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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Cati Brusca Campos
Sra. Monica Fabra Miralles
Sr. Toni Pascual Doménech
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Eli Itarte Belles
Sra. Fanny Castell Castell
Sr. Raül Najas Martí
Sra. Maria José Gavaldà Adell
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Isabel Maria Salas González

SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
SU-CP
FEM POBLE!
FEM POBLE!
FEM POBLE!
ERC-AM
JUNTS
PP

Secretària:
Sra. Maria Teresa Vidal Ferré
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia dos de setembre de dos mil dinou.
Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i Brusca,
assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Modificació del programa d'espectacles taurins, aprovat pel ple municipal d’1 d’abril de
2019, amb motiu de les Festes Majors i Festes de Sant Lluc d’Ulldecona per a l'any 2019.
3. Declarar la iniciació del procediment per a l’adquisició de l’edifici de la Cooperativa
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Agrícola d’Ulldecona.
4. 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 2018/2019.
5. Aprovació del quadre d'infraccions i sancions de trànsit local.
SECCIÓ DE CONTROL
6. Moció perquè a cap lloc públic no hagin símbols inconstitucionals i a la façana de
l’Ajuntament d’Ulldecona només es fiquen les banderes constitucionals als màstils de
l’Ajuntament. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular d’Ulldecona.
7. Donació de compte les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
8. 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 24 de juliol de 2019, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL D’1 D’ABRIL DE 2019, AMB MOTIU
DE LES

FESTES MAJORS I FESTES DE SANT LLUC D’ULLDECONA PER A L'ANY 2019.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Modificació del programa d'espectacles taurins, aprovat pel ple municipal d’1
d’abril de 2019, amb motiu de les Festes Majors i Festes de Sant Lluc d’Ulldecona per a l'any
2019
1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.
2. En data 1 d’abril de 2019, el Ple municipal va aprovar el programa d'espectacles taurins amb motiu
de les Festes Majors dels Valentins, El Castell, Ulldecona i Festes de Sant Lluc per a l'any 2019.
3. En posterioritat ha hagut algunes modificacions en la programació que fan necessària una nova
aprovació de la celebració d’aquests espectacles taurins, per tal de poder sol·licitar l'autorització
corresponent amb motiu de les Festes Majors d’Ulldecona i festes de Sant Lluc, d'acord amb el que
estableix la vigent regulació.
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4. Vist que el Ple és l'òrgan competent per aprovar la celebració de la festa i el programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o festes que
s’especifiquen.
II. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent, que modifica el que es va aprovar pel ple
municipal d’1 d’abril de 2019, amb motiu de les Festes Majors i les Festes de Sant Lluc d’Ulldecona
per a l’any 2019:
FESTES MAJORS
DIA
08/09/2019
08/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019

MODALITAT
Bous de plaça
Bou embolat
Bou embolat
Bous de carrer
Bous de plaça
Bous de carrer
Bous de carrer
Bous de plaça
Bous de carrer
Bous de plaça
Bous de plaça
Bous de plaça
Bous salvatges
Bou embolat
Bou embolat

HORA INICI
17.30 h
22.00 h
22.30 h
12.45 h
17.30 h
12.45 h
12.45 h
17.30 h
12.45 h
17.30 h
12.45 h
17.30 h
19.30 h
20.30 h
21.00 h

HORA FINAL
22.00 h
22.30 h
23.00 h
14.00 h
20.30 h
14.00 h
14.00 h
20.30 h
14.00 h
20.30 h
14.00 h
19.30 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h

LLOC O RECORREGUT
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Carrer Calvari – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Carrer Calvari – Ulldecona
Carrer Calvari – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Carrer Calvari – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona

FESTES DE SANT LLUC
DIA
MODALITAT
11/10/2019
Bous de plaça
11/10/2019
Bou salvatge
11/10/2019
Bous de plaça
11/10/2019
Bou embolat
12/10/2019
Bou capllaçat
12/10/2019
Bous de plaça
12/10/2019
Bous de plaça

HORA INICI
17.00 h
19.00 h
19.30 h
21.00 h
09.00 h
12.45 h
17.00 h

HORA FINAL
19.00 h
19.30 h
21.00 h
21.30 h
09.45 h
14.00 h
20.30 h

LLOC
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona
Itinerari 1 – Ulldecona *
Plaça de bous – Ulldecona
Plaça de bous – Ulldecona

* Recorregut itinerari 1: Pl Bous (Vicent Aubà), C/. Vicent Aubà, C/. Mar, Pg. de l’Estació, C/. Sans Borja, C/
Murada de Baix, C/. Comte Berenguer, Pl. Diputació, C/. Jacint Verdaguer, C/. Murada de Dalt, C/. Mestre Hierro,
C/. Calvari, Pl. Sales i Ferré, C/. Mar, C/. Vicent Aubà, Plaça de Bous (C/. Vicent Aubà).”

DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Nosaltres com ja vam plantejar quan es va demanar en aprovar el programa de festes, ens vàrem
abstenir, per dos motius. El primer era perquè entenem que és una bidireccionalitat, no hi ha una
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comissió de festes, és una decisió que pren l'alcaldia directament amb una entitat i, per tant, no hi
ha una representació, però també entenem que no tenim cap motiu pel qual no valoréssim les
activitats que fan les diverses entitats, i la valorem molt positivament, i per això i per ser coherents
amb el que vam votar abans, doncs ens abstenim.
- Sra. Castell:
La tradició és un conjunt de coneixements, costums i creences que es transmeten de generació en
generació per considerar-se d’alt valor per la pròpia cultura.
No posem en dubte que els bous formen part de la nostra tradició, les que ja tenim certa edat
recordem perfectament que a les festes majors es feien tres dies de bous al carrer del Pes, primer
per Sant Lluc i després per la Pietat, i en ocasions molt especials un bou embolat. I en aquella
època això era tot, i això era prou.
Les coses han canviat molt i ara tenim bous al matí, bous a la tarda, bous a la nit, bous a les festes
de la Pietat, bous a Sant Lluc..........bous, bous i més bous.
Per sort el bou capllaçat no ha format part de les nostres tradicions i això ens ha estalviat molts
disgustos en tractar-se possiblement de la modalitat de correbous que genera més conflictes,
primer pel tracte que es dóna a l’animal i segon perquè no respecta la dita sàvia que diu “qui no
vulgue pols que no vaigue a l’era”. El bou es porta lligat pel poble posant en perill persones i béns
totalment aliens a l’espectacle.
Ara ens trobem que s'havia de modificar el text presentat a l’administració per afegir el terme “bou
salvatge” aportat per un ramader, i l’equip de govern aprofita per incloure quasi d’amagat, sense
cap debat ni reflexió prèvia, el bou capllaçat en les properes festes de Sant Lluc.
A FEM POBLE!, contràriament al que interessadament s’ha fet córrer pel poble, mai ens hem
pronunciat sobre temes taurins, ja que creiem que qualsevol modificació, del tot necessària, sobre
l’actual model de festes ha de passar sens dubte per un ampli consens que només arribarà
després d’un profund i serè estudi per part de totes les persones i associacions del poble que hi
vulguen participar, incloent-hi el consistori.
Per tot el que hem dit, i amb el convenciment que el replantejament de les festes Majors no passa
en cap cas per augmentar continuadament i desproporcionadament els actes taurins, i fent constar
en acta que el bou capllaçat no és cap modalitat tradicional a Ulldecona, votarem en contra de la
proposta, amb el desig sincer de què ningú prengui mal, ni les persones que hi participen per
voluntat pròpia ni les que se’ls obliga a participar per voluntat aliena, i al mateix temps evitar un
patiment innecessari al bou. Votem en contra.
- Sra. Ventura:
Simplement apuntar que no hi ha un lloc millor per fer un debat que el propi ple. És a dir, d’amagat
res, va a aprovació del ple i, per tant, és qui ho ha de ratificar. A partir d’aquí cadascú pot tenir la
seva opinió però sí que no accepto que es digui que les coses es fan d’amagat, quan van a votació
del ple, que és on han d’anar i és l’òrgan competent per a tirar-ho endavant.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 9 (GMSU-CP, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 3 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 1 (GMERC-AM)
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3. DECLARAR

LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L’A DQUISICIÓ DE L’EDIFICI DE LA

COOPERATIVA AGRÍCOLA

D’ULLDECONA.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Declarar la iniciació del procediment per a l’adquisició de l’edifici de la
Cooperativa Agrícola d’Ulldecona.
L'Ajuntament d'Ulldecona i la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona estan interessats en la possible
compra-venda de l’edifici de l’entitat, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. La voluntat del
govern municipal seria la de poder ubicar-hi a mig termini l’Escola Municipal de Música, actualment
repartida per diverses dependències municipals i amb dades creixents tant d’inscripció d’alumnes com
de professorat contractat.
En aquest sentit, al gener de 2019, ja es va mantenir una reunió a Barcelona, a la qual hi va assistir
en representació del consistori, l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, i el regidor d’Agricultura,
Demetrio Querol; per part de la Generalitat, la subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions de
Crèdit, Divina Alsinet, i el responsable de l’Àrea de Corporacions Locals, Ramón Auset; i per part de la
Cooperativa Agrícola, el President i el Sotspresident, Manolo Ferré i Juan José Sans, respectivament.
La trobada va tenir lloc a la seu de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
del Departament de VicePresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat. Durant la mateixa es va
estudiar les diverses opcions plantejades darrerament i els diversos procediments a seguir en cas que
s’acabi materialitzant la compra de l’edifici per part de l’Ajuntament.
Atès que aquesta Alcaldia considera que per les peculiaritats de la finca en qüestió es donen les
circumstàncies o motius de fet de caràcter excepcional justificatives de l'adquisició directa requerides
per l'article 206.3 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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar la iniciació del procediment per a l’adquisició de l’edifici de la Cooperativa Agrícola, ublicat
al carrer Major 175 i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.
2. L’adquisició de l’immoble es condiciona a l’existència de crèdit adequat i suficient i al compliment
dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Es faculta a l’Alcaldessa per a
sol·licitar i signar tota classe de convenis de subvenció necessaris per al finançament de la compra.
3. Constituir una comissió d’estudi de caràcter temporal, d’acord amb allò previst a l’article 60.4 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, de la qual podran formar part tots els regidors de la
Corporació, per tal d’orientar i fer seguiment de les actuacions que es duguen a terme en el marc dels
anteriors procediments.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Gavaldà:
Segur que és prematur, i per tant no ho farem, demanar informació sobre molts temes d’interès del
projecte. Tampoc se’ns escapa que aquest pot ser un dels grans projectes en l'àmbit
d'infraestructures al nostre poble en els darrers anys, i ens preocupa que en una obra com aquesta
s’acabin cometent els mateixos errors que arrosseguem des de fa massa anys i que ens acaben
hipotecant econòmicament i en l'àmbit d'equipaments a tot el poble.
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Des del nostre interès pel tema, voldríem veure un canvi real en la manera de fer i decidir les
coses. Ara és un bon moment per saber si hi ha voluntat de canviar per part de l’equip de govern, i
per tant, vinculem el nostre vot a saber les condicions de la comissió d’estudi, com i per qui estarà
formada i si els temes s’aprovaran per consens o per majoria. Per tant, ens abstenim.
- Sra. Ventura:
En tot cas, el mateix acord respon a la pregunta que acabeu de fer: « Constituir una comissió
d’estudi de caràcter temporal, d’acord amb el que preveu a l’article 60.4 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, de la qual podran formar part tots els regidors de la Corporació, per tal
d’orientar i fer seguiment de les actuacions que es duguin a terme en el marc dels anteriors
procediments». Crec que respon i a més, crec recordar que per una obra de tal envergadura és la
primera vegada que en aquest ajuntament es crea una comissió d’estudi per a fer-ne un
seguiment. Simplement, insisteixo, el mateix punt de l’acord dona resposta al que acabeu de
plantejar.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

