’ADHESIÓ PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE SINGULARS ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA, L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA I EL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ.
DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni d’adhesió programa per al finançament del Projecte
Singulars entre l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la
Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià
Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el
Consell Comarcal del Montsià són ens públics locals dels previstos a l’art. 1 del RD 2568/1986, de 28
de novembre (ROF) i l’art. 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL) disposant totes d’àrees d’Ocupació i
de Desenvolupament Local, dedicades entre d’altres finalitats, a la implementació de projectes per tal
de contribuir al desenvolupament econòmic, social i ocupacional dels seus territoris.
Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el
Consell Comarcal del Montsià venen cooperant i col·laborant els darrers anys amb l’objectiu compartit
de treballar conjuntament per al suport a l’activitat econòmica i la generació d’ocupació al territori,
amb el fi últim de millorar la seva cohesió social i territorial, i s’han proposat fer-ho específicament en
el marc del Projecte MONTSIÀ: TERRITORI SINGULAR - IMPULS CIRCULAR.
Atesa l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, estableix les bases reguladores per a la concessió de
subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars que pretén donar
cobertura a les antigues convocatòries de Projectes Singulars, Programes Integrals.
Donat que el 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i
l’Ocupació al Montsià entre totes les entitats locals de la comarca, empreses i comunitat educativa
amb el compromís d’impulsar estratègies de desenvolupament que millorin les condicions de vida de
la ciutadania i que a través d’un procés de participació ciutadana s’ha elaborat l’Estratègia Territorial
per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació Montsià 2026, en un marc de concertació territorial, tal
com es preveu als articles 8 i 15 la LLEI 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. És per això que el Consell Comarcal, a través de l’acord
Territorial, exerceix com entitat vertebradora d’aquest projecte a la comarca del Montsià.
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Atès que la convocatòria del Projecte té l’objectiu compartit de treballar conjuntament per al suport a
l’activitat econòmica i la generació d’ocupació al territori amb la finalitat de millorar la seva cohesió
social i territorial.
Donat que tal com consta als respectius acords corresponents, les entitats signants d’aquest conveni
han determinat sol·licitar conjuntament davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una
sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de 2018 del Projecte Singulars per al
finançament del conjunt d’accions d’ocupació i desenvolupament local que conformen el projecte
MONTSIÀ: TERRITORI SINGULAR - IMPULS CIRCULAR.
Donat que es presenta com una agrupació d'entitats, totes les entitats tindran la condició de
beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals. L’ajuntament d’Amposta, exercirà
d'entitat perceptora i l’ajuntament d’Ulldecona, mancomunitat de la Taula del Sénia, tindran la
categoria de beneficiàries a efectes d'aquesta Ordre.
Atès que l’ajuntament d’Amposta exercirà el paper de representant de l'agrupació durant tota la vida
de la subvenció davant de l'Administració, i serà la que rebrà els pagaments i distribuirà a la resta
d'entitats la part corresponent, alhora que coordinarà les diferents intervencions de les diferents
entitats agrupades.
Les relacions d’aquesta agrupació es portaran a terme conforme als pactes d’aquest conveni, i d'un
desenvolupament reglamentari d'aquest, si escau, aquesta relació s'emmarca en la relació privada
entre elles.
L’Alcalde d’Amposta serà el representant i apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per
complir amb les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.
La relació entre els membres de l'agrupació no tindrà caràcter contractual, l’ajuntament d’Amposta,
exerceixi d'entitat perceptora i no serà d'aplicació la llei de contractació del sector públic, per aquest
cas, conforme a la base 3.1 de l’Ordre TSF/142/2018, sinó que es regularà i justificarà l'agrupació
d'acord amb l'interès social, al no afany de benefici econòmic de l'agrupació, i al valor de l'aportació al
projecte per part d'agents claus que s'agrupen vers un objectiu compartit.
Aquesta agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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:
I. Aprovar el conveni d’adhesió programa per al finançament del Projecte Singulars entre l’Ajuntament
d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del
Montsià, en els termes que figuren en el conveni.
II. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
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VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

13. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'11 D’OCTUBRE DE 2018, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES
COMUNICACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.
DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la cessió de terminals de la xarxa
rescat per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
I.- Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil a Catalunya, ha establert el marc regulador de
les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de
greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.
Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta Llei, el Departament d’Interior és l'òrgan responsable de la
programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d’altres, la previsió
dels riscos greus, la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les
emergències, i també l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels
diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
II.- Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior,
estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la
funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, els seus recursos i estructures
associades i els dispositius necessaris per a la seva coordinació, i també la d’organitzar, coordinar i
supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT).
El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació del
CECAT, té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació i el suport i
l’optimització dels esforços de les accions i actuacions de tots els organismes, tant públics com
privats, que puguin intervenir en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del mateix Decret 246/1992, li correspon al CECAT exercir
les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i determinar les
conseqüències dels sinistres i els riscs significatius en temps real. Així mateix, també li correspon
tractar les informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres greus, estats
d’emergència o qualsevol altre de caràcter similar.
III.- Que els municipis, de conformitat amb el previst en l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig,
són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i
de planificació en aquesta matèria i exerceixen les funcions que els atribueix la dita Llei i qualsevol
altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de
les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o
de calamitats públiques.
IV.- Que d’acord amb l’article 39 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, el voluntariat de protecció civil
forma part de l’estructura de protecció civil de Catalunya de manera que els articles 54 i 55 preveuen
que els ciutadans i ciutadanes puguin col·laborar regularment de manera voluntària i desinteressada
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en les funcions de protecció civil per mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil, les
quals tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil en
l’àmbit local i han de rebre el suport de les administracions públiques en les seves activitats.
Així, d’acord amb els articles 5 i 6 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el reglament
de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, aquestes han de desenvolupar les
seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial dels plans de protecció civil d’aquest
àmbit, essent el seu àmbit operatiu el terme municipal corresponent.
V.- Que d’acord amb la citada Llei 4/1997, de 20 de maig, i el Decret 27/2001, de 23 de gener, les
associacions del voluntariat de protecció civil a més d’estar vinculades funcionalment a l’autoritat
municipal de protecció civil i reconegudes en els plans corresponents, també s’han d’inscriure en el
registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil adscrit a la DGPC.
En aquest sentit, l’Ajuntament té degudament reconeguda l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
del municipi d’Ulldecona, i concretament amb conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AVPC
signat en data 25 de maig de 2016 i vigent, assegurança de responsabilitat civil en vigor i inscripció en
el registre especial del Departament d’Interior en data 19 d’octubre de 2017 i número de registre 127
tal com preveu l’article 13 del Decret 27/2001, de 23 de gener.
VI.- Que d’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el
Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i
seguretat a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les necessitats dels diversos
cossos de seguretat i emergències de les administracions públiques catalanes. I on el Consell Rector
d’aquesta xarxa Rescat és el seu màxim òrgan de direcció, de conformitat amb l’Acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006.
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències
d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural i
les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació. La xarxa Rescat
permet les comunicacions mòbils entre usuaris i facilita l’actuació conjunta i la coordinació entre els
col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat.
Aquesta xarxa de radiocomunicacions dóna cobertura als col·lectius professionals implicats en la
seguretat i les emergències de Catalunya. Està destinada a cobrir les necessitats de comunicació dels
serveis d’emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions locals. La
finalitat d’aquest sistema és millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país
que treballen en aquest àmbit.
VII.- Que les parts signatàries d’aquest conveni tenen interès a millorar la protecció de la població en
situacions de greu risc col·lectiu, d’emergències, de catàstrofes i de calamitats públiques, a través
d’una major coordinació tot reforçant l’intercanvi d’informació en temps real entre l’AVPC i el CECAT
mitjançant sistemes de comunicació específicament dissenyats a aquests efectes.
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 de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Ulldecona per a la cessió de terminals de la xarxa rescat per les comunicacions de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, en els termes en què figura incorporat a l'expedient
administratiu.
II. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

14. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 19 D’OCTUBRE DE 2018, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI D'ADHESIÓ AL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU, VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA “TREBALL A LES 7
COMARQUES”.
DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la
convocatòria “Treball a les 7 Comarques”
El 16 de març de 2016, les entitats locals de la comarca, empreses privades i la comunitat educativa
van signar l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació.
L’any 2017 s’aprova l’Estratègia territorial Montsià 2026 fruit del procés de participació ciutadana, que
s’articula a través de 10 línies estratègiques i 50 programes amb els següents objectius:
a) Augmentar l’ocupabilitat, facilitar la transició al treball i promoure l’ocupació decent al Montsià.
b) Promoure un teixit empresarial diversificat, dinamitzador dels recursos endògens, inclusiu
amb les persones, impulsant el treball decent i el respecte al medi.
c) 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.
D’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local projecte “Treball a les 7 comarques” a través de l’Agència de Desenvolupament Local del
Montsià se sol·liciten les següents accions encaminades aconseguir els objectius de l’estratègia
Montsià 2026:
•
•
•
•

Programa 1. Contractació de personal tècnic i de suport.
Programa 2. Foment del desenvolupament local.
Programa 3. Capacitació professional.
Programa 4. Programes específics de caràcter innovador per afavorir la inserció sociolaboral
del col·lectiu amb dificultats d’inserció.

