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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 7 DE GENER DE 2019
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Caterina Brusca Campos
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Elvira Labernia Callarisa
Sr. Albert Palacios Bernad
Sra. Núria Balagué Raga
Sra. Josefina Salvatella Martínez
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo
Sra. Estefania Bordes Sansano
Sra. Isabel Maria Salas González
Sr. Juanjo Sans Forcadell
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra
Sr. Raül Najas Martí

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

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia set de gener de dos mil dinou.
Essent les vint-i-una hores es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que s'expressen a
l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca, assistida per la
secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió ordinària corresponent al
dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Ratificació del decret d'alcaldia de 13 de desembre 2018, relatiu a l'aprovació del conveni
entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de joventut.
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SECCIÓ DE CONTROL
3. Moció de suport a les oliveres i oliverars monumentals d’alt valor agrari. Moció presentada
per l'alcaldia a instàncies de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i oberta a
tots els grups municipals.
4. Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de Mayors for Peace i oberta a tots els
grups municipals.
5. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
6. 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 5 de novembre de 2018, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

CONVENI ENTRE EL

CONSELL COMARCAL

DEL

13 DE DESEMBRE 2018, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL
MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA EN MATÈRIA DE

JOVENTUT.

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament
d’Ulldecona en matèria de joventut
Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb la signatura de l’addenda al Contracte
Programa 2016-2019, de data 26 d’octubre, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis
2018 i 2019, és l’interlocutor per al finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut
amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
Atès que s’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de subscriure
els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 20.000 habitants, per tal de
vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del Departament per al desplegament del Pla Local
de Joventut.
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Atès que d’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en
l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en matèria
de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.
Atès que d’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove».
Per tot això,
HE RESOLT:
I. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de
joventut, en els termes que figura incorporat en 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.
SECCIÓ DE CONTROL

3. MOCIÓ

DE SUPORT A LES OLIVERES I OLIVERARS MONUMENTALS D’ALT VALOR AGRARI.

PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE

JOVES AGRICULTORS
(JARC) I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

I

RAMADERS

DE

MOCIÓ
CATALUNYA

MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció de suport a les oliveres i oliverars monumentals d'alt valor agrari
El territori Sénia està format per 27 municipis, 15 valencians, 3 de l'Aragó i 9 de catalans, que tenen la
major concentració d'oliveres monumentals del món, 5000 exemplars en un perímetre de tronc de
3,50 metres a 1,30 metres del terra.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia va realitzar l'inventari de les oliveres, concienciant i implicant
tant als propietaris com a l'administració de la seva conservació.
Grups ecologistes també han denunciat, moltes vegades, l'extracció d'oliveres del Territori Sénia.
La Llei Valenciana de protecció d'arbres monumentals i la proposició de llei presentada al Parlament
de Catalunya són mostra de la sensibilitat de les diferents administracions cap a la conservació de les
oliveres i oliverars monumentals.
La Taula del Sénia, al fer l'inventari, té localitzades les oliveres amb polígon i parcel·la i els propietaris;
les parcel·les on està cada olivera, la considerem oliverar monumental, ja que generalment on és una
olivera de 3,50 metres de diàmetre, les del voltant també són d'un tamany molt considerable.
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Els 9 pobles de Catalunya, segons l'inventari fet l'any 2017, tenen 1847 oliveres monumentals, essent
Ulldecona, en 1372, el poble en la major concentració d'oliveres monumentals, serà per referencia
aquí, on és farà la presentació d'aquesta proposta.
J.A.R.C. (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) concienciats en la defensa i conservació del
territori, ademés de les lleis, per agilitzar els tràmits administratius i defensant als propietaris que són
els veritables conservadors de les oliveres i oliverars, presentem aquesta moció als municipis que
tenen els exemplars a conservar, moció respaldada per la Junta de Tarragona el 29 d'octubre de 2018
i ratificada pel Comité Executiu el 2 de novembre de 2018.
Feta l'exposició de motius i oberta a tots els grups polítics municipals, presentem aquesta moció per
la seva aprovació, si s'escau:
1) Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la subvenció als propietaris (o a qui el
representi davant l'administració) de les oliveres monumentals de (3,50 metres a 1,30 metres)
la quantitat de 300 euros anuals per olivera, amb el compromís de mantenir-la i treballar-la en
el seu lloc d'origen (la finca).
2) Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la subvenció als propietaris (o a qui el
representi davant l'administració) de 600 euros per hectàrea a les parcel·les on estan
ubicades les oliveres monumentals, és a dir, els oliverars monumentals amb els mateixos
compromisos.
3) Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat així com als grups polítics del
Parlament de Catalunya.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

4. MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS
ARMES NUCLEARS. MOCIÓ PRESENTADA
OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

I DE SUPORT AL

TRACTAT

PROHIBICIÓ DE LES
MAYORS FOR PEACE I

SOBRE LA

PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE

MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte, són
l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki ara fa
73 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la
pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món
continua disposant de 14.465 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt
superior a les bombes de 1945.
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Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva (com les
biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les
armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes, la xarxa
Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit un primer pas
cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a
les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin
activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment
desarmat.
Per tot això, l’Ajuntament d’Ulldecona:
1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les
bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.
2. Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el desarmament
nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment.
3. Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel
de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament
preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del
món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta
amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències
catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem
suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i
ratificar-lo”.
4. Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
5. Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per la
Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre
de la Campanya ICAN.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

5. DONACIÓ DE COMPTE DEL REGISTRE D’ENTRADA NÚMERO 4315670005-1-2019-000019-2,
RELATIU A L’ABANDÓ DE GRUP MUNICIPAL PER PART D’UN REGIDOR.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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S’ha donat compte al Ple Municipal del registre d’entrada número 4315670005-1-2019-000019-2,
relatiu a l’abandó de Grup Municipal per part d’un regidor.
- Sr. Najas:
Llegiré el comunicat que vàrem fer públic el passat 2 de gener:
“La CUP Ulldecona i Barris i el regidor del grup municipal de la CUP Ulldecona i Barris, Raül Najas,
volem comunicar que:
- En el proper ple municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona, el portaveu i regidor del grup municipal
de la CUP Ulldecona passarà a ser regidor no adscrit.
- Aquesta decisió, adoptada en assemblea i de manera consensuada, es pren davant la voluntat
de Raül Najas de participar en un altre projecte electoral del qual, la CUP Ulldecona no vol formarne part.
- Aquesta decisió ha estat presa des de la llibertat i exclusivament per diferències d’estratègia
electoral.
- Prenem aquesta decisió perquè considerem que és la manera més clara de mostrar a la població
d’Ulldecona que no existeix cap vincle entre la CUP Ulldecona i el nou projecte electoral.
Aquesta decisió té l’aval de l’Assemblea Territorial de la CUP a les Terres de l’Ebre.
- Volem deixar clar que aquesta decisió es pren des del respecte i el reconeixement de la feina
feta.”
Fins aquí va ser el comunicat que vam fer públic el passat dia 2, i jo personalment vull remarcar
que ha estat una decisió molt difícil, fruit d’una meditació profunda, la meva voluntat primera de
renunciar al càrrec que ocupo i que una altra companya del partit ocupes i això és gairebé
impossible de les 308 persones que ens varen votar aquí al consistori, o era una opció que
considerava valorable. Per tant, hem acordat aquesta decisió de manera consensuada, com la
menys dolenta de totes, aprofito també per a reiterar el compromís que vaig adquirir el juny del
2015 en aquesta sessió de plens davant dels ciutadans d’Ulldecona i reitero la frase de Joan
Fuster que aquell dia vaig dir: “Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”.
Moltes gràcies.
- Sra. Ventura:
Tots els grups tenen a la seva disposició l’informe jurídic de la secretària, un cop presentada la
instància del regidor per l’abandó del grup municipal, és dona trasllat al ple (com és ara el cas), es
notifica al grup polític la Resolució de l'Alcaldia, per posar-ho en el seu coneixement i
posteriorment el Regidor que ha abandonat el grup queda com a Regidor no adscrit de
l’Ajuntament d’Ulldecona.

