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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 21 D’ABRIL DE 2020
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 vint-i-u d’abril de dos mil vint.
Essent les tretze hores i trenta minuts es constitueix telemàticament 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. Reducció drets econòmics dels grups municipals de l’Ajuntament d’Ulldecona motivada per
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
3. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
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4. Modificació de crèdit 01/2020.
5. Aprovació de les bases per a la concessió de microcrèdits per pal·liar els efectes econòmics
de l’emergència sanitària derivada de la COVID-19.
6. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per contribuir al manteniment
del teixit empresarial i comercial del municipi d’Ulldecona davant la situació econòmica
produïda per l’emergència sanitària derivada de la COVID-19.
7. Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Adhesió
presentada per l’Alcaldia a instàncies de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació
de Municipis de Catalunya i oberta a tots els grups polítics municipals.
SECCIÓ DE CONTROL
8. Precs i Preguntes.

Obert l'acte per la presidència, l’Alcaldessa expressa que comencen avui un ple extraordinari, una
mica estrany, i que vol començar en unes paraules d’agraïment:
«Vull agrair, primer que res, la presència de tots els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ulldecona,
connectats telemàticament, i un ple que serà públic també a través del canal de YouTube de
l’Ajuntament d’Ulldecona.
M’agradaria començar avui, en un record especial, primer que res per als veïns i veïnes del nostre
poble, que ens han deixat aquestes últimes setmanes, i sobretot enviar-los el nostre condol a totes les
seves famílies, a qui degut a les mesures de l’estat d’alarma no hem pogut acompanyar, en aquests
moments tan difícils. Tot i no tenir res a veure amb el corona virus, la pandèmia actual i totes les
mesures establertes, han fet que no puguem acomiadar com es mereixen a aquests veïns i veïnes del
nostre poble i, per tant, des d’aquí volem enviar el nostre condol a totes les seves famílies.
Així mateix, en nom de tot el consistori d’Ulldecona, m’agradaria agrair a tots els veïns i veïnes, el seu
esforç, el seu sacrifici amb el compliment majoritari de les mesures establertes per l’estat d’alarma,
que ens ha permès una relativa calma en qüestions de salut pública, amb únicament 2 casos
confirmats per part del Departament de Salut, i un altre, un tercer, que per un error del propi
departament, ha estat imputat, comptabilitzat, en un altre municipi, però en aquest cas ja fa més de 15
dies.
Vull agrair també, als xiquets i xiquetes que continuen a casa, aguantant com a autèntics herois, a
l’equip Directiu i a tot el personal sanitari (metges, infermeres, cel·ladors, administratius, ambulàncies,
personal de neteja) del CAP Ulldecona, a tot el personal de la residència municipal de gent gran,
treballadors i treballadores de l’Onada, al personal de la Fundació Ulldecona, pel servei d’assistència
a domicili, a tots els treballadors i treballadores de les farmàcies, de tots els comerços d’Ulldecona i
barris que s’han adaptat en un servei a domicili molt útil, a tot el personal de supermercats, de
botigues d’alimentació i altres sectors, als pagesos que continuen cuidant la terra i abastint-mos
d’aliments, també als bars, restaurants i altres comerços que han hagut de tancar aquests dies però
també sobretot quan vinguin temps millors, recordem que el comerç de proximitat i el consum de
productes de quilòmetre 0, són el motor del nostre poble i que són els que no ens fallaran mai, ni a les
bones ni a les dolentes, i que necessiten del nostre suport, és a dir, de les nostres compres per a
sobreviure.
Gràcies també als particulars i a les empreses que ens han donat material, especialment a l’Antic
Molí, Laboratoris Maverick Grupo Ubesol, Megastor, Galvanitzats Aneas, JJP, Luyflex, Cafè Fleca
Feliu, Bazar Xino, Sambú Higiene, Tapissats Queralt, Imprempta Serra, Joan Grau, Fleca Vives Sales,
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la Cooperativa San Alfonso, Quinta del 70, la Cooperativa Ganadera de Caspe (Imporba, l’antiga
Muesa, per a que tothom ho conegue). La totalitat del material, en aquest cas, majoritàriament guants,
gels desinfectants, bates i altres proteccions, que s’han entregat al CAP, a l’Onada, a la Fundació i a
la Policia Local. I la veritat és que va ser d’enorme utilitat durant les primeres setmanes en què
l'escassetat existent als centres sanitaris i residencials era evident.
Gràcies també a tots els voluntaris i voluntàries, que sobretot han cosit més de 10.000 mascaretes a
casa, per repartir entre els veïns i veïnes del nostre poble. Als voluntaris que han fet la recollida i el
repartiment del material, també als voluntaris del banc d’aliments, a tot el personal de l’Ajuntament,
sobretot a la policia local pel gran esforç, per la vigilància i control de les mesures de seguretat i la
seva tasca importantíssima aquests dies, a la brigada municipal, per l’esforç extra en les tasques de
neteja i desinfecció, als voluntaris que ens han ajudat també en els seus tractors en la desinfecció
dels carrers, als treballadors d’oficines que s’han hagut d’adaptar igual que tots natros al teletreball, a
marxes forçades i que no han descuidat en cap moment l’atenció ciutadana urgent.
I també, un últim agraïment, que sigui per a tots vatros, per als companys i companyes del govern
municipal i per a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ulldecona, són temps difícils però que
estic segura que superarem treballant junts, colze a colze, estic segura i a més així ho hem demostrat
en moltes ocasions, que és en èpoques de crisi quan el nostre poble treu el millor de sí mateix, i ho
hem vist aquestes últimes setmanes precisament en les nombroses iniciatives solidàries que s’han
posat en marxa, són aquests temps, els temps difícils que ens ajuden a mantenir també i a construir
una xarxa invisible de confiança i de veïnatge, que al final és la que ens dona la força per assolir els
reptes pendents, la força que ens manté vius i que ens ajuda també a superar totes les adversitats.
Per tant, a tots vatros moltíssimes gràcies, per donar inici a aquest ple que era necessari fer-lo, també
en aquest agraïment general.»
Seguidament, 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 2 de març de 2020, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. REDUCCIÓ