Atès el Decret de la presidència del Consell Comarcal del Montsià 2018/547, de 13 de setembre de
2018.
L’Ajuntament d’Ulldecona s’adhereix al projecte “Treball a les 7 comarques” a través de l’Agència de
Desenvolupament Local del Montsià.
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Per tot això,
HE RESOLT:
I. L’adhesió de l’Ajuntament d’Ulldecona a la convocatòria “Treball a les 7 comarques” 2018/19
d’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol.
II. Nomenar com a tècnic per a participar en la xarxa tècnica del projecte al Sr. Agustí Juan-Camps
Castell.
III. La notificació de l’adopció de l’acord al Consell Comarcal de l’Ajuntament d’Ulldecona.
IV. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

15. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 23 D’OCTUBRE DE 2018, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE
SERVEI COMUNITARI.
DECRET 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 en relació amb
el projecte de servei comunitari
Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria
com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé
un model en què l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a l’aprenentatge.
El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora,
promovent així l’educació en valors i el compromís cívic.
Atès que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments
de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de caràcter obligatori.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Ulldecona volen afavorir la
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria amb la
finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc
els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Atès que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.
Per tot això,
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HE RESOLT:
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 en relació amb el projecte de servei
comunitari, en els termes que figuren en el conveni.
II. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

16. MANIFEST TDAH FEAADAH. MANIFEST PRESENTAT PER L'ALCALDIA A
REPRESENTANTS D’ULLDECONA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS
AFECTATS DE TDAH I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

INSTÀNCIES DELS
DE

FAMILIARS

I

MANIFEST CONEGUT:
“Una persona afectada de TDAH té limitacions per a concentrar-se, per a organitzar-se, per a aturarse i pensar abans d’actuar. Des de la frivolitat i el desconeixement, els missatges que ha anat rebent
al llarg de la seva vida han estat: “no vols”, “ets un gandul”, “em prens el pèl”, “se t’oblida tot” i això, es
converteix en una veu interna que et diu “per molt que ho intenti, NO PUC, NO SÓC CAPAÇ”. Així
que, quan en el millor dels casos, arriba un diagnòstic de TDAH a l’edat adulta, resulta
ALLIBERADOR acceptar que tot aquest patiment i tota aquesta angoixa tenia una causa i no era
voluntària.
Però més dur és encara sentir que, dia sí i dia també, els nostres drets són qüestionats i
menyspreats. És a dir, sentim que no encaixem o NO ENS DEIXEN encaixar en aquesta societat.
Existeix un qüestionament frívol i despiadat del diagnòstic. ES PERMET des dels responsables
sanitaris, educatius i socials, des del SILENCI, que es negui l’existència del TDAH. JA N’HI HA
PROU!!! VOLEM un posicionament REAL i un RECOLZAMENT VISIBLE des de les institucions.
Si el diagnòstic es realitza en la Infància o en l’Adolescència, el Tractament Multimodal que
necessitem per a una gestió i evolució adequades dependrà, en la major part dels casos, del poder
adquisitiu de les nostres famílies per poder cobrir les depeses econòmiques que suposa fer-les a la
sanitat privada, ja que falten recursos públics per fer aquests tipus d’abordatges i intervencions i això,
JA ÉS DISCRIMINATORI. Tot i que no és el cas majoritari a Catalunya, a moltes Comunitats
Autònomes de l’Estat Espanyol, tornem a NO ENCAIXAR a partir dels 18 anys degut a que en
aquestes Comunitats no tenen en consideració la cronicitat del trastorn. En multitud d’ocasions se’ns
dona l’alta i, en el cas de necessitar medicació, S’ELIMINA EL FINANÇAMENT del tractament
farmacològic amb l’argumentació de què aquest no està definit per a l’ ADULT. NO ÉS CERT, POT
CONTINUAR. A més a més, és curiós que si el cost del tractament l’assumeix la pròpia persona
llavors SÍ poden continuar amb el tractament. Una vegada més, se’ns torna a DISCRIMINAR PER
UNA QÜESTIÓ ECONÒMICA així que, SÍ O SÍ, demanem continuïtat de la intervenció pública al llarg
de la vida.
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Si tenim la sort que la persona amb TDAH és diagnosticada a l’edat adulta, que normalment és ja per
la presència de limitacions i dificultats greus a nivell laboral, de parella, relacions socials i que,
probablement, amb una intervenció a edat primerenca no hauria arribat a aquella situació, TAMPOC
SE’NS PERMET ENCAIXAR en la gran majoria de les Comunitats Autònomes pels motius següents:
•

Manca de Reconeixement per part de la nostra Sanitat de la persistència i cronicitat del TDAH
que continua, en gran part dels casos, en l’edat adulta.

•

Manca de professionals públics amb coneixement i consciència del TDAH. NECESSITEM
formació per als professionals públics.

•

Una limitació en l’accés al finançament públic d’alguns dels medicaments indicats en les
Guies de la Pràctica Clínica del Trastorn reconegudes a nivell internacional per a les persones
que els necessitin.

•

Manca de coneixement social del TDAH que pot arribar a provocar una limitació en l’accés a
llocs de treball per no entendre i no acceptar la nostra manera de funcionar i les nostres
peculiaritats malgrat que, les diferències cerebrals pròpies del trastorn, porten amb si
fortaleses i, en alguns casos, habilitats úniques, que poden ser de gran benefici en el lloc de
treball si se les reconeix i utilitza, tal i com es recull en el manifest d’aquest any d’ADHD
EUROPE.
VOLEM QUE SE’NS RECONEGUI

CADA PERSONA ÉS ÚNICA, AMB LES SEVES FORTALESES I LES SEVES DEBILITATS,
NOSALTRES NO SOM DIFERENTS PER TENIR TDAH. LA DIVERSITAT ÉS LA QUE ENRIQUEIX LA
NOSTRA SOCIETAT
VOLEM I TENIM EL DRET A ENCAIXAR!!”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