6 (EN L’ORDRE

DEL DIA

5). 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 17
d’octubre fins al 16 de desembre de 2018, que corresponen amb les compreses entre els números
299726-F fins al 299800-F i del 299901-F al 299906-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre
inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 17 d’octubre fins al 16 de
desembre de 2018, corresponent a la sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2018.
Expedient: 1-2-19-1
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7 (EN L’ORDRE DEL DIA 6). PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PEL SR. NAJAS : Sabem que el nucli antic i els carrers estan en un estat bastant
lamentables, especialment el carrer Escultor Querol i volem saber si el govern té pensat alguna cosa
per aquesta legislatura o ja ho deixem per a l’altra.
- Sra. Ventura:
Igual que altres carrerons del poble, és evident que estan en molt mal estat, però no només és una
qüestió de paviment i de vorera. Per exemple, al carrer Escultor Querol existeix un problema molt
greu de nivells de tota la xarxa de clavegueram i, per tant, no és una actuació fàcil, no és enviar
una màquina i que alquitrani el carrer de nou sinó que segurament a l’espera del que dictaminen
els tècnics, que estan treballant aquestes últimes setmanes, perquè a més s’han hagut de fer
algunes intervencions d’urgència, inclús algunes en cap de setmana, en temes de clavegueram,
com dic, haurem d’esperar el que diuen ells, perquè és possible que s’hagi de canviar la xarxa de
clavegueram. Evidentment, no ho podem alquitranar i al cap d’un mes tornar a aixecar el carrer.
PREGUNTA 2 FORMULADA PEL SR. LAVEGA: Bé, més o menys la meva pregunta anava per aquest cantó, si hi
havia previst arranjar el nucli antic.
- Sra. Ventura:
En principi hi ha previstes obres als carrers de cara als propers mesos, perquè són les que aniran
més ràpid, ja que totes requereixen un projecte i després la licitació de les obres. Hi ha previst i
està en marxa tot el que és el carrer Sant Antoni, carrer Pilar, carrer Domingo Forcadell, i Ramon
Llull, també, aquests seran segurament els més ràpids. Després, si no està fet d’avui a migdia,
aquesta setmana també quedarà feta la licitació de les obres d’alquitranament de tota l'entrada
d’Ulldecona, des de la rotonda per la carretera de Tortosa fins al carrer Tortosa, carrer Pare Palau i
carrer Amposta, perquè per la part de baix del carrer Amposta també tenim un problema
d’inundació quan plou i això intentarem que se solucione amb aquesta actuació.
En aquest cas sí que el projecte ja està tot, i falta fer ara la licitació de les obres.
PREGUNTA 3
del poble?