DRETS ECONÒMICS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA MOTIVADA

PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA

COVID-19.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Reducció drets econòmics dels grups municipals de l’Ajuntament d’Ulldecona
motivada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Per acord de Ple de 26 de juny de 2019 es va acordar establir a favor dels Grups Polítics Municipals,
una assignació econòmica de caràcter mensual que consta de:
- Component fix:................................................................................................... 100,00 € /mes
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- Component variable:............................................................................................ 65 €/ regidor
Davant de la situació econòmica i social produïda per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
es creu convenient reduir l’aportació als grups municipals fins a final d’any i destinar aquesta
assignació a adoptar línies d’ajut per als col·lectius més afectats per la crisi.
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
I. Determinar que, amb efectes a partir de maig de 2020 fins a desembre de 2020, l’assignació
econòmica de caràcter mensual a favor dels Grups Polítics Municipals, acordada pel ple en sessió de
26 de juny de 2019, es veurà reduïda de la següent manera:
- Component fix: .............................................................................Es reduirà un 50%
- Component variable......................................................................Es reduirà un 50%
Aquesta assignació es destinarà a adoptar línies d’ajut per als col·lectius més afectats per la crisi.
II. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Anunciar també que tal com s’ha acordat, s’ha introduït alguna modificació proposada pel grup de
Fem poble! i també pel grup de Junts per Ulldecona i Barris, insistint en què tots els grups que ho
consideren oportú, des d’ara fins a final d’any, podran renunciar a la totalitat de les seves
aportacions, com ja han fet durant els mesos de març i abril.
- Sra. Balagué:
Com ja ha dit l'alcaldessa, a la comissió informativa s’ha arribat a aquest acord, i com hem dit a la
comissió informativa, proposàvem a tots els grups de l’Ajuntament d’Ulldecona, que enlloc de
deixar d’aportar el 50% com a grup municipal, proposàvem que tota l’aportació que tenim com a
grup municipal, per tant, el 100% es donés a les arques de l’Ajuntament per poder tenir més
recursos per a la gent més necessitada, degut al COVID-19. Per aquest motiu hem fet extensiva
aquesta proposta a tots els grups i avancem que el grup de Junts per Ulldecona i Barris, des del
mes de març fins al mes de desembre, renunciem a la totalitat de l’aportació que tenim com a grup
municipal des de l’Ajuntament. Per tant, el nostre vot és a favor.
- Sr. Paredes:
Evidentment votem a favor, i en aquest sentit nosaltres també vam recolzar la proposta de què al
mes de març i abril es renunciés a l’aportació que es feia com a grup polític. La nostra proposta
avui també era mantenir aquesta renúncia amb un acte d’ajut al poble en aquesta situació tan
complicada i tan difícil i, per tant, nosaltres votarem a favor. I, a més a més, renunciarem a
l’aportació, a la subvenció que se’ns fa des de l’Ajuntament com a grup polític fins al desembre.
- Sra. Castell:
Nosaltres també acceptem la proposta del grup municipal Socialista d’Ulldecona, de la reducció del
50% del component fixe, i la seva proposta era del 25% del component variable que percebem els
partits en representació al ple municipal. Tot i què la nostra proposta seria una reducció del 50% del
component variable. Considerem que aquesta reducció que proposa el grup Socialista és insuficient
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perquè els reptes econòmics per als propers mesos seran molt durs, i, per tant, proposàvem la no
percepció fins als finals d’any del 100% de les indemnitzacions que els regidors de l’oposició
ingressen per l’assistència a plens i comissions, i la reducció del 10% dels salaris dels regidors amb
responsabilitat de govern amb dedicació parcial o exclusiva, i destinar el total de la reducció
d’aquestes partides a fer polítiques d’ajuts als ciutadans més afectats per la crisi del COVID.
En la presa d’aquests acords pensem que són perfectament assumibles, per totes les parts del total
de reducció que es preveuen en total uns 18.000 euros, tenint en compte els plens i comissions
ordinaris, sumats als 5.000 que ja preveia reduir l’equip de govern, fan un total aproximadament de
23.000 euros, revisables pel departament de comptabilitat de l’Ajuntament. Ens abstenim a la
proposta de l’equip de govern, tot i que entenem que s’aprovarà igualment i que tirarà endavant.
- Sra. Salas:
Natros com tots, durant març i abril no hem cobrat res, i farem la proposta que mentre duri tot això,
no cobrarem res, no posarem data límit, perquè estem parlant, del desembre, i ojalà fos molt abans,
no sabem si serà més endavant i la nostra proposta que presentarem per escrit és que renunciarem
al que cobrem per grup i per partit mentre duri aquesta situació.
- Sra. Ventura:
Explicar com ja han comentat els diferents regidors, que nosaltres com a grup municipal Socialista,
no només com a govern, vam presentar en el seu moment, una proposta, primer que res vam
renunciar nosaltres a les aportacions del març i abril, i considerem que pujar del 25% al 50% del
component variable, és també encertat, per tant, ho acceptem en la proposta que se’ns feia.
Però amb les altres dues propostes, concretament, la no percepció del 100% de les
indemnitzacions que els regidors de l’oposició ingressen per assistències a plens i comissions i
també la reducció fins a final d’any del 10% del salari dels regidors amb responsabilitat de govern,
creiem que no són justes, no estem d’acord amb aquests punts número 1 i 2 i explicaré el perquè.
Perquè la càrrega de feina ara, actualment en època de crisi, és molt més elevada que en
situacions normals i amb més responsabilitat de la que habitualment tenim, i l’esforç considerem a
nivell econòmic que l’estem fent durant els 4 anys.
Tant la Federació de Municipis de Catalunya com l’Associació Catalana de Municipis anualment,
sobretot quan s’han de constituir les legislatures, marquen uns límits establerts que després se
recullen als pressupostos generals de l’Estat, en referència al que han de cobrar, per trams de
població, els càrrecs electes dels diferents ajuntaments.
En els límits marcats en les percepcions econòmiques dels membres de les corporacions locals del
tram que van de 5.000 a 10.000 habitants, com és el cas d’Ulldecona, marca que un alcalde o
alcaldessa ha de cobrar aproximadament 45.000 euros i un regidor o regidora amb una dedicació
del 75% com és el cas dels nostres regidors, marca unes retribucions de 30.000 euros anuals. A
banda, les assistències a plens o juntes de govern o a comissions informatives que està en uns
200/300 euros aproximadament.
A Ulldecona per assistència a una comissió es cobra 60 euros i per assistència al ple 80 euros, per
part majoritàriament de tots els regidors i regidores de l’oposició i, que sapigueu també, que el
salari dels regidors del govern és de 15.600 euros a l’any, molt per baix dels 30.000 euros que
marquen les retribucions que en aquest cas estan establertes. I pel que fa al càrrec d’alcalde o
alcaldessa, actualment s’està cobrant 22.400 euros anuals, per tant estem en menys del 50% i per
això diem que el nostre esforç el fem durant 4 anys, no només ara, en temps de crisis i per això
considerem que no és justa la mesura que es proposa i deixaríem el dictamen tal i com està. Que
per això i si no m’he equivocat al recompte, quedaria aprovat amb els vots a favor dels grups
municipals del Partit Popular, Junts per Ulldecona i Barris, Esquerra Republicana i Socialistes
Ulldecona, en aquest cas el govern municipal, i 3 abstencions de Fem Poble!
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
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Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

