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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 4 DE NOVEMBRE 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. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia quatre de novembre 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 ordinària
corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Reconeixement al treballador municipal, Ferran Sorli Bel, pels vint-i-cinc anys de serveis
prestats a l’Ajuntament.
3. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança sobre llicències d’accés de vehicles als
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locals o recintes (guals).
4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal que regula el funcionament dels
bucs d’assaig d’Ulldecona.
5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal regulador del règim de
funcionament del centre obert «Lúdik».
6. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques.
7. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
8. Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al
curs acadèmic 2019/2020.
9. Aprovació del conveni de Col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al desenvolupament
del projecte FIO, per als cursos 2019-2020 al 2022-2023.
SECCIÓ DE CONTROL
10. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
11. Precs i Preguntes.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DELIBERACIONS:
VOTACIONS: Sotmeses a votació les actes dels dies 16 i 17 d’octubre de 2019, s'aproven per unanimitat
dels membres consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. RECONEIXEMENT

AL TREBALLADOR MUNICIPAL,

FERRAN SORLI BEL,

PELS VINT-I-CINC ANYS DE

SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT.

La Sra. Alcaldessa, en nom de tot el Consistori, felicita al treballador municipal Sr. Ferran Sorli Bel
pels serveis prestats durant aquests 25 anys a l’Ajuntament. Diu que 25 anys és una data que s’ha de
tenir en compte en la mesura que representa 25 anys de vida i de treball dedicats a l’Ajuntament i al
poble d’Ulldecona. Per això afegeix que vol manifestar des de l’Ajuntament, en nom de tot el
consistori i de tot el poble d’Ulldecona, la seva felicitació i agraïment. I aprofitant l’assistència a la sala
del treballador se li fa entrega d’un rellotge de polsera.
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3. APROVACIÓ

INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LLICÈNCIES D’ACCÉS DE VEHICLES

ALS LOCALS O RECINTES (GUALS).

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació l’Ordenança municipal reguladora sobre
llicències d’accés de vehicles als locals o recintes (guals)
1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de
2019, ha estat formulat el projecte de modificació de l’Ordenança municipal reguladora sobre
llicències d’accés de vehicles als locals o recintes (guals).
Aquesta ordenança té per objecte regular la concessió, modificació i revocació de les llicències de
gual, així com les condicions i règim que hagin de complir els titulars d'aquests espais.
2. L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, d'acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
3. El procediment d’aprovació de les ordenances municipals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.
4. L’article 178.1 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, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, o suggeriment amb motiu
del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora sobre llicències d’accés de
vehicles als locals o recintes (guals), en els termes que figura incorporada en l’expedient
administratiu.
II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’ordenança pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
III. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent:
1. Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre de l’ordenança.
2. Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
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IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DELS BUCS D’ASSAIG D’ULLDECONA.

DEL

REGLAMENT

MUNICIPAL QUE REGULA EL FUNCIONAMENT

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal que regula el
funcionament dels bucs d'assaig d'Ulldecona
1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de
2019, ha estat formulat el projecte de modificació del Reglament municipal que regula el funcionament
dels bucs d'assaig d'Ulldecona.
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament dels bucs d’assaig d’Ulldecona.
2. L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, d'acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
3. El procediment d’aprovació de les ordenances municipals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.
4. L’article 178.1 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, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, o suggeriment amb motiu
del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal que regula el funcionament dels bucs
d'assaig d'Ulldecona, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
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III. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:
1. Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre del reglament.
2. Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ

INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL

FUNCIONAMENT DEL CENTRE OBERT

REGLAMENT

MUNICIPAL REGULADOR DEL RÈGIM DE

«LÚDIK».

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal regulador del règim de
funcionament del centre obert «Lúdik»
1. Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de
2019, ha estat formulat el projecte de modificació del Reglament municipal regulador del règim de
funcionament del centre obert «Lúdik».
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament del centre obert «Lúdik».
2. L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, d'acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
3. El procediment d’aprovació de les ordenances municipals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.
4. L’article 178.1 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, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, o suggeriment amb motiu
del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal regulador del règim de funcionament del
centre obert «Lúdik», en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
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II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT), al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació en la província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
III. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:
1. Al tauler d’Edictes i al BOPT: el text íntegre del reglament.
2. Al DOGC: la referència del BOPT on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE L’IMPOST

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
1. L’article 87 de la Llei d’Hisendes Locals disposa que els Ajuntaments poden establir una escala de
coeficients que ponderi la situació física dels locals dins de cada terme municipal, en funció de la
categoria de carrer, a efectes de determinar la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
D’acord amb la norma, no es poden determinar més de 9 categories de carrer en un mateix municipi, i els
coeficients de situació no poden ser inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. Les diferències entre cada coeficient
de situació no poden ser inferiors a 0,1.
2. Considerant les característiques de l’activitat empresarial que es du a terme en el polígon industrial
Valldepins, es considera oportuna la creació d’una categoria de carrer diferenciada que comprengui els
carrers d’aquest polígon industrial, atesa l’especial aptitud d’aquesta zona del municipi per a l’exercici de
l’activitat econòmica.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
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1. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en els termes
següents:
Article 7. Quota
On diu:
"4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficients assenyalats anteriorment, s’estableix
l’índex aplicable en el 1.”
Ha de dir:
"4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficients assenyalats anteriorment,
s’estableixen els següents coeficients de situació:



Amb caràcter general:
Activitats dutes a terme en el polígon Valldepins:

1
1,6”

2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 3 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 0