4. APROVACIÓ

DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
2018/2019.

I L’AJUNTAMENT

D’ULLDECONA, PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI, CURS

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i
l'Ajuntament d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2018/2019
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 2018-2019, tal com es detalla al document Annex I
«Dotació econòmica assignada per a la gestió dels serveis de transport i menjador 2018/2019», que
va fer arribar al Consell Comarcal del Montsià.
Vist que l’Ajuntament d’Ulldecona ha manifestat al Consell Comarcal del Montsià la seva voluntat de
garantir el copagament de l’alumnat d’ensenyament secundari dels nuclis del Castell, la Miliana, Sant
Joan del Pas-Els Rajolars, els Valentins i les Ventalles, les partides de l'Arion, i del Pou Juà i la
Urbanització Molí de l’Om del seu terme municipal afectat per aquestes directrius del Departament
d’Ensenyament.
Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
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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 2018/2019, en els termes en què
figura incorporat a l'expedient administratiu.
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ DEL QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS DE TRÀNSIT LOCAL.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del quadre d'infraccions i sancions de trànsit local.
Vist el que disposa el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
Vist que l'article 80 del text refós esmentat, referent a les sancions, estableix que les infraccions lleus
seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les greus amb multa de 200 euros i les molt greus
amb multa de 500 euros.
Atès que l'Ajuntament es troba facultat per variar únicament les sancions per la comissió d'infraccions
lleus, fins a un màxim de 100 euros, sempre i quan no es tracti d'infraccions lleus per velocitat.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar inicialment el quadre d'infraccions i sancions de trànsit local, elaborat d'acord amb el text
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial en els termes que figuren
en l'expedient.
2. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les infraccions i sancions proposades
pel termini de trenta dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
3. Disposar que si no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d'informació pública, la modificació del quadre d'infraccions i sancions de trànsit local que s'aprova
inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
4. De conformitat amb el que preveu l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, el quadre d'infraccions i sancions
de trànsit local entrarà en vigor un cop es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
hagin transcorregut 15 dies hàbils, i continuarà vigent fins que s'acordi la seva modificació o
derogació.
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5. Notificar el present acord a Base-Gestió d'Ingressos, així com a la Policia Local i als serveis
econòmics de l'Ajuntament, per al seu coneixement i efectes.”
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

6. MOCIÓ

PERQUÈ A CAP LLOC PÚBLIC NO HAGIN SÍMBOLS INCONSTITUCIONALS I A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT

D’ULLDECONA NOMÉS ES FIQUEN LES BANDERES CONSTITUCIONALS ALS MÀSTILS DE L’AJUNTAMENT.
PEL

MOCIÓ

PRESENTADA

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR D’ULLDECONA.