17. MOCIÓ PERQUÈ ES RETIRIN LES ESTELADES I ALTRES SIGNES PARTIDISTES -COM ELS LLAÇOS
GROCS- DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DELS ESPAIS PÚBLICS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR (PP).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PERQUÈ ES RETIRIN LES ESTELADES I ALTRES SIGNES PARTIDISTES -COM ELS
LLAÇOS GROCS- DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DELS ESPAIS PÚBLICS, PRESENTA PEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR D’ULLDECONA
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que estableix que hissar
estelades en espais públics o edificis oficials suposa privatitzar aquests espais d’ús comú, amb un
element partidista que vulnera els principis d’objectivitat i neutralitat institucional que obliguen a les
corporacions locals.
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Com diu la sentència del TSJC en els seus fonaments jurídics, l’estelada és un element que no té
reconeixement legal vàlid com a símbol d’una administració i que el seu ús és partidista perquè a més
de no ser oficial només representa a una part de la ciutadania.
L’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Ulldecona com màxim responsable d’aquesta Corporació té el deure
de subjecció a la legalitat vigent configurada per les vies democràtiques que específicament habiliten
la Constitució i les lleis que la desenvolupen, per aquest motiu demanem el següent:
ACORD:
Que es procedeixi a la immediata retirada d’estelades i altres signes partidistes -com llaços grocsdels edificis municipals i dels espais públics comuns on hagin estat col·locats, tot això en obligat
compliment de les sentències dictades en l’àmbit contenciós administratiu.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
La Cup d’Uldecona vota que no a aquesta moció, perquè des d’aquest partit pensem que prohibir
símbols és un retrocés democràtic, perquè tornaríem al temps de la cesura prèvia, i allò de “la calle
es mía”. L’estelada és el símbol general del conjunt del moviment independentista, i aquesta
censura criminalitza les demandes de llibertat d’una part de la població, que ara per ara és
majoritària. A Ulldecona ens sembla que no hi ha cap problema en la convivència, que cadascun
fica els símbols que li semblen oportuns, i propostes com aquesta no ajuden gaire a que hi hagi
aquesta convivència, per prohibir-ne una part, en la situació tan greu que està vivint el país, en mig
govern a la presó i mig govern a l’exili, i centenars de persones represaliades per aquest Estat, que
lluny de ser una democràcia cada cop sembla més a aquella dictadura, no pengem llaços grocs
perquè no tenim altra feina o perquè ens avorrim, pengem llaços grocs per a denunciar una greu
injustícia que està durant massa. I aprofito per a dir llibertat preses polítiques i preses exiliades.
- Sr Lavega:
El nostre vot també serà en contra, natros estem d’acord que a l’espai públic es pugui utilitzar
qualsevol símbol sempre que sigui respectant a tothom. Aquesta sentència del TSJ de Catalunya,
no és una sentència en ferm, per tant, no és de Dret aplicable, però jo crec que la manifestació del
poble quan es sent agreujat, en aquest cas, tenim persones empresonades injustament, i creiem
que ens podem manifestar i tenim el dret d’expressar-ho en els espais públics perquè en l’espai
públic la gent es pot expressar.
- Sra. Balagué:
Estem d’acord amb les intervencions anteriors i el nostre posicionament serà especialment en
contra, i ja que es parla de l’espai públic parlarem de les senyeres que teníem a la façana de
l’Ajuntament. Primer que res vull deixar clar que a la façana de l’Ajuntament no tenim penjada cap
estelada, hi tenim una senyera, però com vostès sempre ens recorden que s’ha de complir la llei,
sobretot la constitució espanyola, li recordaré en quin article de la constitució espanyola de 1978
està reconeguda la nostra bandera, i també el que trobem recollit al respecte al nostre l’estatut
d’autonomia del 2006. Concretament a l’art. 2 de la constitució espanyola, diu “els estatuts podran
reconèixer banderes i ensenyes pròpies de les CCAA”, és el cas de la senyera que tenim al balcó.
L’article 8.1 de l’Estatut d’Autonomia, diu que “la senyera és un dels símbols de Catalunya”, l’art.
8.2 diu que “la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles amb fons groc i
ha de ser present als edificis públics i als actes oficials que tinguen lloc a Catalunya”. Per tant, res a
dir de les senyeres que tenim als nostres balcons.
Sí que podran dir perquè hi tenim un llaç groc. Li explicarem quin significat té aquest llaç groc. Els
llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans i catalanes, per
mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils fonamentals. Li recordaré que el Títol 1
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de la Constitució parla dels drets civils fonamentals. Hi ha 2 articles, si vol li podria llegir però crec
no fa falta. Com deia, els llaços són petites peces de cinta que formen un llaç o representacions
d’aquesta que s’utilitzen a diferents llocs del món com a solidaritat o manifestacions de suport cap
a certes causes, opinions o de reivindicació cap a certes reclamacions socials, culturals o
polítiques. Són símbols de solidaritat passiva que poden tenir molts colors vinculats a la causa, a
l’opinió o la reivindicació a la qual s’empatitza, per exemple, un llaç blau fosc o roig pot representar
l’abús de drogues, un llaç violeta o blanc pot representar la malaltia de l’alzheimer, un llaç negre és
conegut com a crespó i pot representar el símbol de dol. Per tant, el problema no és el llaç, pot ser
és el color per a vostès, perquè en el cas català el llaç groc no és una reivindicació de
l’independència, és contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes, per les seves
idees polítiques, a l’hora que també l’utilitzen persones que no són independentistes, que estan a
favor dels drets de les persones injustament tractades, o que s’han escandalitzat per aquestes
situacions. Hi han hagut moltes persones i entitats que han mostrat la seva opinió i el seu neguit
personal, per la situació que s’està vivint al país, a Catalunya, per moltes de les persones
injustament tractades per l’estat espanyol, col·locant llaços grocs en l’espai públic i en l’espai privat.
En canvi, hi ha persones que els molesta la visió de llaços grocs, i els treuen o fins i tot s’organitzen
per treure’ls, i els tracten com si fos brutícia o com un repulsiu, obviant, vulnerant i atacant els drets
de llibertat i opinió i expressió de les persones afectades emocionalment, que els han posat.
En un estat de dret ha de prevaldre la llibertat d’expressió, poder exposar públicament els símbols
que representen idees, pensaments i fins i tot emocions i que no van en contra de ningú sinó a
favor de la llibertat de pensament, hauria de prevaldre també el respecte a aquesta llibertat
d'expressió mostrant tolerància per part d'aquelles persones que pensen de diferent manera i
sense malmetre ni arrencar els símbols aliens. Arrencar llaços grocs no és discrepar de
l’independentisme, és aplaudir la violència institucional perquè un empresonament és un acte de
violència institucional contra aquestes persones. Qui arranca llaços grocs està dient que vol a la
presó als afectats, fins i tot abans de què els jutges, ja que per ells ja estan jutjats i condemnats.
Per tot el que acabo d’exposar-los, el nostre grup votarà en contra.
- Sra. Ventura:
Nosaltres també ens posicionem en contra i explico el motiu. Com ja li vaig fer saber el passat ple
del 25 de maig, crec recordar que va ser la primera vegada que es va plantejar aquesta qüestió, i
també per la carta que va presentar el grup del Partit Popular el passat 13 d'agost a l'Ajuntament, i
ho vull tornar a explicar, tot i que jo ho vaig dir en el seu moment, als màstils oficials de
l'Ajuntament onegen sempre els dies especials les banderes oficials que marca la llei 39 de 1981,
de 28 d'octubre, o sigui la d'Ulldecona, l'espanyola, la catalana i l’europea, i tampoc en cap
equipament municipal hi ha estelades o llaços grocs. Així, tal com detalla l’informe que la
secretària de l'ajuntament va elaborar a petició també de la portaveu del Partit Popular, i que li vam
fer arribar al mes de juliol crec recordar, a l'Ajuntament hi ha dos despatxos assignats a tres grups
municipals, Convergència i Unió, més Ulldecona i CUP, les finestres dels quals tenen vistes a la
façana principal i en els dos hi ha penjades dues senyeres amb un llaç groc, i es tracta per tant,
d’espais d'ús privatiu de determinats partits polítics que expressen lliurement els seus
posicionaments ideològics i no dels màstils oficials de l'Ajuntament.
Si la sol·licitud fa referència a les pintades de groc, de roig o de verd, o de tots els colors que
apareixen constantment en carrers, carreteres i també algunes parets particulars del nostre poble,
cal dir que l'Ajuntament està fent un esforç diari pel manteniment, la millora i la neteja de tots els
espais públics, i creiem que tothom pot reivindicar allò que consideri necessari, sempre
evidentment des del respecte a la resta i de manera correcta i ordenada ja que és feina de tots i
aquí sí que faig una apel·lació, no només als tretze regidors sinó també a tota la resta del municipi,
perquè és feina de tots mantindre un poble net i cuidat i cadascú és responsable dels seus actes.
Tant el govern municipal que represento, com jo mateixa com alcaldessa, així com també el grup
municipal socialistes Ulldecona tenim molt clar quina és la nostra consciència social, i en aquesta
casa l’estem desenvolupant al marge de qualsevol confrontació política partidista i complint amb la
necessària i obligatòria neutralitat que s’ha d'exigir a qualsevol administració pública i a les seves

Expedient: 1-2-18-6

Pàg. 30/46

Ple Municipal
any 2018

actuacions, ja que el nostre únic objectiu és la defensa dels interessos dels veïns i veïnes del
nostre poble i m'agradaria fer constar per acabar, com vostè ja sap, que l'Ajuntament d'Ulldecona
que presideixo no ha col·locat mai cap símbol partidista en cap espai públic i ha complert sempre, i
així ho pot justificar la secretària, amb els requeriments o sentències judicials quan en algun cas
hem tingut algun advertiment. Per tant, aquest és el nostre posicionament.
- Sra. Salas:
És normal que els partits independentistes votin en contra i que diguin el que han dit. Jo no tinc
cap problema amb la senyera, que me representa i sempre ho he dit, sinó que és pel llaç groc, no
és per la senyera . I sí que és cert que els llaços simbolitzen moltes coses però cadascú que se’ls
posi personalment en els llocs privats, al balcó de casa seva, o allí on vulguin, però el que no és
lògic és que als arbres de l’Avinguda Catalunya, per exemple, les rames dels arbres estiguin
plenes de llaços grocs i que l'alcaldessa en aquest cas, que és qui governa, doncs que no faci res.
I si hi ha algú a la presó, segurament és perquè hauran fet algo, el temps dirà com s’acaba tot
això. L’alcaldessa reivindica neutralitat, però jo crec que el deure de l'alcaldessa és vetllar pels
llocs públics, i en aquest cas crec que no està fent la seva feina i per això hem presentat aquesta
moció. Jo l'entenc perfectament a l’Alcaldessa perquè el partit socialista d’Ulldecona té un
problema, ja que té votants independentistes i altres que no ho són i en aquest cas crec que no
està representant als que no són independentistes. Natros, en tota la informació que tenim, vam
dir que lluitaríem fins al final i què faríem el que creiéssim que havíem de fer i bé, això no s'acaba
aquí, continuarà. Gràcies.
- Sra. Ventura:
Jo m'atreviria a dir que el grup socialista Ulldecona no té un problema sinó que té una gran riquesa
que és posar-nos d’acord entre natros per garantir i vetllar, primer que res, pels interessos dels
veïns i veïnes d'Ulldecona. Crec que la nostra feina per garantir aquesta neutralitat institucional, de
la que parlava ara i que estem obligats, l'estem fent i ens està costant un esforç importantíssim
però reitero que l'estem fent i no l'estem fent massa malament, sinó consultar a una àmplia majoria
de la gent d'Ulldecona que té moltes altres preocupacions a banda de saber si hi han uns grups
que tenen unes senyeres o uns llaços, o tenen altres símbols penjats al balcó del seu despatx.
Jo entenc que és un tema sensible, que és gent que té uns sentiments o uns altres, però crec que
la nostra finalitat l’estem fent bé. Per això la contestació que he fet abans, i com ja li vaig fer arribar
per carta en el seu moment.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
Vots afirmatius: 2 (GMPP)
Vots negatius: 11 (GMSU-CP, GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 0

18. MOCIÓ

AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE.