7. ACORD
TAXES.

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

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes
1. L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú modificar l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes, concretament la secció 8,que regula la taxa sobre ocupació de terrenys de domini públic sense
alteració material del domini, per tal d’actualitzar els imports i la secció 10 que regula la taxa sobre
utilització de locals municipals, per tal d'incloure la utilització d’alguns locals que no estaven contemplats
en l’ordenança i eliminar-ne d’altres que ja no s’utilitzen, actualitzant també alguns imports per l’ús i
algunes fiances que es consideraven insuficients.
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2. Atès que els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2
d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya disposen que correspon al Ple l’aprovació de les ordenances municipals.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en els termes
següents:
“SECCIÓ 8. TAXA SOBRE OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC SENSE ALTERACIÓ
MATERIAL DEL DOMINI
(...)
Es modifica l’article 27
Article 27. Quotes
La quota serà el resultat d’aplicar les següents quantitats expressades amb € al numero de ml.
d’ocupació i als dies i fraccions:
(...)
En l’epígraf 3: On diu:
«Epígraf 3: Parades que constitueixen ocupacions no periòdiques (import/m 2/dia)
Subepígraf 3.1: Per bars i similars...................................................6,00 €
Subepígraf 3.2: Per tómboles i similars...........................................3,60 €
Subepígraf 3.3: Xurreries................................................................2,40 €
Subepígraf 3.4: Per casetes de tir, caramels, etc............................1,20 €
Subepígraf 3.5: Tren de la bruixa, nòria, scalèxtric i
similars...................................................................0,60 €
Subepígraf 3.6: Circs i teatres ambulants .......................................0,30 €
Subepígraf 3.7: Per altres parades..................................................4,80 €»
Ha de dir:
«Epígraf 3: Parades que constitueixen ocupacions no periòdiques (import/m 2/dia)
Subepígraf 3.1:
Per bars i similars..................................................6,50 €
Subepígraf 3.2:
Per tómboles i similars..........................................4,00 €
Subepígraf 3.3:
Xurreries................................................................3,00 €
Subepígraf 3.4:
Per casetes de tir, caramels, etc............................2,00 €
Subepígraf 3.5:
Tren de la bruixa, nòria, scalèxtric i similars..........1,50 €
Subepígraf 3.6:
Circs i teatres ambulants.......................................1,20 €
Subepígraf 3.7:
Per altres parades.................................................5,00 €»
“ SECCIÓ 10. TAXA SOBRE UTILITZACIÓ DE LOCALS I ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS
(...)
Es modifica l’article 32, on diu:
«Article 32. Quota
Expedient: 1-2-19-13
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La quota s’estableix per als locals i propietats municipals que s’esmenten segons els epígrafs
següents:
Epígraf 1: TEATRE MUNICIPAL:
1.1. Teatre
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...................200,00 €
1.2. Sala de dalt del Bar
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................30,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït..............................................................100,00 €
Epígraf 2: CASA DE CULTURA:
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït..............................................................150,00 €
Epígraf 3: EDIFICIS ESPORTIUS:
3.1. Pavelló Multiusos
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................200,00 €
3.2. Pista coberta
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................30,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................100,00 €
3.3. Pistes de tennis
a) Socis Club Joventut.......................................................................................2,00 €/pista
b) No socis Club Joventut..................................................................................3,00 €/pista
c) Suplement per utilització nocturna.................................................................1,00 €/pista
3.4. Pavelló d'Esports
a) Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació:......................................................................................8,00 €/hora
Sense il·luminació....................................................................................6,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................14,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................11,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació:....................................................................................20,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................17,00 €/hora
b) No Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................12,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................10,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................18,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................15,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació:....................................................................................24,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................21,00 €/hora
3.5. Camp de futbol gespa artificial:
a) Camp de futbol 11:
Amb il·luminació:.................................................................................1 hora 40,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 60,00 €
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Sense il·luminació...............................................................................1 hora 30,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 50,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors...........................................1 hora 50,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 70,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors........................................1 hora 40,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 60,00 €
b) Camp de futbol 7:
Amb il·luminació:.................................................................................1 hora 20,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 30,00 €
Sense il·luminació...............................................................................1 hora 15,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 25,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors...........................................1 hora 25,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 35,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors........................................1 hora 20,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 30,00 €
Epígraf 4: AJUNTAMENT:
4.1. Sala de Plens
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................100,00 €
4.2. Claustres
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................100,00 €
Epígraf 5: ERMITA:
5.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït..............................................................100,00 €
5.2. Menjars
a) Dependències.......................................................................................... 1,00 €/persona
b) Coberts (deixant-ho tot net)......................................................................1,00 €/persona
Epígraf 6: CASTELL:
6.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...................................................................100,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................300,00 €
A més, en aquests 6 epígrafs, es dipositarà una fiança de 100,00 €
Epígraf 7: ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS:
7.1. Paelles i cassoles (s’han de tornar netes)
a) Quan s’utilitzin a l’Ermita ........................................................................2,00 € per peça
b) Quan s’utilitzin a altres llocs.....................................................................4,00 € per peça
A més, en aquest cas, es dipositarà una fiança de ................................. 10,00 € per peça
7.2. Cadires i taules
a) Per cada cadira ..................................................................................................... 0,20 €
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b) Per cada taula ....................................................................................................... 1,00 €
A més, en aquests casos, es dipositarà una fiança equivalent a l'import de la taxa.
7.3. Altres:
a) Equip de megafonia ............................................................................................ 50,00 €
b) Projector .............................................................................................................. 50,00 €
A més, en aquests casos, es dipositarà una fiança equivalent a l'import de la taxa.
3.

Tots aquests elements materials es recolliran i retornaran en els horaris acordats.»