3. ACORD
TAXES.

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

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les
taxes
La declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària generada per la COVID-19
està tenint importants conseqüències econòmiques per a les empreses radicades a Ulldecona, que
han vist minvats els seus ingressos degut a les restriccions a l'activitat econòmica implantades per a
contindre la propagació del virus.
Per tal de pal·liar aquests perjudicis econòmics, s'estima convenient establir una sèrie de mesures
tributàries per a facilitar el manteniment i la recuperació de les activitats econòmiques afectades per la
crisi sanitària.
Aquestes mesures consisteixen, en primer lloc, en el prorrateig de les taxes municipals per prestació de
serveis o ocupació de domini públic (escombraries, terrasses...), durant el temps en què aquests serveis
no es puguin prestar o aprofitar, per motiu del tancament de les activitats econòmiques imposat per la
declaració de l'estat d'alarma.
En segon lloc, s'habilita a la Junta de Govern Local per a augmentar la superfície de les concessions de
terrasses en la via pública, en cas que les mesures sanitàries de distanciament obliguen a augmentar la
separació entre taules en els locals de restauració oberts al públic. En aquest cas, no es meritarà la taxa
per aprofitament del domini públic pels metres d'ampliació que temporalment es concedeixin.
Per últim, es deroga la taxa sobre llicències d’activitat, amb l'objectiu d'adaptar-se al camí iniciat per la
Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, per a facilitar la recuperació de l'activitat
econòmica mitjançant la implantació de noves activitats empresarials.
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:
a) La disposició transitòria primera passa a tenir la següent redacció:
"Es considera que no s'ha produït el fet imposable i, en conseqüència, no s'han meritat les taxes per
aprofitament de domini públic i prestació de serveis municipals regulades en aquesta ordenança, per
als titulars d'activitats econòmiques que s'hagin vist afectades per la declaració de l'estat d'alarma
aprovada per Reial Decret 463/2020, com a conseqüència de l'emergència sanitària de la COVID-19,
durant el termini de vigència d'aquest.
L'Alcaldia, en ús de les competències en matèria de gestió tributària que li confereix la Llei, establirà
els procediments a seguir per a fer efectiva aquesta disposició."
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b) Es deroguen els articles 10, 11, 12 i 13 de l'ordenança.
2. S'habilita a la Junta de Govern Local per a augmentar la superfície de les concessions de terrasses en
la via pública, en cas que les mesures sanitàries de distanciament obliguen a augmentar la separació
entre taules en els locals de restauració oberts al públic. En aquest cas, no es meritarà la taxa per
aprofitament del domini públic, pels metres d'ampliació que temporalment es concedeixin.
3. 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.
4. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Balagué:
Estem totalment d’acord amb aquesta modificació que suposa el prorrateig de la taxa
d’escombraries i de la taxa del que ve a ser l’ocupació de la via pública per les terrasses, però
considerem que també s’hauria de fer un prorrateig d’aquesta taxa d’escombraries i s’hauria
d’aplicar a altres activitats comercials i no només a les que han tingut que cessar la seva activitat.
Considerem que els comerços del municipi que actualment estan oberts, que presten serveis
perquè són essencials i han de romandre amb la porta oberta, perquè així toca, però tothom
sabem que no tenen la mateixa activitat que tenien com fins ara. Considero que des de
l’Ajuntament també s’hauria d’arribar a un acord amb aquests comerços i mirar de fer un ajust en
la taxa de les seves escombraries.
- Sra. Castell:
Natros també voldríem que mireu si les taxes no es poden cobrar fins a final d’any, ja que encara
no sabem com es resoldrà la situació un cop s’acaben aquestes mesures tan extraordinàries del
principi i pensem que realment els locals quedaran molt afectats. Mirar si es pot treballar una mica
per a intentar que la sortida no sigui tan dura, facilitar-ho al màxim.
En el tema de terrasses, probablement seria convenient no cobrar les terrasses fins a final d’any,
tenint en compte què pràcticament quan vindran a obrir serà els mesos d’estiu però ni recuperaran
el que s’ha perdut fins ara ni sabem en quines condicions es podrà reobrir.
- Sra. Ventura:
Algunes consideracions, primer que res que sapigueu que l’Ajuntament el primer que va fer és una
pròrroga i una modificació del calendari fiscal, per allargar tots els terminis de pagament, i per això
la flexibilitat és total i absoluta, per l’exempció, en aquest cas, d’un servei que no s’utilitza, que era
per a totes aquelles empreses i comerços que s’hagin vist afectades per la declaració de l’estat
d’alarma, és a dir, pel seu tancament, però també pot ser per una reducció del 80% (poso una
xifra) de la seva facturació, que no és el cas, perquè majoritàriament les botigues que estan
obertes son d’alimentació i, al contrari, no han baixat sinó que moltes han pujat la recaptació.
Dit això, totes les ordenances poden ser modificades per acord de tots i evidentment quan aquesta
primera fase de la crisi sanitària hagi passat tindrem temps de fer un estudi més exhaustiu de totes
aquelles taxes que considerem que s’han de rebaixar o s’han de modificar per les qüestions que
siguin oportunes.
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En el cas de la taxa d’escombraires, és delicat, és complicat perquè a més és un servei, si un
establiment està tancat evidentment que no fa escombraries, però en el cas dels particulars, és
evident que es continua prestant i és un servei que es continua prestant per part de l’Ajuntament.
Creiem que en les modificacions incorporades, tothom que s’ha vist afectat d’una manera o altra,
per la crisi sanitària/econòmica que estem vivint, queda cobert, això si a l’espera de saber com
evoluciona i de no tancar cap porta per si és necessari modificar més endavant alguna altra
ordenança fiscal o fer alguna puntualització en algun d’aquests punts.
- Sra. Castell:
En aquest cas, si es pren el compromís de revisar-se quan sigui el moment i de mirar d’ajustar-ho
al màxim possible, doncs votaríem a favor.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

4. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2020.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Modificació de crèdits 01/2020. Crèdit extraordinari COVID-19 (1).
La declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària generada pel COVID-19
està tenint importants conseqüències econòmiques per als veïns d'Ulldecona, que han vist minvats
els seus recursos degut a les restriccions a l'activitat econòmica implantades per a contenir la
propagació del virus.
Per tal de pal·liar aquests perjudicis econòmics, s'estima convenient actuar a través de tres vies:
1. La concessió de préstecs, per a afavorir temporalment la liquiditat d'aquells agents econòmics
que s'han vist perjudicats de manera transitòria per les mesures de l'estat d'alarma.
2. La concessió de subvencions per a aquells altres agents que s'hagen vist perjudicats de
manera permanent.
3. L'atorgament de beneficis i incentius fiscals per a facilitar al màxim la represa de l'activitat
econòmica en el municipi.
És urgent actuar a través de la línia estratègica de la concessió de préstecs, per a donar cobertura al
període comprés entre la declaració de l'estat d'alarma i el cobrament dels primers ajuts disponibles,
que en la majoria dels casos es preveu per al mes de maig.
Per altra banda, es considera oportuna la creació d'un fons de contingència específic, destinat a
l'execució de les línies estratègiques 2 i 3, relacionades més amunt, i també per a donar cobertura
aquelles altres situacions d'urgència que comportin l'execució de despeses que no comptin amb
consignació pressupostària adequada o suficient.
Vist que no existeix crèdit adequat ni suficient al pressupost municipal per a poder portar a terme la
despesa necessària per a l’atorgament d’aquests préstecs i atès que no es pot demorar l’execució de
la mateixa fins a l’exercici següent.
L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
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1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord
amb el següent detall:
Aplicacions pressupostàries de despesa que es creen
232.83000 – Concessió de préstecs a curt termini per als afectats pel COVID-19...................200.000 €
929.50100 – Fons de contingència específic COVID-19............................................................50.000 €
Recurs de finançament
Nous ingressos
83000 – Reintegrament de préstecs a curt termini per als afectats pel COVID-19...................175.000 €
Baixes de crèdits
338.22699 –Festes populars...................................................................................................... 50.000 €
929.50000 – Imprevistos............................................................................................................. 20.000 €
912.48000 – Assignació grups polítics municipals........................................................................5.000 €
2. Incorporar el següent text a les bases d'execució del pressupost municipal per a 2020:
"Disposició addicional primera
La utilització del fons de contingència específic COVID-19 se regirà per les següents normes.
1. No es poden imputar despeses directament a l'aplicació pressupostària 929.50100, sinó que
s'imputaran a les aplicacions pressupostàries, noves o existents, més adequades en funció
de la naturalesa de la despesa i de l'estructura pressupostària aprovada per Ordre
EHA/3565/2008.
2. Aquestes aplicacions pressupostàries es dotaran amb càrrec al fons de contingència
específic, mitjançant el mecanisme de la transferència de crèdit. Aquestes transferències de
crèdit no es veuran afectades per les limitacions previstes en l'article 180 de la Llei
d'Hisendes Locals, atès que fan referència a un programa d'imprevistos.
3. S'autoritza la transferència de crèdit des de l'aplicació pressupostària 929.50100, fins a
exhaurir el seu crèdit disponible, amb destinació a qualsevol altra aplicació pressupostària, de
qualsevol àrea de despesa i capítol, sempre i quan estigui vinculada a la resposta a la
situació d'emergència sanitària generada pel COVID-19. L'Alcaldia concretarà els imports i
les aplicacions pressupostàries destinatàries de les transferències de crèdit, en funció de les
necessitats existents en cada moment.
4. S'autoritza la transferència de crèdit dels imports sobrants de qualsevol aplicació
pressupostària del pressupost de despeses en vigor, amb destinació a l'aplicació
pressupostària 929.50100, per tal d'augmentar els fons disponibles per a fer front a la situació