MUNICIPAL DE

MOCIÓ

PRESENTADA PEL

GRUP

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ D’ULLDECONA
AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un any
després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de
defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin
decidir lliurament el seu futur.
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Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els
intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços
judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis electorals,
dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs
desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a
més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució
acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es
reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat
com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil, i
que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i
reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar
cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de
transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a
poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador comú de la
immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a decidir,
i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió empresonant
als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i
il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics,
que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els
Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del
President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i
de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells
i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió d’Ulldecona, proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la
brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar un
referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar
altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris
del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).”
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DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Natros estem d'acord amb l'explicació política de la moció però demanaríem al grup municipal de
Convergència que ens ho podria deixar votar per separat els punts dels acords, perquè no podem
estar a favor del segon punt. Entenem que demanar un referèndum acordat és una pantalla
passada i sabem de sobres que l'Estat espanyol no vol negociar acords de cap referèndum pactat,
per tant, considerem que vam votar l’u d'octubre, i l’u d'octubre vam guanyar i per tant el que ha de
fer el govern és implementar la república proclamada com a única manera d’alliberar els presos i
les preses, així com el retorn dels exiliats, i el retorn de la situació de normalitat que mereix el país.
Per tant, si ens ho permeten, votaríem a favor de tots els punts menys del segon.
- Sra. Balagué:
Cap problema, poden votar per separat.
- Sr. Lavega:
El meu vot és a favor.
- Sra. Salas:
El nostre vot és en contra.
- Sra. Ventura:
Nosaltres, com ja vam fer fa un any, volem expressar sobretot la nostra felicitació a totes les
persones que van participar a l'octubre en la jornada històrica de mobilització ciutadana, a l'hora
que condemnem, com també ho van fer l'any passat, l'ús de la força a la violència per la policia
contra la població civil, que pacíficament volia expressar la seva opinió respecte un problema
polític. A la vegada considerem desproporcionades les penes de presó preventiva contra dirigents
polítics i socials pels fets succeïts ara fa poc més d'un any, perquè com hem fet ja en altres
votacions a instàncies també dels grups que avui subscriuen la moció, demanem la Llibertat, la
seva llibertat. Dit això, no coincidim ni amb el llenguatge emprat en el text que es passa a votació,
ni tampoc amb part del relat fet per les diverses forces polítiques que presenten la moció actual o
que li donen suport i per tant el nostre posicionament serà en contra de la moció.
- Sra. Balagué:
M’ha dolgut moltíssim l’acusació que ha fet la portaveu del partit popular quan en la seva
intervenció de la moció anterior de les estelades i dels llaços grocs, quan ha dit «que si hi ha gent
tancada a la presó, és perquè han fet alguna cosa», i tinc l'obligació de dir-ho, perquè em fa mal el
cor que es puguin dir aquestes coses.
Tenia aquí un gran argumentari, perquè pensava que vostès haguessin pogut dur alguna
informació que haguéssim pogut rebatre, però veig que no en porta cap i m’és igual, però si que
vull deixar clar que em dol moltíssim el que ha dit, primer, perquè convocar un referèndum no és
cap delicte. I segon, que hem d’explicar quins són els drets fonamentals, cívics, i que vol dir
manifestar-se i protestar. I voldria acabar dient que, per a mi, persones que per exemple violen a
una noia, aquestes sí que haurien d’estar a la presó però no aquesta bona gent que han fet allò
que el poble de Catalunya els vam demanar i els vam exigir, i ara estan a la presó per no fer res
delictiu. És igual, el temps ho dirà, i d’aquí un anys pot ser se’n recordaran de totes les acusacions
que estan fent, a aquesta bona gent per no haver fet res dolent, i aquí acabo.
- Sra. Salas:
Vull dir-li a Núria Balagué que ni jo la convenceré a vostè, ni vostè em convencerà a mi. Jo la
coneixo de fa molts d’anys, i entenc perquè ho he viscut amb primera persona que li dolgui molt,
però que està clar que ells han fet coses que no són de llei, i per això estan com estan.
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És el mateix, i aquest exemple l’he ficat més d’una vegada, si jo vaig per fora sense cinturó de
seguretat i me paren i me coneixen i me diuen saps que tens que portar cinturó de seguretat, i fan
la vista grossa però m’adverteixen, i a la segona vegada jo no el porto em sancionaran, i seré
culpable. Ells van fer el que no podien fer, sabent-ho, i ho van tirar endavant, i aquesta és la meva
opinió i de la gent que represento al municipi d’Ulldecona, que és totalment oposada a la que
representa vostè, i per aixo no arribarem mai a cap acord en aquest sentit, perquè hi ha un abisme
entre les dos opinions, i jo l'entenc perfectament, perquè la coneixo, però ni a mi em convencerá,
ni a la gent que jo represento tampoc. Gràcies.
- Sra. Balagué:
No és la meva intenció convèncer-la, però primer que res som humans i hem de mirar amb els
nostres ulls el que està passant, i tenim clara una cosa, que s’està fent una acusació penal quan
s’hauria de fer política, perquè no és un problema penal, i aquí acabo.
- Sr. Najas:
Vull dir una cosa a la Sra. Salas, i ho sento perquè no me’n puc estar... El que diu seria creïble si
vostè demanés també el tancament del senyor M. Rajoy, que apareixia en uns papers que
justificaven la caixa B del seu partit, i com bé sap que la policia de València va declarar que el seu
partit és una organització criminal, i actuava com a tal. Si vostè demanés les dos coses me la
creuria, però com no ho fa no me la crec. Vostè només te una motivació política en plantejar
aquests arguments.
- Sra. Ventura:
Jo crec que la motivació política és de tots en el moment en què plantegem al ple debats que
segurament no estan a les nostres mans, perquè evidentment requereixen un plantejament polític.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
- Punts 1, 3 i 4:
Vots afirmatius: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0
- Punt 2:
Vots afirmatius: 5 (GMCIU, GM+U-AM)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP, GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 0

19. MOCIÓ

“VOLEM ENTRADA A L’AP7 AL MONTSIÀ”. MOCIÓ
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).
PER DEMANAR

PRESENTADA PEL

GRUP

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
D’ULLDECONA PER DEMANAR “VOLEM ENTRADA A L’AP7 AL MONTSIÀ”
L’AP7 (E15 en nomenclatura europea) és la via ràpida de titularitat estatal (majoritàriament de
pagament) que uneix el sud de la península ibèrica amb França per la costa i és la via ràpida amb
més trànsit de turismes i mercaderies de l’Estat. Es va inaugurar al 1969 i el tram Salou-Amposta el
1974. No seria fins al 1978 que s’obriria el tram Amposta-Castelló. Han passat 40 anys i la comarca
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del Montsià és la única comarca que no disposa d’entrada i sortida a l’AP7, amb el conseqüent
greuge que suposa per a ciutadans, empreses i turistes.
La comarca del Montsià, que limita a l’est al Mediterrani, al sud amb el Baix Maestrat (Castelló) i al
nord amb el Baix Ebre (Tarragona) i a l’oest amb el Matarranya (Terol), té 12 municipis i 1 EMD, un
total de 70000 habitants i un dels PIB x Càpita més baixos de Catalunya i els seus ciutadans i
empreses patim un greuge respecte a altres comarques que tenen 1, 2, 3 o fins i tot 4 accessos a la
mateixa via ràpida. Cal destacar que el Montsià, com a comarca més meridional de Catalunya queda
lluny de tots aquells serveis i infraestructures de la resta del país on ens hi hem de desplaçar sovint
(hospitals, universitats, ports i aeroports, centres de treball, etc.).
La distància que hi ha entre les entrades més properes al Montsià és la màxima de tota l’AP7, 24km
de distancia entre les entrades de Vinaròs-Ulldecona (42) i L’Aldea-Amposta (41). Es dona la
circumstància, a més, que entre aquestes dues entrades hi ha un tram amb alta sinistralitat, al terme
de Freginals, on els últims anys hi ha hagut diversos accidents mortals i on s’ha constatat que la
distància entre les sortides fa més difícil l’accés dels vehicles sanitaris i d’emergències i en demora
l’arribada.
El proper 31/12/2019 s’acaba la concessió de l’autopista del tram Salou-Alacant i el Ministerio ja ha
declarat que s’alliberarà dels peatges, convertint-la en la única via ràpida que creuarà la comarca,
però per entrar-hi, els ciutadans del Montsià han de recórrer molts quilòmetres per vies interurbanes.
Per tot això, demanem que s’adoptin els següents acords:


Reclamar al Gobierno de España, titular de la via, que acordi amb la concessionària (o bé
pressuposti per als PGE) la realització de l’estudi d’impacte i la redacció del projecte al
pressupost 2019 de la sortida 41A al seu pas entre el terme d’Amposta i Masdenverge, així
com una àrea de servei o descans habilitada per a camions.



Demanar als diversos grups polítics del Congreso de los Diputados un compromís de donar
suport a la proposta d’accés i d’àrea de servei o descans al Montsià.