Ha de dir:
«Article 32. Quota
La quota s’estableix per als locals i propietats municipals que s’esmenten segons els epígrafs
següents:
Epígraf 1: TEATRE MUNICIPAL:
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................40,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............80,00 €/hora
FIANÇA: En aquest epígraf 1 es dipositarà una fiança de 200,00 €
Epígraf 2: CASA DE CULTURA:
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................25,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............50,00 €/hora
FIANÇA: En aquest subepígraf 2 es dipositarà una fiança de 100,00 €, excepte quan les
activitats a celebrar siguin considerades de risc, que s’aplicarà una fiança de 500,00 €.
Epígraf 3: EDIFICIS ESPORTIUS:
3.1. Pavelló Multiusos sense accés a la pista coberta
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................15,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............30,00 €/hora
3.2. Pista coberta
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................15,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............30,00 €/hora
3.3. Pistes de tennis
a) Socis Club Joventut.......................................................................................2,00 €/pista
b) No socis Club Joventut..................................................................................3,00 €/pista
c) Suplement per utilització nocturna.................................................................1,00 €/pista
3.4. Pavelló d'Esports
a) Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació:......................................................................................8,00 €/hora
Sense il·luminació....................................................................................6,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................14,00 €/hora
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Sense il·luminació..................................................................................11,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació:....................................................................................20,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................17,00 €/hora
b) No Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................12,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................10,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació:....................................................................................18,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................15,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació:....................................................................................24,00 €/hora
Sense il·luminació..................................................................................21,00 €/hora
3.5. Camp de futbol gespa artificial:
a) Camp de futbol 11:
Amb il·luminació:.................................................................................1 hora 40,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 60,00 €
Sense il·luminació...............................................................................1 hora 30,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 50,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors...........................................1 hora 50,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 70,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors........................................1 hora 40,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 60,00 €
b) Camp de futbol 7:
Amb il·luminació:.................................................................................1 hora 20,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 30,00 €
Sense il·luminació...............................................................................1 hora 15,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 25,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors...........................................1 hora 25,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 35,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors........................................1 hora 20,00 €
.......................................................................................................... 2 hores 30,00 €
FIANÇA: En aquest epígraf 3 es dipositarà una fiança de 100,00 €.
Epígraf 4: AJUNTAMENT:
4.1. Sala de Plens
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït..............................................................15,00 € /hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............25,00 €/hora
4.2. Claustres
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................30,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............60,00 €/hora
FIANÇA: En aquest epígraf 4 es dipositarà una fiança de 100,00 €.
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Epígraf 5: ERMITA:
5.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït.....................................................................60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...................100,00 €
5.2. Menjars
a) Dependències.......................................................................................... 1,00 €/persona
b) Coberts (deixant-ho tot net)......................................................................1,00 €/persona
FIANÇA: En aquest epígraf 5 es dipositarà una fiança de 100,00 €.
Epígraf 6: CASTELL:
6.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................60,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial.............100,00 €/hora
FIANÇA: En aquest epígraf 6, es dipositarà una fiança de 150,00 €
Epígraf 7: ESCOLES BARRI CASTELL
Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial........................10,00 €/hora
Epígraf 8: CENTRE CÍVIC ELS VALENTINS
Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial........................10,00 €/hora
Epífraf 9: LÚDIK
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït...............................................................12,00 €/hora
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït i/o tingui finalitat comercial...............18,00 €/hora
FIANÇA: En aquest epígraf 9, es dipositarà una fiança de 60,00 €.
Epígraf 10: ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS:
10.1. Paelles i cassoles (s’han de tornar netes)
a) Quan s’utilitzin a l’Ermita...............................................................................2,00 €/peça
b) Quan s’utilitzin a altres llocs..........................................................................4,00 €/peça
FIANÇA: En aquest epígraf 10, es dipositarà una fiança de 10,00 € per peça.
10.2. Cadires i taules
a) Per cada cadira...............................................................................................0,50 €
b) Per cada taula................................................................................................. 2,00 €
FIANÇA: En aquest epígraf 11, es dipositarà una fiança equivalent al cost del material.
Tots aquests elements materials es recolliran i retornaran en els horaris acordats.”
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí oficial de la
província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art. 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
3. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.”
DELIBERACIONS:
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- Sra. Salas:
Tal com vam comentar, recordar i remarcar que les entitats estan excloses d’aquest preu, i si és
així, nosaltres votem a favor.
- Sra. Ventura:
Com ja s’ha manifestat les entitats estan exemptes, perquè a més totes funcionen a través d’un
conveni directe amb l’ajuntament i tenen la utilització dels locals gratuïta.
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!)

8. APROVACIÓ DE L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT
AL CURS ACADÈMIC 2019/2020.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2019/2020
Atès que en data 24 de maig de 2019 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament d'Ulldecona van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua,
interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn, 2019-2020.
Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que cal
atendre.
L'alcaldessa sotasignant proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu d'Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2019/2020, 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.
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9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FIO, PER ALS CURSOS 2019-2020 AL 2022-2023.

DE
AL

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al
desenvolupament del projecte FIO, per als cursos 2019-2020 al 2022-2023
1. Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de competència
compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema
educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol
acadèmic amb validesa a tot l’Estat.
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats derivades de la
distribució de competències prevista a la norma constitucional i recollida a l’Estatut en matèria
d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de competències determinat pels
decrets de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4
de desembre, de modificació).
2. Atès que 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que per a la
gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies
d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació.
Per part de l’Ajuntament d'Ulldecona les activitats derivades d’aquest conveni venen emparades per
la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes exposats en el paràgraf anterior. Així,
s’entén que l’Ajuntament d'Ulldecona, per a la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc
competencial de complementarietat amb relació a activitats pròpies de l’administració autonòmica.
3. Atès que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i d’atenció a
la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions educatives regular les mesures
d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest
mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als alumnes
amb necessitats específiques de suport educatiu.
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions educatives
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa
diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres administracions o
entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions, per facilitar
l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu.
4. Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació curricular
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orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora
dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals.
5. Atès que el Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures d’atenció a la
diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir-se de forma
temporal o permanent.
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot establir convenis
amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del centre en el
marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart
curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
6. Atès que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que constitueixen mesures i suports addicionals, entre
d’altres que enumera, els programes de diversificació curricular.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Educació, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per desenvolupament del projecte FIO, per als
cursos 2019-2020 al 2022-2023, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
II. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i en
concret, per a la signatura del conveni aprovat.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

10. 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 27 de juliol
fins al 22 d’octubre de 2019, que corresponen amb les compreses entre els números 462211-F fins al
462293-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 27 de juliol fins al 30 octubre de 2019, corresponent a la sessió
celebrada el dia 12 de juliol de 2019.

11. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vull començar demanant el quadrant de la Policia, vaig
demanar el d'enguany al desembre, perquè vaig estar l’any passat tot l’any demanant-lo i al final me’l
vau fer arribar al ple del novembre. M’esperava que potser avui me l’hagués donat, però veig que no
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se m’ha fet arribar. Demano per favor, com li he de demanar per a què em doni el quadrant de la
policia o què he de fer.
- Sra. Ventura:
Consultat tant els propis policies com la secretària de l’ajuntament, considerem que és un
document de treball intern, el que sí que us facilitaré a final d’any és les hores fetes per tots i
cadascun els policies, les hores liquidades podríem dir, no la previsió que està en continus canvis,
com ja us havia comunicat en alguna altra ocasió.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Referent a la policia, també vull comentar una cosa, ja que ens
van comentar que si teníem alguna cosa per al pressupost que li diguérem. Tenim 7 policies en actiu, i
és impossible quadrar les 24 hores amb aquests números. Hi ha tres places lliures i crec que corre
molta pressa aprovar els pressupostos només per aquest tema, per a crear les places i tirar-ho
endavant. Tinc alguna cosa més per al pressupost però ho comentaré després.
- Sra. Ventura:
Fent servir alguna de les frases que també s’han fet servir aquí, no és que en una persona per torn
no en tinguem prou, és que en dos, us asseguro que avui en dia tampoc en tindríem prou. Tenim
un poble gran, de 6.500 habitants, en cinc nuclis de població, no només un, en 126 km2 de terme
municipal i, per tant, això encara que estiguem per damunt de la ràtio mitjana de qualsevol
municipi com Ulldecona que té entre 5.000 i 7.000 habitants, que bàsicament tenen la mateixa
plantilla, el problema seria el mateix. Aquests últims anys s’ha fet un esforç important de
professionalitzar la plantilla ...i què vull dir en això? que s’ha intentat que els policies no hagin de
fer tasques d'agutzil, de conserge o recaders, sinó que facin tasques de policia, són persones
formades, persones que han anat a l’escola de policia i què, per tant, estan fent una carrera en
aquest aspecte i que han de fer la seva feina, i el cost actualment en el seu conjunt a l’Ajuntament
d’Ulldecona arriba gairebé als 500.000,00 euros cada any, això són molts diners. Aquests últims
anys per a revertir i planificant tot allò que sabíem que anava passant, per exemple les jubilacions
d’alguna part del personal, per a cobrir baixes, ja que hem tingut lamentablement baixes molt
llargues i que són difícils de cobrir, en un administratiu és fàcil fer un procés de selecció i posar-lo
a treballar de manera immediata, però un policia no, perquè a banda de què costa molts de diners
el seu propi equipament, ha de tenir una formació i s’ha de fer una previsió, no podem, una
persona està de baixa i de seguida cobrir aquella plaça, s’han fet molts esforços. Ho comptava
aquest mateix mati, i en els últims 5 anys, a través de 7 concursos oposició, és a dir, més d’un per
any s’han convocat 12 places a l’Ajuntament d’Ulldecona de policia local, tant de torn lliure (que es
pot presentar tothom) i que després aquella persona que aprova les oposicions anirà a l’escola,
com de mobilitat horitzontal (que vol dir que persones que ja venen en l’escola feta d’altres cossos
de policia, siguin mossos d’esquadra o siguin policies locals puguin venir directament i d’aquesta
manera per a l’Ajuntament és un estalvi important).
També ens passa a pobles com el nostre i és un tema que hem compartit en altres ajuntaments
que formem policies, amb el cost que això té, que insisteixo és molt elevat, l’escola són 9 mesos,
són molts de diners, i quan tens formada a aquella persona que ningú l’obliga a quedar-se, és a
dir, quan tens a aquella persona formada, pot marxar a qualsevol altra policia. Dir-vos, com a bona
notícia, que aquest matí hem signat ja la petició d’un nou agent que s’incorporarà, en una comissió
de serveis d’un altre ajuntament, i amb això no solucionarem el problema, evidentment, però és
que el problema no el solucionaríem ni que tinguérem les 13 places de la policia de la plantilla que
tenim cobertes. Lamentablement, no les tenim avui en dia però intentarem i continuarem fent
aquest esforç importantíssim que ha fet l’ajuntament d’Ulldecona al llarg d’aquests últims anys, en
quan a la prestació òptima del servei, que insisteixo ni que tinguérem dos persones per torn, avui
en dia el podríem cobrir. Tot i així, continuarem treballant, continuarem convocant les places,
continuarem dotant de material i de l’equipament necessari per als policies per a que facin la seva
feina, i continuarem en aquest cas donant el millor servei possible als veïns i veïnes d’Ulldecona.
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Lligo aquí també una altra reflexió perquè l’he fet també en algun altre fòrum i per tant, que sigueu
conscients també que sempre he dit i he manifestat també, que els ajuntaments com els
d’Ulldecona que tenim o els pobles com el d’Ulldecona que tenim un cos de la Policia Local sense
l’obligació per Llei d’haver-los de tenir, patim una discriminació evident per part d’altres cossos i
forces de seguretat, en quant a per exemple, quan es fan els quadrants d’altres cossos de
seguretat, evidentment sempre es prima aquell municipi que no té Policia Local. Per tant, nosaltres
estem pagant el mateix impost podríem dir dos vegades, per simplificar. I això és una cosa que
crec que també hem de reivindicar davant d’altres administracions superiors, que ho tinguin en
compte o a l’hora de formar als propis policies o a l’hora de destinar millor els recursos a nivell de
territori per evitar que això continue passant.
- Sra. Balagué:
Tornant al tema dels municipals, sé perfectament que encara que treballessin 20 persones, i
tinguérem 30 municipals, no arribaríem on toca. Ells han de vetllar per la nostra seguretat, però
nosaltres com a administració també hauríem d’assegurar als agents que ells puguin treballar
dignament i sense patiment, perquè sabem tots perfectament que un agent tot sol, en qualsevol
torn, tant val el torn que sigui, un agent tot sol moltes vegades no pot actuar, perquè perilla la seva
integritat, per tant, ja no només parlem de la nostra seguretat també hem de pensar en la
seguretat dels agents. I m’agradaria dir també, ja ho vaig dir al ple del mes de setembre, que al
conveni de la policia local explícitament diu que en festes es reforçaran els torns, i no els vam
poder reforçar perquè no teníem prou personal. En aquell moment ja ho vaig dir i ara ho torno a
dir, i a més van haver agents que van lliurar durant les festes, quan tota la vida en festes s’havien
ampliat els serveis i ningú havia tingut ni lliure, ni vacances, ni havien lliurat, per tant, crec que
s’haurien d’estructurar una mica totes aquestes irregularitats que van haver aquest any en