d'emergència sanitària. L'Alcaldia efectuarà la declaració d'import sobrant com a pas previ per
a l'efectivitat de la transferència.
5. S'autoritza la transferència de crèdit des de l'aplicació pressupostària 929.50100, fins a
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exhaurir el seu crèdit disponible, amb destinació a qualsevol altra aplicació pressupostària
que s'hagi vist reduïda per tal de dotar el fons de contingència específic, i com a màxim per
l'import d'aquesta reducció, amb l'objectiu de reposar el crèdit pressupostari una vegada es
pugui recuperar el funcionament normal de l'administració municipal. L'Alcaldia concretarà els
imports i les aplicacions pressupostàries destinatàries de les transferències de crèdit, en
funció del sobrant existent una vegada finalitzada l'emergència sanitària."
3. Publicar el present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i disposar
que durant el termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest anunci, els interessats podran
formular reclamacions contra el present acord. En cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament el present acord.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Balagué:
Estem totalment a favor amb la modificació d’aquest crèdit, però sí que ens agradaria saber si ja
sabeu de la partida de festes, amb aquests 50.000 euros que es redueixen del pressupost de
festes, quins actes es veuran afectats i es suprimiran de les festes majors, d’aquest proper mes
d’agost.
- Sr. Paredes:
Totalment d’acord, però hi ha alguns dubtes que en tot cas a precs i preguntes ja farem,
precisament amb la línia d’aquests 50.000 euros, exactament que implicarà i que repercutirà i
altres preguntes, més que res d’aclariment.
- Sra. Ventura:
Per resoldre alguns dubtes, tots no els podrem resoldre, ja ens agradaria.
Primer que res, respecte la reducció de la partida de festes, sabeu que a la partida de festes van
imputades algunes despeses no només del que és la setmana de festes, sinó del que fa a la resta
de l’any que es van celebrant algunes activitats. Poso un exemple, avui sabem i podem anunciar
que per exemple l’elecció del Ball de la Reina de festes no es podrà fer, per les mesures que
limitaran l’aforament a algun d’aquests actes, i, per tant, ja és no només un estalvi i que haurem de
decidir en les entitats i en les pròpies pubilles i pubills, com fem el procediment d’elecció, però a
partir d’aquí a banda d’aquest estalvi, també tenim en compte que les activitats dels últims dos
mesos han quedat suspeses i que totes les activitats, segurament del mes de maig i, com deia, de
bona part del mes de juny, també hi quedaran i aquí hi ha un estalvi important.
Nosaltres estem treballant per celebrar les festes tal i com les teníem previstes, tot i que,
evidentment, seran molt més austeres que un any normal. Això vol dir, no suspendre actes potser,
però sí repensar o modificar algunes de les activitats que teníem previstes. Però estem treballant
per poder-les celebrar tal i com avui entenem com haurien de ser unes festes majors.
Tot i això estem oberts a què si quan arriba aquell moment, finals d’agost principis de setembre, hi
ha mesures de separació i distanciament social, perquè encara continuen en vigor, haurem de
modificar-les i fer-les d’una altra manera, però insisteixo estem treballant per planificar-ho tal com
estava previst que ho celebréssim d’una manera més austera i apretant-nos una mica més el
cinturó, si em permeteu la frase feta que podem utilitzar en aquest moment.
Insisteixo que hi ha moltes coses que no les podem contestar, perquè encara avui no sabem
quines seran les restriccions que tindrem al mes d’agost. I demano a tothom, no només als
regidors i regidores, sinó també a tots els veïns i veïnes del poble que tinguin una mica de
paciència, ara hi ha coses molt més importants que les festes majors, que d’una manera o d’una
altra les acabarem celebrant i acabarem retrobant-nos als carrers i places del nostre poble, però
que avui per avui el que estem fent és abordar la situació sanitària, l’emergència de la crisi
econòmica que ens bé al damunt i planificar tot allò tal com ho teníem previst a l’espera de quines
són les mesures que es vagin aplicant d’aquí a allà, que encara falta bastant de temps.
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No sé si he respost en part, a alguna de les qüestions que s’anaven consultant.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ

DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE MICROCRÈDITS PER PAL·LIAR ELS EFECTES

ECONÒMICS DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DERIVADA DE LA

COVID-19.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de les bases per a la concessió de microcrèdits per pal·liar els efectes
econòmics de l’emergència sanitària derivada de la COVID-19
La declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària generada pel COVID-19
està tenint importants conseqüències econòmiques per als veïns d'Ulldecona, que han vist minvats
els seus recursos degut a les restriccions a l'activitat econòmica implantades per a contenir la
propagació del virus.
Per tal de pal·liar aquests perjudicis econòmics, s'estima convenient actuar a través de tres vies:
1. La concessió de préstecs, per a afavorir temporalment la liquiditat d'aquells agents econòmics
que s'han vist perjudicats de manera transitòria per les mesures de l'estat d'alarma.
2. La concessió de subvencions per a aquells altres agents que s'hagen vist perjudicats de
manera permanent.
3. L'atorgament de beneficis i incentius fiscals per a facilitar al màxim la represa de l'activitat
econòmica en el municipi.
L'actuació a través de la segona i la tercera línia estratègica requereix d'un diagnòstic acurat dels
efectes causats per la crisi sanitària i de la coordinació amb la resta d'Administracions Públiques, per
tal d'evitar dispersió d'esforços i duplicitats administratives. Caldrà esperar, doncs, a que la resta
d'Administracions concreten les línies d'ajut generals per a poder oferir una resposta eficaç des de
l'administració municipal, ja que en determinats casos, aquestes Administracions estan declarant les
seves ajudes com a incompatibles amb les ajudes concedides pels Ajuntaments.
No obstant, sí és urgent actuar a través de la línia estratègica de la concessió de préstecs, per a
donar cobertura al període comprés entre la declaració de l'estat d'alarma i el cobrament dels primers
ajuts disponibles, que en la majoria dels casos es preveu per al mes de maig.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar les bases per a la concessió de microcrèdits per pal·liar els efectes econòmics de
l’emergència sanitària derivada de la COVID-19.
II. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.
III. El termini per presentar les sol·licituds començarà a partir de la publicació del present acord a la
seu electrònica de l’Ajuntament d’Ulldecona. En aquest procediment no és d'aplicació la suspensió de
terminis administratius, a l'empara d'allò previst a l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del RD
463/2020.”
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DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
Estem a favor i crec que és bo, i ho com has dit, aquesta ajuda es podrà demanar a partir de demà
o passat demà com a molt. Crec que és bo que la gent ho sàpigue, la gent afectada que compleixi
les bases i que ho puguin presentar i demanar.
- Sra. Balagué:
Estem totalment d’acord amb aquestes bases, però considerem que tenim altres col·lectius que
també estan afectats.
Sí que tenim clar que tenim a la gent que està afectada per l’ERTO què aquesta gent cobraran el
70% del seu sou, per tant, tenen una reducció del 30%, però també tenim la gent que ha patit
l’extinció del seu contracte, per contractes la majoria d’obra i servei. En aquests casos, la majoria
de gent es trobaran que no tindran ni cap subsidi ni cap prestació, per tant el que s’hauria de fer és
mesurar aquest microcrèdit segons la situació de cada persona en particular i de cada unitat
familiar. No és el mateix tenir una prestació d’un ERTO que són un 70% una única persona, o una
família d’una unitat familiar d’una persona que tenir aquesta aportació una família que potser són 6
persones a casa, per tant, s’hauria de mirar escrupolosament cada cas i potser també s’haurien de
mirar altres sectors i altra gent afectada que no entraran ni en un sentit ni en un altre, i
possiblement ens trobarem amb gent afectada que no té res de res.
Voldríem saber si heu pensat en quina documentació hauran d’aportar per justificar la situació i
com podrem realment valorar qui realment està més afectat i qui menys i com qüestionar realment
aquest microcrèdit.
- Sr. Paredes:
Jo diria el mateix que he dit abans, crec que s’ha de ser flexible, per tant, es pot dubtar de vegades
que donéssim una quantitat de 600 euros i al cap de 4 o 5 mesos s’haurà de tornar. Hi ha molts de
casos particulars, crec que hauríem de ser flexibles i sobretot veure si s’ajusten a la realitat o no.
Amb tota la bona fe del món, ara es pot fer una previsió que sigui útil i a la pràctica resulta que la
gent més necessitada queda al marge, i per tant, jo el que sí que demanaria és com abans, que
pogués haver una revisió. Endavant amb aquesta iniciativa i amb totes les iniciatives que hi hagi i
veure que si això no acaba de continuar o hi ha que fer alguna rectificació, poder-les fer, perquè
són mesures novedoses, és una situació que no sabem com ens la trobarem, no sabem quina
serà la realitat. La realitat serà molt complicada i, per tant, per això crec que s’haurien de tirar les
iniciatives endavant, aplaudir-les i sobretot mirar que hagi aquesta flexibilitat, i si hi ha que
readaptar-les fer-ho.
- Sra. Ventura:
No sé si ho hem explicat abans, posem a disposició de la ciutadania 200.000 euros propis de
l’Ajuntament, de recursos propis, per a poder tirar endavant aquesta línia de microcrèdits. Una línia
de microcrèdit que és veritat que va dirigida a un sector de la població que ha estat afectada per
les mesures econòmiques actuals, també d’un treballador que ha patit un ERTO, o també les
microempreses, botigues, comerços, autònoms que s’han vist afectats, però això no treu que
l’Ajuntament d’Ulldecona, com ha fet sempre i que continuarà fent durant els pròxims mesos,
continue donant directament ajuts socials, de persones que no tenen absolutament cap altre
ingrés, i que per tant, necessiten no només de recursos materials, com puguen ser el poder tenir
aliments del banc d’aliments, sinó també pagar lloguers perquè necessita pagar lloguer o altre
tipus de subministrament, com aigua, tenim un fons social que també imputem aquí alguna
d’aquestes partides de persones que no poden pagar l’aigua o persones que no poden pagar la
llum, per exemple. A banda de totes les gestions que es fan en totes les companyies, també
s’avancen o es donen aquests diners, sempre previ informe de serveis socials, insisteixo, com
sempre s’ha fet i com sempre continuarà fent l’Ajuntament d’Ulldecona. Ho hem estat fent
aquestes últimes setmanes en persones que ja estaven al límit de les seves capacitats, i que han
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demanat aquests ajuts socials i se’ls han donat, faltaria més. No són persones que s’adapten a
aquestes bases de microcrèdit, perquè aquests microcrèdits estan pensats per a una cosa
diferent. És a dir, l’ajut social continua i si hem d’ampliar la partida perquè veiem que no en tenim
suficient, evidentment, si tenim disponibilitat de fer-ho ho farem, perquè la nostra voluntat ara
mateix és ajudar a tothom que ho necessite i sobretot ningú es quedi pel camí d’aquesta greu crisi
econòmica.
Agraeixo les aportacions de tots, flexibilitat tota, perquè ningú sap el que passarà d’aquí a 15 dies.
I si en algun moment determinat veiem que hem de fer alguna modificació la farem, és a dir,
aquestes bases són prou flexibles, són prou àmplies com heu vist, com per a després reunits en
comissió poguem decidir a cadascú el que li pertoca.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. APROVACIÓ

INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER CONTRIBUIR AL

MANTENIMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL I COMERCIAL DEL MUNICIPI D’ULLDECONA DAVANT LA SITUACIÓ
ECONÒMICA PRODUÏDA PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DERIVADA DE LA