Fer arribar aquesta moció al Ministerio de Fomento, a la concessionària del tram (Abertis
Infraestructuras, SA), a la Conselleria de Territori, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Senat i als Ajuntaments de la
comarca del Montsià.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Najas:
Nosaltres estaríem d’acord amb la sortida del Montsià, però abans d’això hauríem d’insistir en la
gratuïtat de l’AP-7. El govern espanyol ho ha previst per a finals de 2019, però ja sabem que el
govern espanyol no acostuma a complir els seus compromisos. Hauríem d’insistir amb la seva
gratuïtat, i un cop alliberada, plantejar les sortides i les àrees que creguem oportunes, que a més
la construcció difereix, de la que és de pagament i de la que és alliberada. Per això votarem
abstenció.
- Sr. Lavega:
Nosaltres estem a favor de la moció.
- Sra. Salas:
Nosaltres en aquesta moció estem a favor, el que si que demanaríem si es pot canviar, a veure
com se podria fer, perquè aquí fica el tram Amposta Masdenverge, i nosaltres hem parlat entre
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Amposta i Freginals, per tant, potser podríem deixar la porta oberta i que pugui ser o AmpostaMasdenverge o Amposta-Freginals, que és del que sempre s’ha parlat, i el que sempre s’ha mirat.
M’agradaria deixar la porta oberta a aquest tram, Amposta-Freginals, perquè inclús a natros ens
aniria millor també.
- Sra. Balagué:
El tram que hem ficat en aquesta moció es basa amb estudis perquè es veu que és el més viable,
per això s’ha posat, perquè la inversió és molt mínima i per això sí que la faran.
- Sra. Ventura:
Nosaltres votarem a favor de la moció. I ja que ha sortit el tema de la gratuïtat, m’agradaria dir a la
gent del nostre poble, perquè és una informació que els pot ser útil, que poden fer l’entrada des
d’Ulldecona fins la sortida del Vendrell, que surt cap a l'autopista C32 o per la AP-7 fins Vilafranca i
si van i tornen el mateix dia, és de manera gratuïta, sempre i quan utilitzem un Teletac, per tant en
tota la informació i en tots els condicionants que té aquesta mesura vull recordar que està vigent i
si la gent necessita informació la pot consultar a través d’Abertis directament o a través de les
diferents webs informatives, per tenir la informació necessària i estalviar una part econòmica del
trajecte.
- Sra. Balagué:
Sí, jo d'aquí a Tarragona ho he provat i abans eren set euros i pico, i ara et sumen 4 euros i pico i
després et descompten 3 euros i pico, o sigui que totalment gratuïta no és, surt a 2 euros i pico, hi
ha una diferència molt important però no és del 100%.
- Sra. Ventura:
Depén del trajecte, perquè si vas a Barcelona, només pots sortir a Vilafranca.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)

20. MOCIÓ PER LA REGULACIÓ DELS APARCAMENTS DE MINUSVÀLIDS AMB
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (PP).

LA MATRÍCULA DEL VEHICLE.

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA REGULACIÓ DELS
APARCAMENTS DE MINUSVÀLIDS AMB LA MATRICULA DEL VEHICLE
En el ple del 21 de maig de 2018 es va aprovar per unanimitat l’ordenança reguladora dels guals per
entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona, en les reunions prèvies per consensuar
aquesta ordenança van parlar de la regulació dels aparcaments de minusvàlids amb la matricula del
vehicle però al final no es va regular.
El nostre grup creu que es bo donar aquesta opció a les persones amb discapacitat i es per aquest
motiu
Es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Que es convoqui als representants de tots els partits polítics a una comissió d’estudi per
consensuar les condicions.
Segon. Que al proper ple ordinari un punt de l’ordre del dia sigui el regular els aparcaments de
minusvàlids amb la matrícula del vehicle.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Votarem a favor del primer punt però votarem en contra del segon, perquè tot i que sé que la
moció està aprovada ho vull explicar per a què siguem conscients del tema.
Actualment hi ha 33 aparcaments pintats a Ulldecona, dins del nucli, i tenim atorgades, a través
dels diferents mecanismes regulats pels serveis socials, 96 targetes d’aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda.
La normativa que ve fixada per la llei d'accessibilitat recomana per a l'accés a equipaments
municipals d'ús públic (especifico que parla tota l’estona d'equipaments, no parla de poble, és a
dir, per entrar a l'ajuntament o per entrar al teatre, o per entrar al Centre d'Atenció Primària) quan
hi hagi un aparcament, un pàrquing prop, de fins a 200 places, regula que ha d’haver una plaça
adaptada per cada 40 places pintades, per tant, per 200 places 4 o 5 aproximadament per a
persones amb mobilitat reduïda. En pàrquings de 200 a 1000 una per cada 100, per tant 10. En
pàrquings de 1000 a 2000 una per cada 200, per tant sumem-li 5 més. Si volem fer una
equivalència del que és tot el poble, és a dir, si considerem en tot el poble que tenim
aproximadament uns 4.000 places d'aparcament, ens sortirien unes 25 places que haurien d'estar
reservades, tot això són hipòtesis, però sortirien aproximadament unes 25 places per a persones
amb mobilitat reduïda. Aquí a Ulldecona en tenim 33, és a dir que podem considerar que estem
per damunt de la mitjana que recomana la llei d’accessibilitat, però és que a més d'aquestes, si
hem de fer-ne una personalitzada per cadascuna d'aquestes 96 persones que tenen targeta de
mobilitat reduïda, creiem que la proposta és completament inviable. Una altra cosa és que ens
poguem posar d'acord i que hi hagi, en alguns casos molt concrets, persones en algun tipus de
dependència molt elevada que necessiti un aparcament molt concret, perquè no pot sortir de casa
i fer més de 10 metres, en aquests casos s’hauria de poder concedir un aparcament reservat.
Però clar, la moció és molt genèrica, per això diem “sí”, ens sumem i estem d'acord en què
convoquéssim la reunió per a parlar-ho i per a discutir-ho, també per analitzar i per escoltar la veu
dels que cada dia estan al carrer treballant en aquestes problemàtiques, però creiem que és
completament inviable ara mateix que totes les persones amb targeta de mobilitat reduïda tinguin
un aparcament específic pintat a Ulldecona i per tant, en aquest sentit votem en contra del segon
punt de la moció.
- Sra. Salas:
El que demanem el partit popular en aquesta moció, no parlem en cap moment de les places de
discapacitat genèriques que hi han ara, no estem parlant d’aquest tema, sinó que estem parlant
d’uns casos que ens consta que hi ha una discapacitat important per problemes de mobilitat, i
haurien de poder aparcar el cotxe a prop de casa, pagant inclús per tindre aquesta opció
d’aparcament reservat. I el que estem demanant és poder reunir-nos i parlar del tema i que no
s’allargui. No demanem res més. Els aparcaments genèrics no tenen res a veure amb la proposta
que fem. Gràcies.
- Sra. Ventura:
Sí però la proposta és genèrica, i parla de regular els aparcaments de minusvàlids amb matrícula
de vehicles, amb genèric. Per tant, repetim que estem d’acord en què en parléssim, però ens
posicionem en contra de que tothom que tingui targeta d’aparcament pugui tenir un aparcament
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reservat, precisament pel motiu que he explicat, sense excloure la possibilitat de donar resposta a
una necessitat molt concreta, però no obrim la porta a més perquè si no és completament inviable,
és una proposta que no es pot dur a terme i no perquè governem nosaltres sinó governi qui
governi és ingestionable una situació amb un número tan elevat de targetes d’aparcament.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
- Punt 1:
Vots afirmatius:
Vots negatius:
Abstencions:

13 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
0
0

- Punt 2:
Vots afirmatius:
Vots negatius:
Abstencions:

8 (GMCIU, GMPP, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)
5 (GMSU-CP)
0

21. DONACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.
S’ha donat compte al ple de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017.

22. 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 12 de
maig fins al 16 d’octubre de 2018, que corresponen amb les compreses entre els números 299372-F
fins al 299400-F i del 299601-F al 299725-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre inclosos.
I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 12 de maig fins al 16 d’octubre de
2018, corresponent a les sessions celebrades els dies 11 de maig, 8 de juny, 13 de juliol, 24 d’agost i
14 de setembre de 2018.

23. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS : Ja que ha sortit el tema de l’AP7 volem saber la posició del govern
sobre la futura construcció de l’A 7, i del seu traçat pel nostre terme.
- Sra. Ventura:
Entenc que vol saber el que opina el govern respecte a accedir a l'autovia coneguda com autovia
de l'interior. En el seu moment l'Ajuntament d'Ulldecona va presentar unes al·legacions al traçat,
sobretot el que afectava la zona dels Valentins, perquè passava l'autovia per damunt mateix del
cementiri dels Valentins i l'última contestació que tenim del Ministeri és que s'havien acceptat
aquelles al·legacions presentades, però t’estic parlant de fa temps. Després d’això, t'estic parlant
de memòria però hauria de comprovar-ho, diria que no tenim cap altra informació i no recordo
haver vist el traçat definitiu, si és que hi ha un traçat definitiu.
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PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. NAJAS: També volíem saber com està el tema, que ja fa un parell d'anys
que ho vam passar pel ple, dels carrers amb nomenclatura feixista, perquè s’acaba la legislatura i
s’havia de parlar amb els veïns i aclarir la situació i no sabem res al respecte.
- Sra. Ventura:
És veritat que hi ha pendent aquest tema de la nomenclatura dels carrers. S'havien fet algunes
conversacions amb els veïns i també s'havia parlat en diferents departaments per saber com es
podien agilitzar els tràmits, posteriorment, una vegada s’haguéssin canviat els noms, perquè era
una de les preocupacions que expressaven els veïns afectats. Ho haurem de reprendre.
PREGUNTA 3 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Voldria saber pel tema dels aiguats, i concretament saber si a
banda de controlar el que són tots els camins, tal com hem parlat abans, s’ha fet un control de tots els
béns patrimonials, si han estat afectats o no ho han estat, i si s’han inventariat o no. I també si tots els
clots, tot i que s’han produït dins del casc urbà, s’arreglaran i si s’aprofitarà per a arreglar els que ja hi
havia anteriorment.
- Sra. Ventura:
El tema dels aiguats, ja ho he explicat a la comissió informativa que la valoració inicial en danys en
camins supera el milió i mig d'euros. No he comentat el tema dels clots del poble perquè tampoc
no és que poguéssim dir que tots són culpa dels aiguats del 19 d'octubre, ja que la setmana
anterior també va ploure i també es van produir forats i la setmana després també va continuar
plovent i també es van fer nous forats, per tant, no són tots imputables als fets del dia 18 o 19
d'octubre.
Per la manera que parlaves, no sé si et referies a algun altre bé patrimonial concret, ja que per
exemple, si parles del Castell, allí també hi ha algunes actuacions pendents, sobretot de
consolidació de les estructures de davant, perquè si quan ja plou quatre gotes, i també del pas del
temps mateix després de tants anys de què allò ha estat descobert és evident que hi ha una part
que s’ha danyat, però en tot cas si parles d'alguna altra cosa més concreta i ens la vols facilitar,
farem les inspeccions oportunes per a posar-ho al dia i per a posar-li remei.
- Sr. Lavega:
Afegeixo que a banda del Castell, hi ha estructures que s’han danyat una mica, una és el centre
d’interpretació, i també cal mirar la part de detràs de l’edifici de l’ermita on va caure algunes pedres
al que és a l'entrada, és a dir que sí que també s’ha de mirar el transformador i tot això.
- Sra. Ventura:
Sí, la part de les goteres del centre interpretació ja s’ha comentat abans a la Comissió informativa,
a més ja han anat a veure-ho els paletes, i ja s’ha valorat una possible solució d’urgència perquè hi
ha filtracions de la part de dalt de la terrassa del bar, i allí s’ha de fer una actuació una mica més
seriosa.
PREGUNTA 4 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: També una de les altres coses que m'he fixat passejant pel carrer
i que també m'han fet donar compte els veïns és que hi ha molts de llocs, i ara sobretot que estan
cablejant la fibra òptica, que estan penjant molts de cables i palomilles soltes, i que suposo que això
es tindria que revisar i posar-se solució.
- Sra. Ventura:
La revisió dels cables d’alguns carrers on s'ha fet el soterrament s'han anat fent, altres sí que és
veritat que amb la instal·lació de la fibra òptica tenim una problemàtica afegida i alguns que inclús
no funcionaven i que els mateixos operaris s'han dedicat a tallar i els han deixat en males
condicions. Per tant, ara s'ha de requerir-los perquè facin la retirada d’aquests cables que no
funcionen.
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PREGUNTA 5 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Un altre tema del qual ja vam parlar, i de fet ho he preguntat
altres vegades aquí al ple, és sobre els vinils d’entrada del poble, tant els d’aquí com els dels barris
que anuncien els actius turístics del poble. Voldria saber si tenen el pressupost o si tenen intenció de
renovar-los.
- Sra. Ventura:
Els vinils de les entrades dels pobles estan encarregats, per tant suposo que no tardaran massa en
ficar-se. Van amb el logo de Quinquenals, és un vinil que va pegat damunt i que servirà per a fer
promoció de les festes Quinquennals.
PREGUNTA 6 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: També voldria preguntar com s’està portant el tema del control de
plagues, el que són per exemple de rates i tot això, perquè últimament i sobretot el que és el carrer
Sant Lluc, en tenim unes quantes que estan passejant per allí pel mig i suposo que això ve donat per
les cases buides, perquè es tiren coses i suposo que seria millor abans de que hi hagi un enderroc de
les cases i que surtin pel carrer els animals, controlar-los allí i poder-los exterminar.
- Sra. Ventura:
El control de plagues es fa, els tècnics del Copate venen habitualment, i el regidor Demetrio
Querol ho pot constatar que els truca unes quantes vegades cada setmana i no només pel tema
de les rates, sinó també pel tema de les escarabitxes i altres problemes. De totes maneres he pres
nota també de la teva proposta, que crec que pot ser una bona idea actuar prèviament abans de
donar cap permís d’obres per a l’enderroc es pot demanar als veïns que actuen.
PREGUNTA 7 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Sabem que la retirada dels cadafals, quan s'acaben les festes,
s’haurien de retirar en 15 dies i veig que encara estan col·locats. Es controla això o no?
- Sra. Ventura:
La retirada de cadafals se controla, però no es controla al dia, és a dir s’ha començat a trucar a
molta de la gent que encara no ho ha retirat. Sí que és veritat que hagut una avaria en un dels
camions que habitualment fa aquesta funció per a molta gent del poble i per tant s'ha retrassat una
mica però s’intentarà trucar a tothom perquè els retiri.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : AL principi de legislatura vam aprovar varies coses, entre elles
que els Plens ordinaris es farien el primer dilluns de cada dos mesos, i les reunions de portaveus el
dilluns abans dels Plens. Enguany 2018, el 8 de gener es va fer ple ordinari. el 4 de març es va fer
també ple ordinari i des del 4 de març no s’ha tornat a fer cap ple ordinari. El del maig es va fer el 21
de maig, pel programa de festes, que ho vam parlar i vam estar tots d'acord, enlloc de fer-ho al
principi, que sigués quan estigués llest el programa i es va fer el 21 de maig, però en aquest ple va
haver donació de comptes dels decrets i actes de les juntes de govern i precs i preguntes, però des
del 21 de maig fins a aquest Ple no hem pogut veure ni relació de factures, ni decrets ni res.
A més, respecte el ple de setembre l'Alcaldessa va parlar amb tots els grups i ens va dir que es
retrassaria una mica perquè era finals de festes, però s’ha retrassat dos mesos. I és pitjor encara el
que està passant en les reunions de la junta de portaveus. Només ha hagut dos reunions de la Junta
de portaveus en lo que portem d’any, quan com a mínim s'hauria de fer una reunió abans de cada Ple.
M'agradaria que això es tingui en compte, que es faci primer el que vam aprovar i que estem d’acord
en que alguna vegada es pugui endarrerir el ple per un motiu justificat, però no és normal, i crec que
no ha passat mai, que des del 21 de maig els membres de l’oposició no tinguéssim opció a poder
veure els Decrets, relació de factures, etcètera.
- Sra. Ventura:
Jo m'alegro molt, de veritat, que es reclami la convocatòria de la junta portaveus perquè a
vegades, i crec que ja ho vaig dir aquí en una resposta a una una pregunta que va plantejar en el
Ple el regidor Raül Najas, trobava a faltar precisament que les juntes de portaveus tinguessin la
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utilitat que li volíem donar, que era la de debatre i la de parlar sobre els diferents temes que es
plantejaven, més enllà de què per part del Govern Municipal es passés la llista de les coses que
anaven al Ple al cap d'una setmana. I és veritat que ara feia temps que no convocàvem el Ple, des
del mes de juliol, però que aquesta reclamació vinga per part de Convergència i del Partit Popular
que van estar al Govern el passat mandat i que van convocar només, crec recordar, un 10% dels
Plens ordinaris, no en l’últim any de mandat sinó en tot el mandat, de veritat, que crec que és una
mica desproporcionat
- Sra. Balagué:
Els números estan a la web i ho he dit i ho tornaré a reiterar, que potser no complíem les dates
dels ordinaris, però fèiem plens extraordinaris que suplien els ordinaris, amb precs i preguntes i
donacions de compte. Per tant, mai en la vida l'Ajuntament d’Ulldecona, i ja no he dit aquesta
legislatura ni l'altra, ni l'altra, sinó que mai a la vida havien passat mai tres mesos sense fer un Ple,
governés qui governés mai no havia passat.
- Sra Ventura:
Ho repeteixo que agraeixo que es trobi a faltar la Junta den portaveus i a la pròxima sessió del Ple
la convocarem en temps i forma i esperem les aportacions que calgui per part de l’oposició.
- Sra. Salas:
Sí que es cert que quan el Partit Popular estàvem al govern no es celebraven alguns plens quan