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR D’ULLDECONA PERQUÈ A CAP LLOC
PÚBLIC NO HAGIN SÍMBOLS INCONSTITUCIONALS I A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT
D’ULLDECONA NOMÉS ES FIQUEN LES BANDERES CONSTITUCIONALS ALS MÀSTILS DE
L’AJUNTAMENT
El dia 13 de juliol ens van convocar al consistori a la Comissió informativa de la Junta de Govern
Local, en aquella reunió es va parlar dels despatxos, jo concretament vaig demanar que com ERCAM, JUNTS i PP, havíem de compartir despatx que tinguéssim el despatx més gran dels dos que hi
havien per l’oposició i també es va comentar que retiréssim totes les banderes i símbols partidistes de
qualsevol tipus a la façana de l’ajuntament. Cap representant polític es va manifestar contràriament.
El dia 5 d’agost veig que al despatx que té un partit polític de l’oposició han penjat fora a la finestra un
símbol inconstitucional i vaig parlar amb l’Alcaldessa perquè la treguin, tal com vam quedar en la
reunió del 13 de juliol.
El 27 d’agost encara està aquest símbol inconstitucional i com el proper dia 2 de setembre tenim ple
ordinari he volgut presentar aquesta moció.
Símbols que es pengen tots els que vulguin a llocs privats però no als llocs públics embrutant el
nostre poble.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que cap partit polític fiquéssim cap bandera ni símbols partidistes de qualsevol tipus a la
façana de l’Ajuntament ni a cap lloc visible des del carrer de la façana de l’Ajuntament, a excepció de
les banderes constitucionals als màstils de l’Ajuntament d’Ulldecona. ”
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DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
Llegeix la moció.
- Sra. Balagué:
Ho hem comentat a dalt, a la comissió informativa d’abans del ple, que casualment cap grup de
l’oposició recordem que aquell mateix dia que vàrem parlar del despatx, que els tres grups que
hem de compartir el despatx més gran, sí que vàrem parlar, recordo perfectament que
necessitàvem taules, que no podíem estar en una mateixa taula tres partits polítics diferents, però
jo no recordo, i la resta de companys també ho ha dit, que no recordàvem que s’hagués parlat del
tema de les banderes.
Avui estem a 2 de setembre, casualment, fa un moment he anat al despatx, per veure si hi havia
unes banderes al despatx, i no es veuen des del carrer però sí que estan dins del despatx, que he
de compartir en ERC i el PP. Se suposa que aquestes 4 banderes que estan recolzades a la paret
són les constitucionals, però jo sí que demano que aquestes banderes al despatx que hem de
compartir el PP, ERC i nosaltres, no vull que estiguin, perquè considero que les úniques banderes
constitucionals han d’estar als màstils de l’ajuntament, i per tant, demanaria que al despatx que
compartim nosaltres tres, aquestes banderes que eren vostres, que les lleveu, perquè tot i que no
es veuen jo sí que les veig a l’entrar i no m’agrada i no em posaré a discutir que s’ha de penjar al
poble, quines banderes, si són estelades, si són espanyoles, si són llaços grocs... crec que tenim
llibertat d’expressió i, per tant, en l’única cosa que podríem arribar a un acord, perquè així ho diu la
llei, és que es posin les banderes als màstils de l’ajuntament però als demés llocs crec que hem de
conviure tots lliurement i si volem conviure el que no podem fer és limitar les llibertats d’expressió
a la gent. El nostre vot, com no podia ser un altre, és en contra.
- Sr. Paredes:
Respecte a aquest punt, jo crec que és poc seriós, que a partir d’una conversa, penso que si algú
vol parlar sol, pot parlar sol, però conversa no en va haver, no va haver cap acord, i a partir d’això
repeteixo que és poc seriós que d’una conversa, d’una opinió, es vulgui sustentar una reclamació.
A mi m’hagués agradat que evidentment a l’ajuntament hi hagués una pancarta parlant d’un tema
tan important com els presos polítics. Perquè hi ha una part important de catalans i catalanes que
considerem que tenim presos polítics, i això no va ser, perquè ha hagut unes eleccions en les
quals els socialistes manen i consideren que no és adient a fer-ho.
Símbols que embruten, en tot cas, el que embruta és la repressió, crec que l’ajuntament penjarà
allò que consideri oportú penjar, tenen una majoria absoluta, respectable, res a dir, però crec que
per bé de tots és important lluitar per la llibertat d’expressió, i, per tant, en allò que no sigui
agressiu o en allò que no sigui violent, la llibertat d’expressió és un bé que hem tingut, i, per tant, jo
estic en contra d’aquesta resolució, i que en tot cas, les banderes que tingui que haver-hi siguin les
que el govern municipal consideri oportunes. Per tant, estic total i absolutament en contra.
- Sr. Najas:
En primer lloc volem fer públic que la moció conté algunes imprecisions com la de què a la
Comissió informativa de la junta del govern local del passat dia 13 de juliol es va comentar que es
retiressin els símbols i les banderes de caràcter partidista de la façana de l’ajuntament i que cap
representant polític s’hi va oposar. Fem poble!, no s’hi va manifestar ni a favor ni en contra,
senzillament perquè no hi érem presents en el moment en què es va dir.
En segon lloc, dir que en llegir la moció, vam mirar la finestra dels despatxos dels partits polítics, i
no vam veure cap símbol inconstitucional, ans al contrari, potser vam veure que sí que falten
alguns elements i símbols, que formen part del dret fonamental a la llibertat d’expressió, dret
reconegut per la constitució a la què es refereix la regidora del PP.
Pensem que la discrepància no ha de comportar necessàriament crispació ni enfrontament, i que
els llocs públics poden ser llocs on es creen bases per al debat responsable i serè. No serem
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natros qui diguem que cap símbol dels que es penjaran properament als màstils de la façana de
l’ajuntament l’embruten, per molt que li puc assegurar ni ens representen ni el sentim nostre,
únicament el respectem, que en els temps que corren, ja és molt. Per tant, votem en contra.
- Sra. Salas:
Sí que és cert que compartim el despatx, però no hem començat a treballar perquè no tenim ni
cadires. No tinc cap problema en treure totes les banderes, estan a un lloc, expressament, perquè
es vegin des de la façana de l’ajuntament i no tinc cap inconvenient en treure-les.
Quan parlo d’embrutar em refereixo a les faroles, per posar un exemple, no sé si heu vist quan he
revisat els decrets d’alcaldia que s’han comprat productes per a netejar les faroles que costen
diners, que costa feina i em refereixo a n’això. Em refereixo a que els arbres que són éssers vius,
que estiguin tots penjats de llaços grocs crec que no és lògic, cadascú a casa seva crec/creiem, al
partit que jo represento, que facin el que vulguen, però als llocs públics crec que hauríem de tenir
tots un mirament pel nostre municipi, perquè tenim que conviure tots i cadascú a casa seva que
faci el que vulgue, però als llocs públics ho hauríem de mirar.
- Sra. Ventura:
Només una cosa, no és el govern municipal el que decideix els símbols que vol a la façana o als
màstils oficials sinó que és la legislació vigent actual. I, per tant, el govern municipal actual, este,
l’anterior i l’anterior, l’únic que fa és complir la normativa vigent, insisteixo en els màstils de
l’ajuntament.
- Sr. Najas:
Suposo que la resta del país també és la legislació vigent qui obliga a posar unes banderes i es fa
una cosa o una altra, depenent de qui governa.
- Sra. Ventura:
Si, sí. Però en tot cas insisteixo que nosaltres l’únic que fem és donar-li compliment, si algú no li
vol donar, és lliure de no fer-ho. Nosaltres estem complint el que diu la legislació vigent.
Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 5 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Abstencions: 0