FORMULADA PEL

SR. LAVEGA: Quina previsió hi ha a l’hora d’arreglar el camí Terrers i l’entrada

- Sra. Ventura:
També està previst, potser no amb tanta rapidesa, però també en brevetat, arranjar l’Avinguda
Terrers, però tot el que és, no la part de baix, que serà arreglar els forats que hi ha, sinó que serà
el tros que queda davant del camp de futbol, per a entendre’ns, fins als aparcaments, la
reestructuració dels aparcaments del lateral i l’arranjament del talús, més que res per donar més
seguretat als vianants, no tant als vehicles com als vianants que sí que ara en alguns moments es
produeixen situacions bastant insegures, pugen i baixen molts xiquets que van al camp de futbol i
és un carrer que a la part de dalt té poca llum i que damunt el que és el paviment no està bé, no hi
ha voreres, i els cotxes pugen i baixen, per tant, hi ha una situació d’inseguretat que intentarem
arreglar de manera ràpida.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Abans de passar a formular els precs i preguntes que porto,
m’agradaria començar dient unes paraules d’aclariment, perquè sé que demà hi haurà gent que ho
veurà. Són coses que es comenten i que no està de més que se sàpiga i m’agradaria que si les coses
són com les dic, l’alcaldessa ho ratifiqués.
L’Ajuntament, igual que totes les administracions, tenim competències limitades, no podem fer el que
volem i concretament pel que fa a les ajudes i subvencions que dóna l’Ajuntament d’Ulldecona,
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existeix la de rehabilitació d’habitatges, la d’ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar
(excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària, la d’ajuts de foment de l'ocupació
destinat a empreses d'Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms
empadronats a Ulldecona i la de subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova
creació; són aquestes les ajudes que l’Ajuntament dóna, però després els falduts i faldudes poden
rebre altres subvencions d’altres Administracions, com per exemple, i per això vull dir-ho, perquè
quedi clar per molta gent, que en relació a les ajudes de lloguer d’habitatges l’Ajuntament no té cap
tipus de competència és de la Generalitat de Catalunya, la gent les demana i funcionen exactament
igual que les altres subvencions i la del menjador, per exemple, és el Consell Comarcal qui
s’encarrega i no l’Ajuntament d’Ulldecona.
- Sra. Ventura:
No sé el tema de les ajudes a què responia, però aquí tots ho sabem evidentment que és així. Els
ajuts que dóna l’ajuntament són els que vam aprovar en l’última comissió, amb els informes
tècnics pertinents: els de remodelació d’habitatges, els de remodelació de comerços, les ajudes
del material escolar i les ajudes dels autònoms o creació de nova ocupació.
Els ajuts de lloguer els dóna el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, no és que
no els donem, ni els donem ni els tramitem des de l’Ajuntament d’Ulldecona, ni sabem qui opta a
aquests ajuts ni qui no opta a aquests ajuts. No és ni una responsabilitat ni és una competència
que tinguem assumida nosaltres.
Com tampoc els ajuts de menjador escolar, que van amb una ràtio del nivell de renda de les
famílies i és el consell qui decideix en base als criteris establerts, i n’hi ha que es donen a principi
de curs i n’hi ha altres que es van donant al llarg del curs, en funció de les necessitats
d’emergència que pugue tenir una família o una altra. Però insisteixo, igual que la resta d’ajuts que
comentava ara d’habitatge o altres que puguen sortir d’altres administracions, com per exemple
per la instal·lació d’energia renovable a cada casa o pel que sigui, l’Ajuntament ni entra ni surt, no
té cap tipus de responsabilitat ni competència per a donar-los.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vaig comentar a l’últim ple, per què no s’havia pintat el
cementiri, i em vau comentar que creieu que hi havia altres coses a fer, i la veritat és que aquest any
és el pitjor any que estan les parets de fora. El que sí que demano si no es pinta fins a Tots Sants, és
que almenys s’arregli el camí que puja pel lateral, perquè la primera porta i sobretot quan arribes a la
porta de dalt de tot, allò està fatal.
- Sra. Ventura:
També ho tenim previst, no crec que tarden molt a fer-ho.
PREC 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També tinc apuntat el tema dels clots del carrer, jo fa més d’un any
al ple vaig dir, com sempre, que s’han d’arreglar clots, però em vaig posar amb els petits, inclús vaig