aquestes festes.
- Sra. Ventura:
Crec que irregularitats no és la paraula, evidentment. És a dir, tu pots tenir una opinió sobre com
organitzar, jo en puc tenir una altra i Mònica en pot tenir una altra, però irregularitats no és la
paraula.
- Sra. Balagué:
No són irregularitats, però no muntem els torns de la policia ni vatros ni natros, és la Policia Local
qui els munta, però s’hagués hagut de muntar d’una altra manera.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També vam parlar, del tema de l’orfeó, han passat dos mesos i
no sé res, no se m’ha dit res, m’agradaria saber com està.
- Sra. Ventura:
Suposo que et refereixes a la concessió del bar de l’orfeó, perquè estava pensant jo en una altra
cosa i no sabia exactament a què et referies. Hi ha una petició per part de la concessionària de
jubilació i ara s’estan fent els tràmits a nivell d’escrits. Crec que l’últim està contestat i estem en
aquest tràmit.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa dos mesos també vaig parlar del tema dels solars, què sí
que és cert que s’havia fet com sempre, però sembla que hi ha una llei, que pel tema d’incendis es
poden netejar solars fins a 150 metres, i em va contestar que pels pàrquings del carrer València que
s’havia netejat. Sí que és cert que s’ha netejat una part, però hi ha solars que s’han quedat bruts, ho
dic perquè mireu els 150 metres, mireu de fer el llistat i de cara a l’any vinent, que es tingui en compte
i que es pugui fer bé.
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PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Li vaig preguntar sobre el tema dels carafals que no s’havien
tapat, enguany no, l’any passat, i em va contestar que enguany s’havia donat una fulla, l’any passat
també es va donar aquesta fulla. Simplement ho deixo aquí. I l’any passat van haver-hi cadafals que
no es van tapar i no va passar res.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Pel tema del cementiri, sí que és cert que s’ha pintat, però o la
part de dalt no s’ha pintat bé o és que estava tan brut de no pintar-ho l’any passat que no ha quedat
bé.
- Sra. Ventura:
Comentes que hi ha una part que no ha quedat bé, ho anotem i ja ho mirarem.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Quina previsió teniu per a fer nínxols? Perquè queden 10
nínxols només, nous, a un municipi com és Ulldecona, crec que és important, i penso que només hi
hagi 10 nínxols són molt pocs.
- Sra. Ventura:
Tenim un pressupost, falta arribar un segon pressupost, que arriba dimecres si no falla i, per tant,
en principi és una cosa immediata que s’haurà de començar l’ampliació de nínxols al cementiri
d’Ulldecona. Crec que enguany, tot i que alguna cosa hi haurà encara per a millorar, evidentment,
però que està en unes condicions òptimes, s’ha arreglat tota l’escala principal que teníem
problemes cada any, perquè es descrostava la pintura i s’ha arreglat en pedra i ha quedat molt bé i
la veritat és què en aquest cas cal felicitar a la persona que ho porta, i que ho gestiona i ho treballa
perquè la veritat és que està molt bé.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Del tema de la residència a l’últim ple, al setembre, ens va dir
que convocaria una reunió, perquè hi havia persones noves de regidors i què convocaria durant el
mes de setembre una reunió. Suposo que no l’han fet, i quina previsió hi ha en aquest cas per a què
la facin.
- Sra. Ventura:
És veritat que queda pendent la reunió de la comissió, dir que el que s’està fent actualment a nivell
de criteri tècnic, podríem dir, és seguir l’acord que vam prendre el mes de març al ple d’aquest
Ajuntament que és anar fent tota la reversió del servei en els passos previstos, tot i així us
convocaré de manera immediata amb els tècnics municipals que són ells qui us hauran d’explicar,
exactament, el procediment que s’està seguint i una vegada tancat aquest capítol, obrir el nou
capítol, diguem, de la discussió del debat, de l’estudi, de l’anàlisi de quina és la gestió futura que
se li ha de donar a la residència, Insisteixo, seguint l’acord del ple del mes de març.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig comentar, per tema de seguretat, per les
jardineres i sí que és cert que aquí a l’entrada de l’Ajuntament es va posar, però a l’altra part no, i a
altres llocs que crec que per seguretat s’hagués hagut de tenir en compte. No ha passat res mai, però
el fet de prevenir és curar, diuen.
- Sra. Ventura:
La seguretat de les jardineres, es van posar les que es van considerar necessàries, en aquest cas
la del carrer Major que és la que sempre es posa i a l’altre costat hi havia les valles.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També m’agradaria saber perquè a les festes quinquennals i
a l’11 d’octubre als bous no es va regar la plaça. En tots els dies que han fet bous, durant 3 dies la
plaça de bous no es va regar.
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- Sra. Ventura:
Desconec perquè no es va regar la plaça els dies que comentes, suposo que es devia considerar
que no era necessari, no es rega tots els dies tampoc.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També voldria saber la nit de la shopping night, va venir un
grup a tocar, i va haver de marxar per les goteres. A mi em sona de fa temps que s’havia demanat una
subvenció, però sembla ser que d’això ja fa temps i que d’això ja no hi ha res. Hi ha una petició de fa
molt de temps, del patinatge especialment, que quan plou no poden fer res, perquè cau aigua i es
xopa. Aquesta és una de les peticions que és prioritària i a tenir en compte al pressupost de l’any
vinent. I referent a aquest grup, recordo que es va comentar que no s’anul·lava que s’aplaçava, això
em va arribar, no sé si és cert, m’agradaria saber-ho i si això va tenir algun cost per a l’Ajuntament, el
fet que no pogueren tocar i quan vindran.
- Sra. Ventura:
En relació a les goteres de la pista i relacionat amb la nit de la shopping night i de l’actuació
d’aquella nit, estem en tractes o converses, o dis-li com vulgues, en les asseguradores
precisament per a saber que ens cobreix i que no ens cobreix d’aquella nit, perquè el grup que
havia d’actuar, havia muntat ja, per tant es considerava que l’espectacle havia començat. Però en
tot cas la predisposició de l’empresa que ho gestionava és total i, per tant, posarem un altre dia, no
ara a ple hivern, però buscarem una millor època per a poder-ho fer.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He vist que el Parc de Nadal s’acaba el dia 30, crec. Llavors
el 2 i 3, que és dijous i divendres, no es fa res, que crec són dies importants per a què els xiquets
vagin a jugar, suposo que és una decisió que heu pres però que crec que per als xiquets que estan a
casa, potser s’hagués pogut tenir en compte, perquè s’inaugurarà el 21 i és dissabte.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Hi ha vàries tapes pel poble del clavegueram que fan soroll:
Al c/ Barcelona, a la Murada de Dalt, i al c/ Entença, per la part del c/ Doctor Robert.
I Al c/ Sant Antoni hi ha un senyal de peatons que està tort i no es veu, sí que està pintat però bé, es
podria arreglar.
- Sra. Ventura:
Tenim controlades les tapes de clavegueram. La placeta del carrer Sant Antoni, està pendent
d’arreglar la part que vam treure les pedres trencades i la part del carrer que la pedra que hi ha
patina i s’ha de canviar. I estem en funció de la feina de la brigada quan ho puguen anar fent.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: M’han comentat i especialment joves, que quan treuen al seu
gos, quan fan les seves necessitats ho recullen i tenen problemes en trobar papereres. Hi ha una falta
important de papereres al nostre municipi.
- Sra. Ventura:
Apunto el que fa falta.
PREC 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Tot el que dic aquí ho faig com a portaveu d’un grup de persones
que parlem i decidim que és el que he de dir en les meves paraules. I vull comentar que, sóc una
persona que tinc defectes, com tots els demés, però tinc diversos lemes a la meva vida, de fer les
coses als demés com m’agrada que me les facin a mi, i a mi m’agrada tenir confiança en les
persones, però quan a una persona li agafo una mentida, i sobre un altre tema una altra i sobre un
altre tema una altra, en pocs mesos, doncs la confiança no és el mateix. I m’agradaria que aprengués
perquè crec que és bo per a tots. Prefereixo que em diguin que «no ho sé» a que em diguin mentides
o que em donen llargues. Suposo que qui se senti al·ludit, ja ho sabrà.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vam aprovar una moció al setembre d’enguany, referent a
que a la façana de l’ajuntament no podia haver-hi cap símbol partidista, ni fora ni dins, és cert que la
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secretària ens ha enviat una notificació, crec que va ser el dijous, i ens va enviar còpia a tots, suposo.
Demanant al partit que la té posada, que la tragueren, no l’han tret i m’agradaria saber què farà el
govern.
- Sra. Ventura:
La Secretària us ha enviat un correu en relació al tema de la moció, recordant els dos acords de
ple i que s’havien aprovat.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Si no recordo malament, al ple del setembre, vaig
comentar que estava preocupada, que venien quinquennals, i estava preocupada per la seguretat del
nostre municipi. En aquell moment ja vaig dir que no es podrien cobrir els torns, tothom sabem
sobradament que els torns de la policia no s’han pogut cobrir en festes ni es poden cobrir ara. Com ha
dit abans la portaveu del Partit Popular, tenim 7 agents avui en actiu, n’hi ha 9 però 2 no estan de
servei, un per baixa i l’altre perquè s’ha d’incorporar a l’escola dels Mossos. Per tant, tenim dos baixes
més, que tenim acumulades a dos jubilacions i dos caporals que tampoc no s’han cobert. Com vostès
saben si l’ajuntament d’Ulldecona haguera tingut pressupost aprovat, de fa temps aquestes places
s’hagueren pogut cobrir i la seguretat del nostre municipi podria estar d’una altra manera.
També els avanço, suposo que el pressupost no s’aprovarà, fins a finals d’any o potser al gener, i en
el tema de la policia ens podem trobar en altres problemes, ja que hi ha diferents agents que treballen
actualment a la nostra plantilla que estan presentant-se a altres oposicions de municipis propers, per
tant, tindríem un altre problema si aquesta gent aproven les oposicions que per ells perfecte, però per
natros no perquè ens quedaríem en la plantilla encara més reduïda. Si dic tot això és perquè tots
sabem com va anar la seguretat a les festes quinquennals, tothom sabem els desperfectes que hi va
haver a la població, una persona sola en un torn de nit no pot cobrir tot el municipi i tots els barris. Ni
una persona al matí tampoc, i durant totes les festes quinquennals només es va cobrir un torn per la
tarde amb dos persones. Tampoc és lògic que l’inspector hagi de fer guàrdies perquè no té personal,
cadascú ha de vetllar per la seva feina.
I també ens sap molt de mal, com sabeu vam posar aquí l’oficina de la Policia, per donar a la gent del
poble, que tingués més proper el servei per anar a posar denúncies a la Policia, i ara s’ha traslladat a
la comissaria, que sí que és cert perquè l’oficina de turisme actualment no pot donar servei perquè
s’estan fent les obres de la segona fase, ens sembla bé, però s’hagués tingut que buscar una altra
ubicació aquí a l’Ajuntament per donar el servei de la Policia, ja que molta gent gran a la comissaria
de la policia no es pot allargar, i per tant, moltes vegades ja no van a queixar-se de res, perquè no
poden accedir o perquè no els troben, perquè una persona sola no pot estar a la comissaria i fent de
patrulla.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de festes i l’incivisme, voldria felicitar a totes les persones que van manifestar el
seu respecte i que van actuar amb dignitat al llarg de les festes i lamentar, evidentment, tots els
actes incívics, vandàlics que vam tenir i que van ser fets només per uns quants, per joves i grans,
grans i joves, és a dir, això de l’incivisme, no té edat lamentablement, i, per tant, lamentar aquests
fets. Però insistir que ni que a festes haguérem tingut a 25 policies en un torn de nit, hi ha alguns
dies que ni així haguérem pogut evitar algunes d’aquestes destrosses. És molt fàcil que una
persona tot sola caminant per un carrer, li doni una patada a qualsevol ornament que tinguérem i
lamentar-ho, és veritat que no és un tema nou, però és un tema que sap molt de mal, perquè com
també s’ha manifestat aquí, són persones que porten molts mesos treballant, no només posant
diners, sinó dedicant moltes hores perquè tot llueixi en perfecte estat i perquè per culpa d’uns
quants acabem perjudicats tots, doncs la veritat és que és un tema que sap mal.
Lligo amb les actituds incíviques el tema que comentava de l’escola, perquè és totalment
inacceptable, que un pare, mare o familiar de qualsevol infant, s’atreveixi per molt que estigui
plovent, agafar el cotxe i entrar gairebé al pati de l’escola, i això és el que va passar l’últim dia dels
aiguats, casi estava el cotxe sencer dins del pati. Si plou, ens podem mullar, els xiquets es poden
mullar, i no passa res, entenem que els dies que plou hi ha una major flexibilitat, sempre han hagut
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problemes però què una persona agafe el vehicle i entre a dins del pati de l’escola, per a pujar al
seu fill o al seu nét, qui sigui, la veritat és que tampoc és una qüestió que s’arregle en més o
menys policia sinó que és una qüestió de consciència d’actitud i és una qüestió de respecte cap
als altres. Cadascú de nosaltres també hauríem de fer una mica d’altaveu de totes aquestes