7. 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 21 de
desembre de 2018 fins al 26 de juliol de 2019, que corresponen amb les compreses entre els
números 299916-F fins al 299944-F, 2999957-F fins al 300000-F, 462001-F fins al 462100-F, 462210F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local
aprovades des del dia 28 de febrer de 2019 fins al 28 d’agost de 2019, corresponents a les sessions
celebrades els dies 8 de febrer, 11 de març, 12 d’abril, 10 de maig i 12 de juny de 2019.

8. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : És una queixa, perquè en aquest ple es dóna compte dels
decrets de l’alcaldia des del desembre de 2018. És a dir 8 mesos de decrets, de mirar totes les
factures que s’han pagat, tot el que s’ha fet des de l’ajuntament i la veritat és una bogeria, no és el
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mateix mirar-ho cada dos mesos que 8 mesos, demano, per favor a l’equip de govern que això no
torni a passar, gràcies.
- Sra. Ventura:
Crec recordar que la secretària en l’anterior ple ja ho va contestar i, per tant, intentarem que no hi
hagi més retards a l’hora de fer la donació de compte dels decrets d’alcaldia. En el moment en què
no hi hagi cap període electoral com ha sigut aquest i els plens es facin cada dos mesos,
evidentment cada dos mesos es dóna constància i es dóna compliment al què marca la normativa.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: En un decret d’alcaldia, com s’ha fet sempre, es demana a les
persones que tenen solars al municipi que ho netegen, crec, el que no sé exactament és la distància,
que per la prevenció d’incendis forestals també es pot demanar que ho netegen a tots aquells solars
que estan a partir del casc urbà a uns 150 metres. Ho dic perquè hi ha llocs com ara el carrer
València, tota aquella part que els solars tenen bastant herba i estaria bé que es miri per a properes
vegades.
- Sra. Ventura:
Ho concretarem, tot i que ara sí que s’ha fet, sobretot a la part del camí la Roja i la part del carrer
València, també s’ha fet una neteja aprofitant el tema dels pàrquings i per tant, ha quedat bastant
millor del què estava.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Hem vist en un decret d’alcaldia que al pavelló va caure una
persona i es queixa que a les escales hi hauria d’haver un material antilliscant per prevenció i és el
que demanem, que ho mireu.
- Sra. Ventura:
Dir que no és a un lloc on habitualment es pugui baixar, no va caure a les escales sinó que va
baixar d’una grada per on no podia baixar, per tant, si que s’ha senyalitzat per a que no torni a
passar.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He vist en algun decret, sabem que no podem utilitzar encara
que sapiguem el nom de les persones en els decrets, però encara hi ha alguns decrets que no posa
només les inicials sinó que posa el nom de les persones.
- Sra. Ventura:
Ho revisarem, en tot cas s’intenta al màxim, evidentment, donar compliment.
Insisteixo també com us va comentar la secretària municipal, el recordatori de què tota la
informació de què disposeu per l’ús del vostre càrrec, evidentment és confidencial i si hi ha algun
decret on encara consten alguns noms i cognoms, us demanem tota la discreció que cal.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: L’any passat als bous de les dones, el divendres, les vaques
petites, van haver alguns cadafals que no es van tapar per fora. Sé que es va comentar que es tindria
en compte inclús que enguany, a lo millor no entrarien al sorteig i tal. Voldria saber que és el que s’ha
fet al respecte.
- Sra. Ventura:
Enguany per primera vegada, si us heu fixat, el dia que es va fer el sorteig dels cadafals, es va
donar un full on ja consta aquesta advertència de què en cas de no donar compliment a totes les
normes, sí que de cara a l’any vinent ja es preveu que es pugui sancionar, no deixant lloc al
cadafal que incompleixi la normativa que hi ha actualment.
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PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: M’agradaria saber quin control es segueix respecte el gasoil
que gasten els vehicles de l’Ajuntament. I ho dic perquè, segurament que es fa bé, però quan vaig
entrar al 2012 em vaig trobar una situació i m’agradaria saber com es controla el gasoil.
- Sra. Ventura:
Es porta un registre com sempre, amb els litres que es posen a cada vehicle, qui el posa, quan i
els quilòmetres que es fan habitualment.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: D’aquí a dos mesos ve Tots Sants, l’any passat el cementiri no
es va pintar, i enguany van dir que sí, i estic segura que es pintarà, però ja fa un any i pico. Sé que no
és fàcil però tot allò que es comença, encara que no sigui fàcil, arribarà un dia que pugui ser una
realitat i més que res pels nínxols i també parlo de pintar la part de darrera del cementiri perquè no és
el mateix que la paret estigui pintada o no per les filtracions i tot això sé que és complicat però si es
posa fil a l’agulla, i se és constant, algun dia podrà ser una realitat.
- Sra. Ventura:
Ja ho vam explicar en algun anterior ple, és un tema complicat, difícil, i car... perquè tota la
logística que requereix la muntada de la bastida i més de la paret de detràs, no sé si enguany
podrem fer-ho, però en tot cas és una cosa que està pendent.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa mesos que el cotxe de protecció civil està aparcat a un lloc
en concret, tinc entès que està avariat, i m’agradaria saber que és el que es pensa fer o que és el que
passa en concret.
- Sra. Ventura:
Sí que està avariat i a més s’ha fet el requeriment al responsable de Protecció Civil perquè el retiri
de la via pública.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria preguntar per la residència d’avis. L’equip de
govern, en campanya electoral, va defensar la gestió pública, i jo vaig insistir molt en les millores que
s’han de fer allí, ja que si la gestió és pública, les millores les ha de pagar l’Ajuntament. Voldria saber
si continua amb la mateixa idea i, si és així, d’on sortiran els diners per a fer totes aquestes millores?
- Sra. Ventura:
Recordar que hi ha un acord de Ple del mes de març que està en vigència, de reversió del servei i
que per tant, ara el que segueix és el procediment administratiu que vam acordar en aquell ple. En
tot cas, aprofitant que hi ha regidors/es nous, si us sembla bé, després de festes, convocaríem a la
Comissió de seguiment, que ja està constituïda, de la que formem part els 13 regidors, per a
refrescar una mica tot el procediment administratiu, i que per part dels tècnics de l’ajuntament, us
donaran la informació que requeriu.
PREC 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Demano també el quadrant de la policia, el vaig començar a
demanar al gener perquè al ple que vàrem fer a finals de desembre em van donar el de l’any passat, i
ho vaig demanar des del març, que és quan està tancat, suposadament és quan tots els policies han
demanat les vacances i m’ho vau donar al desembre i ho demano i si potser per correu electrònic
millor que en paper.
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PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Voldria saber, no sé si al final es jubila la del bar de l’orfeó, i
si és que es jubila, que és el que pensa fer l’ajuntament, si una nova concessió o com està aquest
tema que no ho sé, per això ho pregunto.
- Sra. Ventura:
Hi ha una petició, com tu bé explicaves ara, a l’ajuntament per part dels actuals adjudicataris del
servei. La secretària i l’interventor tenen, en aquest cas, l’encàrrec de fer un informe per saber com
hem de procedir. I, per tant, una vegada estigui el seu informe emès, donarem informació del
mateix.
PREC 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : De fa molts de plens he demanat l’aire condicionat de la sala de
plens i després vaig afegir la del retén, perquè quan aquí tenim aire condicionat o calefacció ha
d’estar tot l’ajuntament en funcionament, i hi ha molts d’actes que es fan aquí a la sala de plens i crec
que no costa tant posar l’aire condicionat aquí i al retén. Estic segura que estalviaríem diners.
PREC 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Els lavabos del mercat, no sé quin problema hi ha, però encara
que ho netegin fan molta olor. Possiblement seria un problema de tuberies, o potser s’ha de fer una
obra més profunda, segurament que sí, però bé, que ho sapigueu.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He vist en alguns decrets d’alcaldia per exemple el canvi de
vidres de l’orfeó, i crec que algo de la casa de cultura. La pregunta és, això no entra a l’assegurança?,
ho dic perquè quan jo portava el tema de les assegurances quan es trencava un vidre, es posava en
l’assegurança que teníem de l’edifici. Ho dic perquè llavors no ens costaria diners.
- Sra. Ventura:
Els canvis de vidres de l’Orfeó i de la Casa de Cultura, no sé ben bé ara a quin decret fas
referència, el que sí que dic és que moltes vegades el procediment administratiu i el procediment
de les assegurances, és arreglar-ho i després es passa el càrrec directament a l’assegurança, que
ho compensa. Però parlo ara sense saber a quin decret fa referència, tot i que en recordo un de fa
un any aproximadament, que ho va cobrir l’assegurança. Per tant, no sé si està pendent o en quin
punt es troben.
- Sra. Salas:
Em refereixo a la relació de factures pagades.
- Sra. Ventura:
Ja et dic que de vegades es passa el càrrec després, no ho sé, he de mirar el cas concret. Em
dones el decret després i ho mirem, i sabrem per quin dia i per quin motiu es va trencar.
PREC 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de cobrir a l’ermita, on es menja, a la sala del primer pis,
sé que em vau contestar que ho estàveu mirant i tal, ja fa mesos, va ser la legislatura passada.
M’agradaria saber com està el tema.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ara venen quinquennals, que comencen el divendres, i hi ha
clots, sí que tenim 4 dies, potser, segurament que ho arreglaran, però també hi ha voreres que estan
malament. Defenso, recolzo, crec que és el que s’ha de fer, el que va fer l’actual equip de govern la
legislatura passada, i és arreglar carrers concrets. Però això no vol dir, per exemple si les voreres de
segons quins carrers que potser tarda 5 o 10 anys en arreglar-se, que es faci una revisió i es vagin
arreglant les voreres.
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- Sra. Ventura:
Clots, voreres, arreglar carrers, dic que en aquests últims mesos se n’han fet encara de noves, Av.
Generalitat, Av. Constitució, al c/ Mestre Hierro, actualment s’estan fent totes les cantonades del c/
Tinent Ferré, del c/ Aragó i altres que s’han anat parxejant, podríem dir.
És evident que el nostre model, ja l’hem comentat més d’una vegada, és arreglar carrers de
manera integral, que aquests últims 4 anys va funcionar bé, però que no descuidem tampoc
aquells clots o aquells forats que hi ha a les voreres i que s’han d’anar fent de manera habitual.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ara venen quinquennals i s’habilitaran pàrquings per a
vehicles. Voldria saber si hi ha algun tipus de seguretat, algun punt d’enllumenat o senyalització, sper