posar l’exemple que al meu carrer hi havia un, que era petit, que vull dir que després de més d’un any,
avui és més del doble de gran i no s’ha arreglat. Quan això passa al meu carrer, estic segura que això
a altres llocs també passa. També tinc apuntat, els carrerons, i, especialment, he passat avui amb el
cotxe pel carreró Escultor Querol, i la veritat és que allí s’hauria de fer una actuació important.
PREC 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Demano el quadrant de la Policia Local del 2018, des del Ple del
dia 5 de març de 2018, ho he reiterat a tots els plens, he demanat que se’m faci arribar per correu
electrònic, i ja no sé com demanar les coses, perquè hi ha una sèrie de documentació que la demano
reiteradament i no se'm fa arribar. M’agradaria que l’alcaldessa em digués com ho he de fer, com ho
ha de demanar el nostre grup perquè se’ns faci arribar allò que creiem que tenim dret a tenir la
informació i què no se’ns contesta d’un ple a un altre, ni a un altre i reitero que m’agradaria saber,
com, de quina forma, que és el que hem de fer.
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-Sra. Ventura:
Ho he portat avui. (L'alcaldessa li fa entrega dels quadrants de la policia local),
- Sra. Salas:
Està bé que se’m doni ara en paper, però a ser possible li demano que me l’enviï per correu
electrònic, que jo no sóc de papers. Prefereixo tenir-ho tot a l’ordinador, gràcies.
I, aprofito per a demanar ja la del 2019, perquè si tarda el mateix, potser ja hi ha uns altres
regidors, no se sap mai.
PREC 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També vull comentar que hi ha una casa / un solar situada al
carrer Cardenal Gomà, que hi ha brutícia. Tinc entès pels serveis tècnics que no s’ha fet res i
m’agradaria, com a mínim que el que es veu a fora que és neteges i que es fes alguna actuació.
- Sra. Ventura:
Hi ha bastants expedients oberts en cases en mal estat, algunes en ruïna total altres perquè tenen
algun element que pot afectar la seguretat de la via pública, però si n’hi ha algun que encara no
estigui com el que ara acabes de nomenar només cal que ens doneu el número i carrer perquè
farem primer la visita d’obres i després l’obertura de l’expedient, en cas necessari.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : El tema dels columpios que hi ha al davant de les escoles, sí
que és cert que l’any passat es van arreglar diverses vegades però, allí són molts els xiquets que
juguen i es trenquen abans, crec que s’hauria de fer alguna actuació i un manteniment més seguit
perquè s’utilitzen molt.
- Sra. Ventura:
Al parc infantil de davant de les escoles s’han fet diferents actuacions, no només al parc infantil
sinó també al parc de salut del costat, evidentment és, com sabem, el més utilitzat de tot el poble i
el mateix ús fa que estigui, en alguns moments, una mica malmès i s’ha d’anar renovant.
PREC 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Estudiar la possibilitat que a l’Ermita, a la sala on es fan els
dinars, de què els tècnics mirin de quina forma es podria tapar allò millor, per exemple avui que fa tant
de fred, i així es podria utilitzar durant tot l’any. Crec que estaria bé.
- Sra. Ventura:
Ja ho vam estar mirant, però és un edifici que està catalogat i, per tant, hi ha coses que no es
poden fer i s’ha d’anar amb compte.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : M’agradaria saber com està el tema de la rotonda de la
Carretera Godall – Barcelona, que fa molts mesos es va parlar amb la Diputació, i es va fer la
medició. No sabem en quina situació es troba.
- Sra. Ventura:
Teníem previst convocar una Junta de Portaveus, al llarg dels propers 15 dies, per explicar un
parell de temes que són una mica més llargs d’explicar i que requereixen l’acord de tots els grups,
entre altres relacionats també el tema de la residència de gent gran que comentava la regidora
Fina Salvatella. I, aquest era un tema que també us volíem explicar, i és que hi ha la proposta,
nosaltres ho havíem demanat fa temps, i em sembla que ho vaig explicar al ple, a la Diputació de
Tarragona que fes l’arranjament de la carretera de Tortosa, des de la rotonda fins a l’entrada,
perquè pensem que és precisament l’entrada de camions d’un cert tonelatge més elevat del que
és habitual, que pugen a la carretera de Godall, en part, els que malmeten aquest paviment.
La Diputació va fer diferents estudis, un d’ells era comptar el número de vehicles que hi passaven i