tocaven, però es retrassaven per acabar temes, per exemple com ens vau demanar vatros per
acabar el programa de festes, però el problema és que des del 21 de maig fins avui no hem pogut
veure ni decrets, ni factures, ni res... i això crec que no ha passat mai en la vida.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El dia 5 de març també vaig demanar el quadrant de la policia
local, i ho he anat demanant reiteradament, avui fa 8 mesos i m’agradaria saber de quina forma ho he
de demanar per a què la informació se me done, no quan ve un Ple o 8 mesos més tard, sinó als pocs
dies de demanar-la.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa més d'un any vaig demanar també que revisessin la guia
de comerços i empreses que hi ha a la web de l'Ajuntament, ulldecona.cat, i avui m’he recordat
d’aquesta pregunta perquè també ho he dit en varis Plens que hi ha varis comerços que fa més d'un
any que estan tancats i encara figuren en la pàgina web, i n’hi ha que estan oberts i no estan. Això vol
dir que no sé si van fer alguna rectificació, però si l'han fet ja fa més d'un any, i la informació no està
actualitzada.
- Sra. Ventura:
A la guia de comerços sí que s'ha fet alguna modificació, segurament en caldrà altres, però dir-te
que ho fem a través de diferents persones que podem contractar per plans d'ocupació i no les
tenim sempre aquestes persones. Ara mateix no tenim cap persona que estigui fent aquesta funció
i segurament ens haurem d'esperar fins al gener del 2019 per a poder contractar els plans
d'ocupació corresponents a l'any vinent, i per tant són feines que requereixen molt de temps i que
els funcionaris o treballadors fixes habituals de la casa poden fer si tenen en algun moment temps
lliure, però com això no passa mai perquè tenim el poc personal que tenim, anem modificant quan
tenim temps o quan tenim persones amb un pla d’ocupació.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria demanar els comptes de tots els bous, del que ens
han costat enguany els Bous i les Festes Majors.
- Sra. Ventura:
Les despeses de bous i les despeses de Festes encara no les tenim totes. Igual que vam fer l’any
passat, quan estiguin totes recollides, us les farem arribar detallades i ara encara estan arribant
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algunes factures de festes de l’octubre, per tant, fins que no es tanqui l'exercici pressupostari no ho
tindrem fet.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria saber què va passar amb els cadafals de les
vaquetes de les dones o les vaquetes que se van fer al migdia, perquè no ho van tapar ja que van
haver varis cadafals que van sortir les vaquetes i no estaven tapats. M'agradaria saber què és lo que
farà el govern.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de què no es tapen alguns cadafals de les vaquetes, el dia del sorteig dels
cadafals ja es va explicar, per part de la comissió de bous, quina era la decisió que s'havia pres, a
més crec recordar que estava escrit al paper que es va donar a cadascun dels cadafals. Per tant,
aquesta decisió es va prendre per la comissió de bous, i no pel govern municipal, en ús de les
facultats que té atribuïdes per a organitzar les festes de bous.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria demanar que es tapin els clots, perquè això
també ho vaig dir en un Ple fa temps, fa mesos, que tinguessin en compte els clots i sobretot els petits
perquè hi ha varis carrers en què si que asfalten els clots grans però els que són més petits, parlo de
25 o 30 cm, es deixen i no els tapen.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També teníem el tema dels camins. L'Alcaldessa ens ha
parlat del tema dels aiguats, del que s'ha demanat, i la veritat és que els camins del terme abans de
les pluges ja estaven malament però ara estan molt pitjor.
PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També li vaig dir que creiem que en l’Ebando es podrien ficar
més coses, per exemple hi ha una associació que no van arribar a temps de posar una activitat a
l’agenda cultural i vam quedar que ho posarien a l’Ebando i tampoc ho van ficar.
- Sra. Ventura:
El tema de l’EBando, últimament estem enviant com a mínim un ebando cada dia, i crec que no
podem enviar-ne més, perquè que si enviéssim tot el que la gent ens demana que enviéssim,
podríem estar enviant-ne 6 i 7 cada dia. L’agenda se publica una vegada cada setmana a principi
de setmana. Si es tracta d’un cap de setmana d’alta activitat cultural, esportiva, o lúdica, s'intenta
públicar també un recordatori però el que no podem és enviar cada dia tants ebandos. Ens
parlaves ara d'un cas concret, i jo no parlo d’aquest cas, parlo en general i evidentment que hi
haurien moltes coses que podríem enviar però intentem centralitzar una mica perquè és que sinó,
al final la gent s'ho acabarà desinstal.lat perquè acabarem essent spam i no és aquesta la nostra
voluntat.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També m'ha arribat que hi ha veïns del camí Terrers que
estan demanant signatures per a que els tres botadors que hi han al principi estiguin en condicions, i
també els dos que hi ha a la part de dalt que s’arreglen.
- Sra. Ventura:
Aprofito per enllaçar aquesta resposta en la resposta pendent que hi havia sobre el tema de les
multes del radar, no recordo si havia sigut un o dos Grups municipals que ho havien demanat. En
total, durant aquell termini de la campanya que es va utilitzar el radar es van posar unes 350 multes
aproximadament. La recaptació d’això, com molta està en executiva i amb fraccionaments no ho
podrem tindre detallat fins d’aquí un temps, però aproximadament serà sobre uns 20.000 euros i el
cost de lloguer del radar sobre uns 11.000 euros.
Fruit d'aquella prova pilot vam detectar o bé vam confirmar que hi havien uns punts on se corria
més i hi havia més perill per la velocitat dels vehicles, i en alguns dels dos punts s'ha optat per fer
passos de zebra elevats perquè els votadors de plàstic el problema que hi ha és que molta gent el
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demana per al seu carrer i quan se posen fan molt de soroll i després venen a queixar-se de què
s’han de traure perquè molesten. Un és el que està més avançat a l'entrada de la carretera de
Vinaròs, una vegada passada la rotonda, davant de la cooperativa aproximadament, perquè així
entrin al poble amb menys velocitat i aprofitarem a revisar els del Camí Terrers als quals has fet
referència.
- Sra. Salas:
Vull fer una rectificació al que he dit sobre el camí Terrers, perquè jo no volia dir botadors, sinó que
volia dir passos de zebra elevats, perquè els veïns no volen botadors, tant baix com la part de dalt.
Ho dic perquè ho tinguessiu en compte.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria començar el meu torn de preguntes fent un
reconeixement públic a Oscar Ebri Cassola, per haver obtingut el primer en un concurs que es diu
“Vinyetes Master amb Spirit”.
- Sra. Ventura:
Em sumo evidentment a la felicitació que comentaves d’Óscar Ebri pel premi
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Nosaltres també tenim anotat el tema de la junta de
portaveus, que ja s’ha comentat, perquè es va crear aquesta legislatura, es va dir que es faria una
reunió abans de cada Ple i lamentem que des de l’11 de maig no ha hagut cap junta de portaveus.
I comentar el mateix que han comentat els companys, que no ha hagut ni plens ordinaris ni
extraordinaris en molts mesos i recordo la legislatura passada que cada dos per tres teníem damunt
de la taula el comentari de què no complíem les convocatòries dels plens, i potser sí que en aquell
moment nosaltres no complíem amb les convocatòries de plens ordinaris, però sí que convocàvem
extraordinàries en substitució de les ordinàries, amb donacions de compte i precs i preguntes. I
creiem que és una mica bastant fort, per no dir una altra paraula, que des del 17 de juliol a
l’Ajuntament d’Ulldecona no s’ha convocat cap Ple.
Es dóna per contestada aquesta pregunta en la pregunta número 8.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També tenim un consell escolar municipal, que jo no els dic
que el convoquen cada trimestre com es ve convocant en molts de municipis del voltant, perque
potser seria exagerat cada 3 mesos fer un consell escolar municipal, però crec que seria adient a
principi de curs, quan comença el curs, convocar un consell escolar municipal i al final del curs, per a
fer una avaluació de tot el curs escolar, i si no em falla no em fallen els càlculs durant quasi tres anys i
mig només s’ha fet un consell escolar municipal que va ser el dia 26 d'octubre del 2016. Per tant, us
demanaríem que si és possible que convoquin un consell escolar municipal tant prompte puguin.
- Sra. Ventura:
Prenc nota del prec de la convocatòria del consell escolar municipal.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: He vist que cap dels meus companys ha fet valoració de
Festes, potser perquè no es recordaven de què no l’havíem pogut fer al Ple anterior perquè no el vam
fer, ni al setembre ni a l’octubre. Així que farem una valoració de festes en general, perquè tampoc no
cal allargar-ho ja que el posicionament del nostre grup és el mateix que abans de que comencessin a
fer les festes, i dic abans de què s'aprovés el programa de festes perquè no hi va haver cap sorpresa,
podríem dir que venen sent les mateixes festes de fa 10, 12 i 15 anys atràs.
Sí que hem de dir que va haver una nit de ball que podríem valorar-la més bona, que va ser la nit de
Pepet, i no ho diem només nosaltres sinó que ho diu la gent. La nit del pregó va ser una nit fluixeta.
Els tributs del divendres no van ser el que la gent s’esperava, i no voldria fer cap comentari massa fort
de la nit del dimarts perquè tots lamentem i sabem el que va passar la nit del dimarts, el que va patir
aquella gent i el que vam patir els que hi erem presents al poliesportiu.
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Pel que fa al tema de pubilles i pubills, el nostre posicionament és que per natros els pubills han de
ser exactament iguals que les pubilles i quan diem iguals és igual en tot, a l'hora de l'elecció de la