actituds que no són acceptables en una societat com la d’avui i que al final ens acaben perjudicant
a tots.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: La placeta entre el c/ Montcada i el c/ Ramon Llull, des del
18 de setembre que van començar les obres, ens estranya que encara no s’hagin acabat, si és que hi
ha algun problema.
PREGUNTA 19 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Sobre el tema de la seguretat de les quinquennals, que ens
hem de felicitar, perquè va haver molt de civisme per part de la gent de la població d’Ulldecona. Però
evidentment, van haver alguns actes d’incivisme que a més van tenir una sensació a la gent, de
desemparament i una sensació de mal estar, perquè quan tu has estat fent una feina voluntària, amb
uns dies i amb uns diners que es destrossi sense cap sentit, això et provoca una indignació molt gran.
Per tant, va haver gamberrisme però també crec que va haver una actitud molt cívica, com és normal
d’esperar.
Amb el tema de la policia el que em sap greu, és que se’ns digui aquí. Jo potser perquè sóc nou i
algunes coses me les crec, altra gent ja veig que ja no se les creuen, que tot estava solucionat. Si tot
està solucionat i al torn de nit només tenim un policia municipal, també hagués estat bé que alguna
patrulla municipal hagués anat pels carrers d’Ulldecona. De vegades no és tant per poder detenir
aquesta gent que ha fet aquests actes delictius, si no és de prevenció, el fet d'estar a un poble i veure
que la policia patrulla de nit, crec que té un caire molt important de prevenció, que és el que interessa,
sobretot. Per tant, crec que se’ns va dir un missatge que no s’ha constatat després en la realitat.
PREGUNTA 20 FORMULADA PEL SR. PAREDES: En relació al tema de la residència, el 2 de setembre es va fer
la pregunta per varis regidors i regidores, què passava en la residència i la resposta va ser que al
març ja hi ha una comissió que està treballant amb el tema, d’això ja fa 8 mesos, i no sé què haurà fet
aquesta comissió, ja fa 8 mesos que està constituïda i que a més està amb el tema. I després de les
festes ja se us explicarà, sobretot per als nous regidors, quina és la situació per part dels tècnics de
l’Ajuntament. Crec que és un tema que fa anys que dura, que si des del març que està feta aquesta
comissió, ens agradaria saber que ha fet i sobretot, torno a repetir, si hi ha un calendari i un pla de
previsió per a solucionar el tema de la residència.
PREGUNTA 21 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre aspecte que també va sortir arran de les festes, que és
el tema de les goteres de la coberta del poliesportiu, evidentment va sortir perquè durant les festes es
va haver d'interrompre algun acte. Però és que allí es fa patinatge durant molts anys i durant molt de
temps que s’està utilitzant. Per tant, és un problema que no només afecta puntualment a una activitat,
sinó a un ús que es fa d’aquell espai habitualment. M’agradaria saber si s’ha estudiat el tema, quines
dificultats hi ha, perquè evidentment per les xarxes socials d’alguna forma l’Ajuntament o alguna
persona propera a l’Ajuntament va parlar d’un pressupost, d’una despesa elevada. Si s’ha mirat, quina
despesa hi ha i quin és el calendari per a fer-hi alguna actuació?
PREGUNTA 22 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre punt que vaig dir al Ple de 2 de setembre i que seguiré
dient, és que quan es tanqui l’any i es faci la liquidació i es donin tots els números, si seria possible
que la despesa de les festes estigués clara, és a dir, amb tot l’allau de numeració que hi haurà si seria
possible poder saber quan costen exactament les festes en cada cosa concreta que s’ha fet en
aquestes celebracions.
- Sra. Ventura:
Tinc preparada aquí la documentació per a passar-vos les despeses de festes, que ja les havíeu
demanat en anteriors plens, n’hi ha còpia per a tots els grups i també les despeses especificades
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de l'àmbit de bous que havíeu demanat, incorporant tota la despesa, no només de festes sinó de
tot l’any, incorporant també les despeses de festes del barri Castell, i dels Valentins i alguna
partida que queda encara pendent de concretar de Sant Lluc.
PREGUNTA 23 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El tema de la fira de Sant Lluc que es va canviar aquest any
d’ubicació. Suposo, no ho sé segur, que probablement era perquè hi havia una previsió d’obres al c/
Major. La previsió de les obres del carrer Major jo crec que fa temps que se sabia que es retardaven
perquè precisament havia hagut problemes en l’empresa adjudicatària, crec que s’estava a temps de
fer sempre on s’havia fet la fira de Sant Lluc, perquè si anem per aquest camí, al final no farà falta ferla, senzillament acabarà desapareixent. Ja sé que tots ens posem medalles, aquí tothom aplaudeix
les coses, però una fira arraconada, amb poca llum, aquest és el camí perquè acabi desapareixent.
- Sra. Ventura:
Respecte a la fira de Sant Lluc no podem dir que aquesta plaça sigui un lloc arraconat davant de
l’Ajuntament mateix, hi ha opinions per a tots els gustos, és a dir, hi ha gent que ens va dir que no
li va agradar gens, directament, i va haver-hi gent que ens va dir que li va agrada molt més que
quan estava a la plaça, inclús algun dels expositors es felicitaven perquè el nivell de venda va ser
més gran que altres anys, precisament perquè no estaven tan exposats a la vista i podien tenir una
mica més de tranquil·litat la gent per a comprar, perquè de vegades quan es fa la fira i hi ha
activitats contínuament seguides, com és el cas de la fira de Sant Lluc, en les degustacions
gastronòmiques i tot, els propis expositors es queixen de què no venen perquè la gent està per
altres activitats i no per a comprar, que al final és l’objecte de la fira. Per tant, hi ha coses a favor, i
coses que no, però el motiu principal pel qual es va fer la modificació, sí que van ser les obres del
carrer Major. Quinze dies abans de la fira ja ho sabíem que les obres no començarien a temps,
però en 15 dies no es prepara la fira, la teníem molt preparada anteriorment, ja teníem tots els
expositors i, per tant, el que no podíem fer 15 dies abans era tornar a canviar tota la planificació
que s’havia fet durant molt de temps i per això vam decidir tirar-ho endavant i continuar fent-ho a la
plaça Diputació.
PREGUNTA 24 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Una recomanació, ara per a la Fira de Sant Lluc, que s’han
instal·lat els autos de xoc, les tómboles, que està molt bé fer-ho, perquè els xiquets i xiquetes s’ho
passen molt bé, és molt bonic, si es podria buscar una altra ubicació. Tenim present que al poble
tenim uns quants descampats, situats dins del poble on no hi ha veïns al costat i que potser seria
millor per al veïnatge.
- Sra. Ventura:
Abans de les festes de Sant Lluc havíem estudiat altres opcions alternatives i segurament l’any