quin tipus de vehicles eren, aprofito per dir que no era un radar el que hi havia col·locat, tot i que hi
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havia gent que es pensava que hi havia un radar, no ho era, era simplement un comptador de
vehicles, i la Diputació fa ara una proposta a l’Ajuntament que és canviar, el que és ara
actualment l’inici de la carretera de Godall que és la rotonda que comentes tu i l’encreuament del
carrer Barcelona, però tota la resta de l’accés aquí queda en un estat una mica estrany, és a dir, tot
el que és la carretera de Godall que passa per dins del poble, sí que es considera en alguns casos
que és carretera, inclús els propis veïns quan han de fer alguna petició de llicència d’obra, com no
hi ha vorera han de demanar l’aval de la Diputació per a poder començar, i la Diputació ens
proposa una reordenació d’aquestes zones d’accés, tant pel que fa a la carretera de Godall com
pel que fa al carrer Barcelona, per tant, d’això també n’haurem de prendre una decisió de manera
conjunta. I una vegada decidit això, o l’Ajuntament o la Diputació seran els que hauran d’actuar a
l’inici de la carretera.
PREC 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : A principis de l’any 2017, vam demanar al govern que estudiés la
possibilitat de posar aire acondicionat aquí a la sala de Plens, per estalviar diners, ja que si es posa
l’aire acondicionat de la Sala de Plens funciona el de tot l’ajuntament i és una despesa, segur que ens
estalviaríem diners. I ara avui, vull afegir que també estaria bé posar-lo al retén, que s’obri molt més
que la resta de l’Ajuntament. Demano que s’estudiï i que es posi un aparell en condicions, tant a la
sala de plens com al retén.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vull acabar preguntant, de què serveix un acord de Ple. I ho
dic perquè, en l’últim ple que vam celebrar, vam aprovar una moció que vam presentar el grup del
Partit Popular, referent a les places dels minusvàlids, es va aprovar el primer punt per majoria
absoluta i el segon punt només va votar en contra el partit socialista. Els acords venien a dir de
convocar una reunió per a fer un estudi per a parlar i el segon punt, que suposo que per això vàreu
votar en contra, era per al proper ple, o sigui que aquest proper ple és avui, vinguessin els acords
d’aquelles reunions de treball que haguéssim hagut de tindre, cosa que no han existit. Per tant, ens
agradaria saber de què serveix un acord de ple, si ens ho pot aclarir la secretària. Jo tinc entès que
els acords de ple s'han d'executar. I vull preguntar quines intencions porta l’equip de govern referent a
aquest tema.
- Sra. Ventura:
Ha estat simplement un problema d’agenda per a convocar-la, vull dir que es convocarà, es
debatrà i s’acordarà el que la majoria decideixi.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: Com està el tema de les terrasses dels bars, es donen
permisos ara? Perquè per a quinquennals què es farà? Que les terrasses ocupen molt de lloc.
Llavors, també saber si els tècnics revisen les llicències perquè és un tema d’ocupació pública.
- Sra. Ventura:
La veritat és que en això hem avançat molt, però hi ha algunes modificacions que s’han de fer a
l’ordenança en vigor, que si no recordo malament, és del 2013/2014 i que s’hauran de fer, perquè
hi ha algunes qüestions que no queden massa clares, i no només quant a les tarifes, al pagament,
sinó també quant a què o què no es pot fer, per tant, més allà de les revisions i de les inspeccions
que es facin és necessari que clarifiquéssim alguns punts que no estan massa clars.
PREC 15 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: També portàvem el tema dels clots dels carrers.
PREC 16 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: També el de la neteja dels carrers. Hi ha carrers que de l’any
passat que no s’han netejat.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA: També que s'haurà de controlar el tema dels que
arreglen cotxes al carrer, perquè últimament se’n veuen molts i moltes taques, i també és una manera
de malmetre els carrers i l’estat del poble. I normalment aquesta gent que arreglen cotxes al carrer,
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tampoc no tributen res i és una competència deslleial. Considerem que això s’hauria de revisar i ferho complir.
- Sra. Ventura:
La veritat és que la Policia en això està fent una feina important i ja ha identificat a més de dos o
més de tres, però vull dir que totes les taques que hi ha al paviment no són només d’arreglar