Reina considero que s'hauria de preveure també una elecció del Rei, i a l'hora de fer el pregó hauria
de ser exactament igual per als nois que per a les noies, i no trobar la discriminació que vam trobar el
dia del pregó, i si fem una ullada al programa de festes veiem també la diferència que hi ha entre les
pubilles i els pubills, per tant, si volem igualtat hem de ser tots iguals desde el primer moment.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de festes, nosaltres la valoració que fem és bona, han estat unes festes molt
participatives en molts d'acte i creiem que la gent està contenta. Evidentment quan fas moltes
coses, alguna pot sortir malament o pot no sortir tan bé com esperaves, però insisteixo amb una
cosa que et vaig dir l’any passat, de vegades pareix que visquem en pobles diferents o que
tinguem una sensació ben diferent sobre el que està passant.
Respecte el tema dels pubills, ho dic tot així a pinzellades, perquè això requereix evidentment una
anàlisi una mica més llarg, però en general dels pubills i pubilles estic completament d'acord amb
el que has dit, però també hem de tenir en compte que estem parlant d'un any que ha servit una
mica de transició. A banda també hi ha una altra cosa que s’ha de parlar i és que s'ha d'igualar
l'edat que no està igualada, i per tant això sí que requerirà no només un sinó dos o tres anys fins
que arribéssim a la mateixa edat de que els xiquets i les xiquetes de la mateixa quinta puguin optar
en igualtat de condicions a ser pubills, pubilles o rei o reina i que la nostra intenció, i això era un
dels temes que volíem parlar també a la propera reunió, que si recordeu abans de festes ja pel
tema de l'elecció del logo de quinquenal ens vam constituir en una comissió una mica per a
començar a parlar de tots els temes de Quinquennals i aquest és un dels temes que tenim en llista
per a comentar-ho.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Pel que fa referència al consell d’entitats, com tots sabem
al consell d'Entitats es prenen acords i decisions que s’han d’executar i s’han de dur a terme, però si
els acords presos s’han de passar per alt o no s’han de complir, potser valdria la pena que els
reviséssim, que els modifiquéssim o bé els anul·léssim així tothom faria el que toca, perquè com tots
sabem els acords que es prenen al consell d’entitats no es duen a terme.
PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Ens va sorprendre el canvi sobtat dels focs d'artifici de final
de festes, ens agradaria saber el motiu pel qual es va canviar urgentment la ubicació.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema dels focs artificials, com sabeu l'Ajuntament fa la petició al Departament
d’Interior i a la subdelegació del govern per a fer que ens autoritzi la celebració dels focs artificials.
Com s'havia vingut fent els últims 10 o 12 anys, des que es fan a la Plaça de Catalunya, es va
agafar la mateixa documentació, s’enviaven sempre els mateixos plànols de situació, i per part de
la subdelegació aquesta vegada es va demanar i es va requerir a l'Ajuntament un plànol en major
detall de la zona on es feien els focs artificials, i en el moment en què es va baixar una mica més
al detall, es va veure que no comptàvem amb la distància de seguretat que exigia la normativa
vigent, i se’ns va denegar l’autorització per a fer els focs al lloc on estaven, on es preveia fer-ho, i a
partir d’aquí en tres dies vam haver de buscar un lloc alternatiu que complís les distàncies exactes
de seguretat, per això vam haver de fer l’avís del canvi a última hora, evidentment els més
disgustats, podríem dir que a banda de la pirotècnia que a més ja sabia el lloc on havia de fer-ho,
vam ser nosaltres. Vull aprofitar també l'ocasió per agrair la col·laboració immediata del Sr. Pere
Arnau, que és el propietari dels terrenys on es van fer els focs, i a mes aquí aprofito per felicitar-lo
perquè també ha guanyat el campionat de Catalunya de Billar de la categoria en la que participa.
Reitero que vull agrair com deia la seva predisposició, la seva col·laboració immediata i la seva
posada a disposició a l'Ajuntament perquè poguéssim utilitzar els seus terrenys per fer els focs.
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PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com sabem, aquest any ha finalitzat la concessió de la
gestió de la residència de la gent gran i s'ha prorrogat automàticament, com és normal, però els
voldria preguntar si tenen alguna novetat al respecte.
- Sra. Ventura:
Respecte la concessió de la residència, tal com us vaig informar les últimes reunions, s'ha requerit
documentació a l'empresa concessionària actual per a fer una revisió i una valoració de tot, que
s’està fent des de la vessant tècnica i sense cap tipus d'implicació per part del Govern Municipal, i
en el moment que tinguem tots aquests números el nostre compromís continua en peu de
convocar-vos a tots els grups per a parlar del tema.
PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Agraïm que després de tres mesos de tenir la plantilla de
la Policia Local sota mínims s’hagin convocat aquestes tres places que quedaven lliures i ja que així
podran treballar amb les condicions dignes que els toca.
- Sra. Ventura:
Esperem que la convocatòria d’aquestes places de policia pugui servir perquè la policia pugui fer
una feina digna i en total condicions. També esperem que no hi hagi més baixes a la plantilla
perquè el problema no ha estat només de vacances sinó de baixes per diferents qüestions i és
veritat que hem enllaçat uns quants períodes molt complicats, extremadament complicats, i que
esperem que d’aquesta manera ho poguéssim superar. També som conscients que el número
d’agents, tot i la convocatòria, la plantilla de la Policia Local d'Ulldecona continua sent una plantilla
menuda per a les necessitats que té Ulldecona i el terme municipal de 126 quilòmetres quadrats,
per tant hem de ser molt conscients d’això. I aprofito per a dir que crec que és completament
discriminatori, i així ho he fet saber en els diferents llocs on he tingut oportunitat de fer sentir la veu
d'un Ajuntament com el d’Ulldecona, és que el fet de tindre policia local, en alguns casos, t'acaba
perjudicant respecte al desplegament i a la prestació del servei per part dels Mossos d'Esquadra
perquè sempre es dóna més suport a aquells municipis que no tenen Policia Local, i sío que hi ha
molt bona coordinació i els agents treballen molt bé, però en la planificació del desplegament
territorial falten molts efectius, no només a nivell de territori sinó també per a donar servei a aquells
municipis que tenim tot el mateix dret que el poble del costat, que no té Policia Local, perquè
damunt estem destinant una part molt important dels nostres impostos a pagar un servei al qual
per llei tampoc no estem obligats.
PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Si no recordo malament falta que l’Alcaldessa em contesti,
del ple del 21 de maig, que li vaig demanar la relació de totes les inspeccions que s'havien dut a
terme als equipaments públics
d’Ulldecona i Barris.
- Sra. Ventura:
Ja que has fet referència a les actes d'inspecció, ho vaig estar parlant amb la secretària i hauries
de parlar amb ella per concretar de quines actes estàs parlant, perquè tenim actes de molts
equipaments, de les depuradores, del Ludic, de l’alberg de l’ermita, cada 15 dies tenim actes dels
punts de risc de legionel·la, del casal de jubilats, de la residència, de la piscina, del menjador
escolar, dels ascensors, per tant, hauries de concretar més i demanar-li-ho a la secretària que ella
et podrà facilitar la informació
-Sra. Balagué:
Cap problema, ja li demanaré a la secretària li demanaré específicament el que necessitem, moltes
gracies.
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PREGUNTA 26 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: M’he deixat abans en el meu torn una pregunta. Voldria dir
que als barris els cementeris s’han arreglat molt, i el d’Ulldecona estava bé per dins però voldria
saber per què de fora no s’ha pintat quan crec que li feia falta.
- Sra. Ventura:
Respecte la pintura del cementeri no sé si fins ara s’havia pintat tots els anys. Ara ho vam deixar
per a l'any que ve perquè vam prioritzar altres qüestions dins dels cementiris que es van arreglar i
per tant, de cara l'any que ve es pintarà.
També hi han algunes peticions, alguna crec que la vas fer tu, però que que era bastant inassolible
a nivell de cost, i no sé si es podrà fer, que és pintar l'altre cantó del cementeri.
També aprofito per a fer aquí la felicitació a la brigada en general, però molt especialment a
Agustí, que és la persona encarregada dels cementiris i és la persona que hi ha allí cada dia i qui
dóna resposta a les necessitats de tota la gent.
També cal dir que com ha estat un mes d’alerta meteorològica, dos dies abans de Tots Sants va fer
una forta ventada que va fer malbé moltes de les plantes i les va arrastrar a l’altra punta del
cementiri, tant les que hi havia plantades al mig com algunes que havien arreglat els particulars
uns dies abans, i això va deslluir una mica de feina que hi havia preparada. Però en tot cas vagi
per davant la felicitació per la feina feta.
PREGUNTA 27 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber si es va emprendre alguna mesura, espero
que sí, perquè a l'estiu especialment en festes, estàvem en alerta antiterrorista alta, el número 4, si
des de la Policia Local s’havien pres mesures i estàvem més o menys en la protecció que tocava,
donat que estàvem sota mínims en això.
- Sra. Ventura:
Nosaltres fem reunions periòdiques de coordinació amb els Mossos d'Esquadra, cada mes, per a
coordinar precisament totes les mesures que s'han de prendre inclús abans de festes s’analitzen,
jo no diria acte per acte, pero sí que els actes principals, sobretot aquells que tenen prevista més
afluència de gent, i es planifiquen els dispositius oportuns per a donar la seguretat a la gent.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-tres hores, 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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