vinent ja es farà un canvi alternatiu del que són les atraccions perquè és veritat que ara hem de
limitar les atraccions que venen, precisament perquè no hi ha prou espai, i a banda les que venen,
ens obliga a tallar una arteria principal com és el carrer Vicent Aubà, creant problemes als veïns
que casi tenen l’atracció baix del balcó de casa, i per tant, està previst fer el canvi.
PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Ens volem sumar a moltes de les coses que s’han dit aquí,
referent al tema de seguretat a Festes i altres problemes que es van evidenciar en festes. També
voldríem evidenciar això, és cert que a festes potser surten i s’evidencien una mica més, però cal
pensar que el dia a dia dels habitants del poble és precisament això, 365 dies a l’any, on aquests
serveis potser no es noten tant les precarietats que patim però que els usuaris que puntualment els
utilitzen continuen tenint aquestes mancances. Parlem del que és la pista, parlem de les
instal·lacions, que el manteniment o la cura que se’n té a lo millor s’hauria d’intensificar més i parar
compte per a la gent que l’utilitza bàsicament tot l’any, que si parem compte d’això, quan arribaran les
festes i haurem de fer algun acte allí probablement ja tindrem el problema resolt.
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En el tema de la seguretat també, exactament el mateix, a festes va haver-hi una aparença de manca
de seguretat, probablement perquè eren quinquennals i va aparèixer algun grupet fent actes
vandàlics, sempre estan i no es poden evitar.
Però ara recentment, si recordeu els aiguats, la ploguda aquesta forta que va haver-hi, els nens a
l’escola, el dia aquell realment va ser caòtic. Evidentment, probablement per què els adults no
contribuïm molt a facilitar les coses en aquests dies, està clar. Evidentment aquell dia els que ho van
acabar pagant van ser els nens, no hi havia policia municipal que regulés el trànsit, el que es va
muntar allí dalt és una cosa fora del normal, no recordo haver vist mai aquell «desbarajuste» i clar, els
nens estaven baix dels paraigües, una mica per tenir en compte temes així puntuals, suposo que deu
ser difícil de previndre i tal però si ho podem resoldre, ens anirà bé.
PREGUNTA 26 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: Referent a algun tema que s’ha parlat, suposo que ens
apel·laven a nosaltres, i natros continuem apel·lant al dret fonamental de la llibertat d’expressió i, en
tot cas, dir que es fa referència a ornaments que tenim a l’interior del nostre despatx, és el despatx
que ens ha estat assignat com a grup municipal i que pensem que el podem tenir com ens sembli
millor.
PREGUNTA 27 FORMULADA PEL SR. NAJAS : Hem observat que darrerament en una finca propera al camp de
tiro, com en algunes altres, com a la carbonera, per exemple, continuen l’espoli de les oliveres
centenàries i mil·lenàries, tots ho sabem el que està passant, tot i que també tots som conscients que
el govern de la Generalitat encara no ha aplicat les mesures oportunes i necessàries i ho hauria de fer
de manera urgent, creiem que també és urgent estudiar des de l’Ajuntament d’Ulldecona, estudiar i
aplicar les mesures que té a l’abast per aturar aquesta barbaritat. Volíem saber si ha pensat alguna
cosa, si es vol fer alguna cosa i des d’aquí també volem demanar-vos de fer una comissió de treball
per a posar-nos-hi per a fer el que sigui, tant a nivell d’Ajuntament d’Ulldecona com amb entitats que
treballen en aquest sentit.
- Sra. Ventura:
Les competències de l’Ajuntament pel tema de les oliveres, ja ho hem parlat en més d’una ocasió,
son limitadíssimes, en tot cas, si teniu alguna proposta, convoquem la comissió que ho heu
proposat i cap problema per estudiar totes les mesures que calgui i segurament moltes us endureu
la sorpresa que ja les hem estudiat i les hem mirat i remirat, però per aquest aspecte cap ni un
problema. Hem insistit aquesta setmana de la necessitat urgent de què el Parlament d’una vegada
per totes tramiti la llei i independentment d’això, tal i com se va comprometre decreti una moratòria
al respecte. Aquesta setmana mateix han sigut 15 les que teníem inventariades i que han
desaparegut i que s’han emportat, i esperem que si de manera immediata arriba la protecció
puguem evitar nous episodis com els que tristament estem habituats últimament.
PREGUNTA 28 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: En relació al tema de la residència també volem fer la
pregunta tal i com ja s’ha fet, en quin punt estan les negociacions, com està el tema de la comissió
que s’havia de constituir per a fer tot això, ja que en campanya tots els grups vam reconèixer que era
un tema urgent i que s’havia de portar a terme sense cap demora. Per tant esperem també la
contesta sobre això.
PREGUNTA 29 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: En relació al tema de festes també volem fer constar que
vam estar buscant el punt lila que van dir que hi hauria i l’únic que vam trobar van ser un full
informatiu, però un punt lila tal com hauria de ser, pròpiament dit, no el vam saber trobar. I era només
fer menció a n’això, perquè considerem que és una qüestió important i que s’ha de tenir en compte
per a propers esdeveniments.
- Sra. Ventura:
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És veritat que va faltar formació i per això ja la pròpia regidora ha assistit a diferents jornades de
formació, organitzades directament des del departament a través del Consell Comarcal i també
anirem posant mesures de cara als pròxims anys per a que tot funcione d’una manera millor.
- Sra. Brusca:
En això del punt lila, la barra del ball i la barra dels bous i l’associació de joves falduts, són els que
tenien tota la informació i a la barra es podia anar si algú hagués tingut un problema, i tenien els
contactes per a fer. Que d’alguna manera a banda de la informació què hi havia, tenien els
contactes, no hi havia una carpa pròpiament dita però hi havia informació suficient.
PREGUNTA 30 FORMULADA PER LA SRA. SALAS:
Referent a la moció que vam presentar al setembre, que es va aprovar amb els vots del govern i el
meu, sobre el que hi ha penjat al despatx la portaveu regidora del grup Fem Poble, del grup que
tenen penjat això, li ha contestat al ple, i li ha dit que creuen que poden posar el que vulguen i han
donat a entendre que no ho trauran, quan és un acord de ple. Li he preguntat què pensa fer? A
banda, el dia 10 són eleccions, i vostè sap que en eleccions o en campanya això no pot estar
penjat, què pensar fer?
- Sra. Ventura:
Primer que res assessorar-me per part de la secretària municipal, que és la que jurídicament m’ha
d’assessorar al respecte del no compliment d’una moció. I, en funció del que ella després opini,
farem l’actuació pertinent.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i trenta-vuit 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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