cotxes, vull dir que n’hi ha algunes, i poso un exemple clar, perquè així també ens hem queixat, un
dels camions que recull les escombraries també embruta en alguns casos i també deixa taques al
paviment. Esperem que amb el nou servei de recollida se solucioni i evitem tots aquests
problemes.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : Em sembla que el temps per aparcar un cotxe a la via
pública són 15 dies, no? S’hauria de mirar i repassar perquè és un tema que no es compleix.
- Sra. Ventura:
El mateix que comentava abans repecte el tema de les cases, si sabeu algun cotxe que està mal
aparcat ho podeu dir. Normalment, en aquest tema la policia actua quan té detectat algun
problema o quan algú fa una petició, per tant, si hi ha algun vehicle abandonat o què estigui
aparcat més del temps que ha d’estar, s’afegeix la pegatina al vehicle i se li dona el termini per a
retirar-lo i si no el retira, automàticament la grua el retira.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : M’agradaria saber quina és la valoració del pipi-can
perquè es veuen molts d’excrements d’animals pels carrers.
- Sra. Ventura:
El pipi-can té dos problemes, un que segurament necessitaria més espai, què és menut i després
perquè n’hi ha pendent de fer-ne un altre, perquè aquell d’allí baix s’utilitza poc per al que s’hauria
d’utilitzar. I ara el que havíem plantejat era fer-ne un de semblant a la part de dalt del poble, que
tenim pendent des de fa temps, i un altre que no sigui un pipi-can pròpiament sinó una àrea més
d’esbarjo de gossos, per tant, que no només sigui un espai per a què els gossos en aquest cas
vagin a fer les seves necessitats, sinó que puguin tenir una mica més d’espai.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : I, ara que ha sortit un tema de moda, ens agradaria
saber el tema de l’Ermita de la Pietat, l’ermita del Loreto, l’Església de les Ventalles, l’Església
parroquial.... això és del poble? Ho tenim escripturat? En quina situació està? Ja sé que a dia d'avui
potser no es pot contestar, ara, en aquest moment, però estaria bé saber-ho.
- Sra. Ventura:
Que jo sàpiga el tema està igual que fa quatre anys, igual que fa vuit, igual que fa deu. En tot cas,
si t’interessa tenir algun tipus de documentació al respecte, no ha canviat res de com estava al
llarg d’aquests últims anys.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : Ens agradaria saber què pensen fer en la Fira de Nadal?
Si pensen donar-li una miqueta de volta per tal que estigui una mica més animada.
- Sra. Ventura:
Hi ha també diferents problemes, i en aquest cas, la decisió no ens correspon únicament al govern
municipal o a l’ajuntament, sigui quin sigui, sinó que també haurien de dir la seva els comerciants
d’Ulldecona, si estan interessats a continuar tirant-la endavant o donar-li un altre format, o canviarla de lloc, o canviar-la de dates, o fer-li qualsevol canvi..., perquè sí que és veritat què més que
una fira de Nadal s’ha acabat convertint en una fira solidària i que hi ha més entitats que no
comerços, tot i que pot haver-hi una compatibilitat de les dues coses, es pot fer perfectament.
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PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : I com a tots els plens, ens agradaria recordar-li l’estat de
la carretera que va del Molí Nou al Puig Garret, que ja saben, perquè ja ho hem dit vàries vegades,
que és lamentable.
- Sra. Ventura:
En som conscients i està apuntat a la llista de les coses més urgents que hi ha.
PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. SALVATELLA : Un altre tema, que ja es va parlar fa uns mesos, és com
està el tema de la residència de la gent gran. Si ja hi ha algun contacte, si ja hi ha algun acord, si ja
s’està treballant en el tema.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 11.
PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Volia saber en quina situació es troben els plans
d’emergència perquè s’hagueren hagut d'aprovar a finals del 2015, i estem a principis del 2019 i en
tota la legislatura no ha passat res pel Ple. Voldríem saber com estan.
- Sra. Ventura:
Estan ja gairebé revisats per Protecció Civil de les Terres de l’Ebre, que és qui ens ha assessorat
en tot el procés en alguns canvis que s’havien d’introduir i, per tant, quan estiguin llestos passaran
a aprovació del ple.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.
La Presidenta,
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