a què sàpiguen on aparcar. M’agradaria saber-ho.
- Sra. Ventura:
Hi haurà llum a tot arreu, on tècnicament sigui possible fer arribar llums i, per tant, hi haurà focos,
segurament els que queden més apartats del nucli urbà serà més difícil posar-hi la il·luminació
pertinent, però que esperem que estiguin en total condició per a poder fer l’ús que s’espera.
Quant al tema de la circulació, la circulació estarà restringida dins del nucli urbà, però evidentment
aquells veïns i veïnes que tinguin el vehicle tancat a casa podran entrar i podran sortir, podran
posar-lo al seu pàrquing excepte en moments puntuals, com per exemple el dia de la desfilada de
carrosses, evidentment, no podrà circular cap vehicle durant les hores de les carrosses per les
murades, per posar un exemple. O durant el dia de la trobada de gegants ni a la plaça Catalunya,
ni al carrer Calvari, ni al carrer Major podran circular vehicles però en el moment en què s’acabe
l’acte en qüestió, aquells veïns i veïnes que hagin d’anar a treballar, que hagin d’entrar i sortir,
serveis d’emergències, el camió de les escombraries, tot i que hi haurà una illa, que és la del
carrer Sant Lluc, perquè també per motius tècnics, no es poden buidar els propis contenidors,
perquè el camió és molt gran i no pot pujar en la grua, la resta de contenidors, la brossa es
continuarà recollint cada dia.
I, tots els que som d’Ulldecona, vivim a Ulldecona i hem viscut unes festes quinquennals sabem
quines són habitualment les restriccions i què es pot fer i què no es pot fer.
Sí que demanem evidentment una col·laboració per part de tots els veïns i veïnes, sabem que per
a algú serà molèstia afegida, les possibles restriccions de circulació i d’aparcar davant de casa
mateix, però son les festes quinquennals, una vegada cada 5 anys, són 10 dies i creiem que val la
pena, evidentment, intentar-ho. Després ens adonem que les distàncies no són tan grans i que val
la pena anar caminant.
En quan al tema de la vigilància, evidentment, que s’ha demanat reforços oportuns als mossos
d’esquadra, i hi haurà reforços dels propis torns ordinaris de la policia local, que hi ha previstos, en
algunes hores puntuals, de més agents al servei del poble com sempre fan. Tindrem també
voluntaris de Protecció Civil, no només d’Ulldecona, sinó d’altres pobles de la vora, sobretot de
Sant Jaume, que estaran els dos caps de setmana (dissabte i diumenge) i dimecres, cobrint i
intentant controlar el tema dels pàrquings i de la circulació en el control d’accés a les diferents
entrades d’Ulldecona, per evitar també més complicacions dins del propi nucli antic. Per tant, crec
que el dispositiu també està previst en el tema de la seguretat que comentaves i crec que serà
suficient i que esperem que en la col·laboració de tothom puguem tenir unes Festes Quinquennals
lluïdes i com toca i amb els mínims problemes possibles.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha dos o tres vehicles al poble, que normalment a partir de
les dotze o una de la matinada fan carreres pel poble. A diversos llocs, a l’Av. Generalitat, c/ Calvari, i
tal, i la policia local suposo que els té identificats. S’ha fet algo al respecte?
- Sra. Ventura:
La Policia està al damunt.
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PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha uns abocaments de fem, no estic segura de si ho
poden tirar durant tot l’any, crec que no, però no estic segura, i a banda sé que estan obligats a les 48
hores a llaurar-ho, i això no està passant, i les olors arriben al municipi. A veure si es podria fer
complir la normativa que existeix.
- Sra. Ventura:
Farem una revisió.
PREC 20 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Ara també a quinquennals, possiblement ja ho teniu previst, però
per si de cas, que a les entrades del poble o segons a quins llocs estratègics, es posin o jardineres o
blocs o algo pel tema de la seguretat de què algun vehicle no tiri endavant i pugui fer molt de mal.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Hem vist que s’han fet obres d’arranjament al camp de
futbol, a la pujada de la vorera, la nostra pregunta és si aquesta obra es dona com a finalitzada.
Perquè nosaltres creiem que no es pot donar com a finalitzada en l’estat que està, però ho preguntem
per això.
- Sra. Ventura:
Sí que està acabada, evidentment aquesta no és l’obra d’urbanització de tot el carrer que caldria,
però sí que és una obra d’emergència per a donar seguretat a tots els xiquets, que cada dia són
més, tant al pavelló com al camp de futbol, i que fins ara havien d’anar per mig del carrer i a banda
de les dificultats i de les molèsties que hi ha per la poca il·luminació que hi ha al carrer encara es
veien més agreujats per la velocitat que agafaven els vehicles i que, per tant, es va fer aquest tram
de vorera, per a què tant joves com grans, qui vulgui fer-lo servir pugui anar en condicions de
seguretat fins al camp de futbol i fins a dalt, però evidentment al carrer li fa falta un arranjament
integral, no només de la vorera sinó que l’altra banda de la vorera i tota la part del ferm que està
en molt mal estat.
PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Tema d’enllumenat públic, dels aparcaments i això sí que
hi vull fer un incís encara que Isabel ja ho ha preguntat. Sabem tots perfectament que la majoria de
gent no podrà tancar el seu cotxe a casa perquè estaran els carrers tallats i hi ha molta gent que ha
d’anar a treballar, perquè no tothom que viu a Ulldecona durant les festes quinquennals no treballa, i,
per tant, s’haurien de fer esforços suposo que ho teniu previst, tema de l’enllumenat i bastanta
vigilància perquè hi hagi els menors problemes possibles.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 17.
PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Una altra cosa que ens sobta, com sabem tothom la
plantilla de municipals, malauradament no la tenim al complert, tant de bo tinguérem tota la plantilla
completa i el que ens sobta és que damunt d’unes festes quinquennals si no m’han donat malament la
informació, perquè potser que me l’hagin donat malament, tinc entès que hi haurà algun municipal
que farà vacances. Està clar que tothom té dret a escollir les seves vacances quan li convé però crec
que en festes quinquennals sense tenir la plantilla coberta de municipals no és el millor moment, per a
què algun agent de la policia local disposi d’aquestes vacances perquè crec que farà falta la plantilla
que tenim i més.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 17.
PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Enllaçant amb el mateix tema, se suposa que també
demanareu reforços a mossos o a alguna associació perquè col·laborin? Perquè sinó no podrem
assolir tot el què representen les festes quinquennals.
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- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 17.
PREGUNTA 25 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Reforçar en tot cas un concepte, que és el que ens arriba, i en
aquest sentit com a portaveu dic amb tot el tema de les festes quinquennals el tema dels pàrquings, hi
haurà seguretat, si no hi haurà seguretat, si estaran il·luminats, si no estaran il·luminats, el tema de la
plantilla municipal, té una despesa important per al poble si aquesta plantilla municipal doncs estarà al
servei dels ciutadans aquestes dates de les festes o no, és una preocupació que hi és i en tot cas,
abans de donar l’opinió pregunto. Perquè igual sí que els pàrquings estan superil·luminats, igual tota
la plantilla de municipal estan treballant tots, etc. etc.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 17.
PREGUNTA 26 FORMULADA PEL SR. PAREDES: M’ha agradat molt que quan hem aprovat l’acta anterior havia
un cert esbós d’informació sobre les despeses de les festes. Jo demanaria si fora possible que en el
proper ple ordinari, per tant, d’aquí a dos mesos, teniu temps suficient, es pogués fer en detall quina
és la despesa de les festes, perquè si no arriba un moment, que una pinzellada per aquí una
pinzellada per allà, ben bé no se sap. Si es pogués saber com a mínim el que han costat les festes.
- Sra. Ventura:
No sé si ho farem d’aquí a dos mesos, normalment ho fem a final d’any, perquè ja és quan s’han
presentat totes les factures i donem la relació de totes les factures i totes les despeses als
regidors, no només de festes sinó també del que habitualment és la feina ordinària de
l’ajuntament, podríem dir que en els decrets es dóna compte de la relació de factures que es van
girant i que es van pagant.
PREGUNTA 27 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Pel tema de la residència, bàsicament, dos preguntes. Una,
quina és la seva situació actual, exactament en quina situació estem. I segona, si hi ha algun
calendari per posar-hi algun tipus de solució sigui la que sigui.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 9.
PREGUNTA 28 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Tal com vàrem demanar al primer ple, voldríem saber quan
es convocarà la reunió per intentar consensuar l’horari dels plens per tal que vagi millor a la majoria
de gent.
- Sra. Ventura:
Tal i com ens vam comprometre a la sessió constitutiva, abans de començar la feina ordinària, ara
després de festes ja farem la primera junta de portaveus per tal de decidir quins són els millors
horaris, tal com ho vam comentar.
PREGUNTA 29 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Voldríem saber si la vorera de la carretera de Vinaròs es
dóna ja per acabada, perquè ens comenten que hi ha moltes peces d’aquestes de la vorera que estan
soltes i, podria ser inclús, una mica perillós per a la gent que hi passa.
- Sra. Ventura:
No tenim constància de les pedres soltes, en tot cas ho revisaríem, queda pendent de fer l’altra
part, la de la Cooperativa.
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PREGUNTA 30 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: També ens afegim al que ja s’ha comentat vàries vegades,
que també ens interessaria saber si hi ha algun avanç o novetat referent al tema de la residència de la
gent gran.
- Sra. Ventura:
Ja ho he comentat, queda contestat a la pregunta 9.
PREGUNTA 31 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Per acabar, desitjar unes bones Festes Quinquennals a
tothom i agrair a la gent del poble l’ajuda i la participació i a tothom que s’ha implicat per a fer possible
la festa. També ens hauria agradat que el poble, tant carrers com voreres, estessin una mica més ben
arreglades, tant per a la gent que ens visitarà com per als mateixos veïns del poble. Esperem que poc
a poc ho anirem arreglant tot. Bones festes i gràcies.
- Sra. Ventura:
Acabem el ple desitjant tant a la gent que tenim al públic com a tot el poble d’Ulldecona, unes
fantàstiques Festes Quinquennals, demanant la col·laboració de tothom i desitjant que del 6 al 15
de setembre, tot es desenvolupi en tranquil·litat. Agraïm la col·laboració de tantíssimes persones
implicades i desitjant a tothom unes bones festes.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i quinze 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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