COVID-19.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per contribuir al
manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi d’Ulldecona davant la situació
econòmica produïda per l’emergència sanitària derivada de la COVID-19
1. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter indelegable, d'acord amb els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
2. El procediment d’aprovació dels reglaments locals 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.
3. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 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, al·legació 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 les bases reguladores de les subvencions per contribuir al manteniment del teixit
empresarial i comercial del municipi d’Ulldecona davant la situació econòmica produïda per
l’emergència sanitària derivada de la COVID-19.
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) 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. Declarar que en el present procediment no és d'aplicació la suspensió de terminis administratius, a
l'empara d'allò previst a l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del RD 463/2020.
IV. 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 aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.
V. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
Voldria fer una pregunta, veig que hi ha un termini màxim a les bases per a presentar la justificació
que és el 31 de juliol de 2021. Però per a presentar la sol·licitud, en quan estigui aprovat ja es dirà
no?
- Sra. Ventura:
Igual en aquest cas com en el cas dels microcrèdits, evidentment, una vegada estiguin aprovades
estaran penjades, no només a la web de l’ajuntament, sinó a tots els llocs on és reglamentari que
estiguin i també hi haurà annexes tots els documents que només caldrà emplenar i signar, per a
què tothom tingui les majors facilitats possibles a l’hora de presentar les sol·licituds oportunes.
- Sra. Balagué:
Estem totalment d’acord amb aquestes subvencions, però volem fer una puntualització.
Considerem que no hauríem d’oblidar que aquesta crisi sanitària ha afectat també al món de la
cultura i de l’esport, i creiem que d’ells no ens n’hem d’oblidar. Com sabeu al municipi tenim moltes
entitats que es poden trobar afectades i considerem que també hauríem de prendre mesures per
mitigar aquesta situació de les entitats i associacions del nostre municipi. Com sabeu estem vivint i
patint moments excepcionals, per tant, crec que des de l’ajuntament hauríem de prendre una altra
mesura excepcional, que n’estem prenent moltíssimes avui, i en breu n’haurem de prendre més
possiblement, per tant, està clar que per part de l’Ajuntament haurem de fer tot el possible per
reconsiderar la situació de tot el municipi en general, però creiem que potser tenim a l’abast una
mesura com a Ajuntament, que ja considerem des del nostre grup que s’hauria d’aplicar, i és que
les subvencions que tenen concedides aquestes entitats i associacions es puguin avançar el més
ràpidament possible encara que no les puguin justificar, perquè possiblement tindran problemes
per justificar-les, però crec que com a Ajuntament hauríem de fer una excepció, ja que en fem
tantes n’hauríem de fer una altra, i hauríem d’intentar donar-los aquesta subvenció en aquests
moments.
I considerem també que s’hauria de parlar especialment amb algunes entitats i associacions que
tothom sabem, tant del món de la cultura com de l’esport, que tenen despeses que han tingut que
assumir, que no tindran cap ingrés i que tindran les arques de l’entitat una mica complicades i
creiem que des de l’Ajuntament ens hauríem d’adreçar a ells i que cadascú exposi la seva situació
i a veure del que podem disposar per poder ajudar-los.
- Sr. Paredes:
Si no tinc mal entès això és una subvenció que ve de Diputació via Estat?
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- Sra. Ventura:
No Alfred, són les bases de les subvencions per contribuir al manteniment del teixit empresarial i
comercial d’Ulldecona, són subvencions de l’Ajuntament, amb recursos propis, que per això hem
hagut de retallar la partida de festes entre altres.
- Sr. Paredes:
Perdona, llavors he entès malament el tema aquest. D’acord.
- Sra. Castell:
Una mica ja queda contestat, la pregunta era els recursos d’on els treiem si estaven contemplats
en les reduccions que havíem parlat abans o si sortien d’alguna altra partida. Fet aquest
aclariment votarem a favor.
- Sra. Ventura:
Un dels punts de l’ordre del dia era la modificació de crèdit, que era el número 4, si vos hi fixeu, en
les aplicacions municipals pressupostàries que es creen de nou, hi ha dos partides, una que és la
concessió de préstecs a curt termini per als afectats per la COVID-19 de 200.000 euros i un fons
de contingència específic COVID-19 de 50.000 euros, que són les que després treiem en el
següent punt del mateix acord, és a dir, hem retallat 50.000 euros de la partida de festes, 20.000
euros de la partida d’imprevistos i 5.000 euros dels grups polítics que al final serà més. Aquests
50.000 euros són els que d’entrada destinem a aquest fons de contingència i en les bases que
també hem modificat del pressupost hi ha un altre punt que diu que tots els ingressos extra que
puguem tenir de qualsevol altre lloc o sobrants d’algunes partides que no s’acabin executant,
aniran directament a aquest fons de contingència i per tant, podrem destinar aquí les ajudes de
fons socials o d’altres necessitats.
Com us deia, lamentablement no tenim cap ajuda d’altres administracions, i per tant, ho hem de fer
en recursos propis, esperem que tal com vagi evolucionant la situació, les diferents
administracions, sobretot Generalitat i Estat, vagin traient diferents línies d’ajut de cara als
ajuntaments per a poder recuperar una part d’aquesta inversió que natros farem.
Respecte al tema de les entitats, totes les subvencions que l’Ajuntament d’Ulldecona dona a les
entitats mitjançant conveni estan garantides. Evidentment, hi haurà algunes entitats que no
podran justificar la totalitat, però si no poden justificar la totalitat és perquè els actes no s’han dut a
terme i per tant, han tingut menys despesa. Si alguna entitat necessita algun avançament, com
sempre hem fet, estic pensant en les més grans, en aquelles que tenen més volum, no només
econòmic sinó també de socis i activitats, si necessiten un avançament, l’han tingut. Igual que tots
els autònoms, comerços i botigues del poble. Dir-vos que fa 15 dies vam fer un pagament de casi
90.000 euros avançant factures que encara no arribava la data de venciment, però que sí que
consideràvem que era una injecció important de diners a tots els autònoms i comerços locals que
bàsicament eren els que se’n veien beneficiats d’aquest avançament per part de l’Ajuntament.
La setmana passada, vam fer el mateix també, tot i que aquí hi havia alguna certificació d’obra
d’alguna altra empresa, però vam fer un avançament de casi 300.000 euros, i avui mateix hem fet
un avançament de pagaments de 50.000 en els que hi havia incorporats alguns pagaments a les
entitats. Per tant, estem mobilitzant tots aquells recursos econòmics, tant a nivell pressupostari
com sobretot a nivell de tresoreria, per a que la gent pugui respirar una mica, podem dir amb la
dificultat que estem vivint actualment, siguin entitats, siguin autònoms, siguin particulars o siguin
treballadors, en totes aquelles coses que necessiten de l’Ajuntament, que sàpiguen que poden
comptar amb nosaltres per a poder tirar endavant.
Insisteixo que aquesta partida de les bases reguladores dels ajuts, avui és de 50.000 euros, ojalà
en tinguem prou en aquests diners, però si no és així, evidentment haurem de fer una posterior
modificació i haurem de treure diners d’on sigui perquè l’objectiu principal, com deia abans, no
només és que ningú es quedi pel camí, sinó també que el teixit econòmic i social del nostre poble
pugui continuar com ho ha fet fins ara.
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VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

7. DECÀLEG

CATALUNYA. ADHESIÓ
MUNICIPIS I DE LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE

PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ

CATALANA

DE

DICTAMEN CONEGUT:
“DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA.
ADHESIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS
Des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar, el passat 11 de març de 2020, la situació
d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional, l’Estat central i
la Generalitat de Catalunya han dictat successives normes amb mesures extraordinàries i temporals
per tal de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, que les entitats locals hem anat aplicant
d’acord amb les nostres particularitats.
L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han
elaborat el “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya”. Aquest
decàleg presenta 55 mesures que caminen en la línia de reactivar socialment i econòmicament els
municipis després de la pandèmia de la COVID-19.
Atès que es considera d’interès l’adhesió d’aquest municipi al decàleg citat
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d'Ulldecona al ‘Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya’ elaborat per l’ACM i la FMC.
SEGON. Notificar la present resolució a l’ACM i la FMC.
TERCER. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament, així com fer-ne difusió a
través de les diferents xarxes de comunicació municipals.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
No llegiré íntegrament l’acord, són moltes fulles i, per tant, no és ara qüestió de poder llegir-ho tot,
però sí que us anomeno quins son els 10 punts principals que aquest decàleg concreta, que són:
- La prevenció, la via més curta per sortir de la pandèmia.
- El reforçament del sistema sanitari.
- Foment de la justícia social per garantir que ningú es quedi enrere.
- Les administracions locals que són primera porta d’accés de la ciutadania.
- L’adaptació dels plans de mandat per abordar la crisi social i econòmica.
- Un nou pressupost adequat a les necessitats actuals.
- L’enfortiment de les eines de les administracions locals.
Expedient: 1-2-20-3

Pàg. 16/23

Ple Municipal
any 2020

- La garantia de l’accés als serveis essencials.
- Un pla de reactivament socioeconòmic per evitar que la crisi destrueixi el teixit productiu.
- I finalment, per últim un que porta per títol, Fem de l’adversitat, una oportunitat.
Aquests són els 10 punts que es contemplen a nivell genèric en aquest decàleg que tot seguit
passem a votació.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

8. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Començaré en dos preguntes que vaig fer a l’últim ple i que no
se m’han contestat. A la pregunta número 9 del passat ple, que havia preguntat si s’havia posat
alguna sanció pel tema dels gossos que fan les seves necessites al carrer i els propietaris no les
recullen. Des de meitant de l’any passat fins ara.
- Sra. Ventura:
És cert que queden pendents algunes respostes de l’últim ple, i la veritat és que no hem tingut
temps aquesta setmana de mirar-ho, i respecte a la sanció dels gossos ho miraré i ja t’ho
contestaré.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També m’agradaria saber, que s’ha pensat fer o si s’ha fet,
perquè com estic a casa la veritat no ho sé, referent als símbols que hi ha al despatx del grup
municipal Fem Poble!, perquè segons l’últim informe de la secretària no podien estar, arran d'una
moció que vam presentar el Partit Popular al setembre de 2019. M’agradaria saber si s’ha fet alguna
cosa o heu pensat en el que s’ha de fer.
- Sra. Ventura:
Tampoc sé, a hores d’ara, si els símbols als que fa referència la portaveu del Partit Popular del
despatx de grup municipal de Fem Poble! continuen perquè no ho he vist i si he passat no m’hi he
fixat. Ja ho mirarem i farem el que s’hagi de fer.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vull preguntar al govern, si heu pensat, el dia 27 d’abril sembla
que els xiquets podran sortir de les seves cases, per exemple suposo que a un parc no podran anar
per, i per sort a Ulldecona està molt controlat, gràcies a Déu, i gràcies a tota la gent que està posant
molt de la seva part, però als llocs on no hi puguin anar, quin tipus de senyalització hi haurà? que és
el que es pensa fer? I si podem donar un cop de mà, en això i moltes coses més, saps que en moltes
coses que sigui bo per al poble aquí estarem.
- Sra. Ventura:
Com sabeu ni l’Ajuntament ni la Generalitat de Catalunya té cap competència al respecte i la
mesura encara no està aprovada, simplement és un anunci, per tant, aquesta setmana quan
s’aprove la mesura, podrem conèixer quines són les recomanacions i de quina manera s’ha de fer,
els xiquets i xiquetes del nostre poble podran anar sortint al carrer, segurament per trams d’edat, i
com que totes aquestes qüestions encara no estan clares em permetreu que no em posicione al
respecte, perquè són temes que no sabem i per tant ens hem d’esperar a que estigui l’ordre
dictada i publicada per saber exactament com es farà.
Jo entenc que molta gent tingui pressa, però en aquests moments no podem anar més de pressa
del que anem totes les administracions, per tant, paciència, intentem anar fent les coses tal com
toca, sobretot en les recomanacions principals, quedar-nos a casa, i si sortim guardar les
Pàg. 17/23

Expedient: 1-2-20-3

Ple Municipal
any 2020

distàncies de seguretat i extremar les mesures d’higiene, tant de mans com de cara. Quan tinguem
tota la informació, a través dels canals oficials tant de la pàgina web, del facebook, com del twitter,
i de l’e-bando, cada dia intentem mantenir informada a la població en totes aquelles qüestions que
ja són reals i que ja han entrat en funcionament.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També volem proposar que aquelles partides que no es
gasten, o que aquelles partides que hi hagi superàvit, al mes de setembre o octubre que ja més o
menys es vegi que no faran falta, doncs que es facin canvis a les partides per ajudar a les famílies
més necessitades, per a sortir d’aquesta crisi. Quan parlo de persones més necessitades em
refereixo a tots els àmbits i les mesures que avui per exemple hem aprovat. I, per acabar m’agradaria
fer una proposta i és que l’ajuntament cree un número de compte i aquelles persones individuals o
associacions o partits polítics o empreses que ja sé que estan col·laborant i que gràcies per tota
l’ajuda, però igual hi ha altres que poden donar poc o no tant poc, a aquest número de compte per a
pal·liar totes les mesures que hem aprovat avui, perquè possiblement s’hagin d’allargar, i crec que
seria bo que la gent pugui col·laborar, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, segons la disponibilitat de
cada persona i crec que seria bo que l’Ajuntament ho coordine i sobretot que la finalitat de tot el que
s’ingresse sigui per ajudar a la gent que més ho necessita.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria començar donant el condol a una família i dic que a
una família perquè sí que malauradament, potser no us n'havíeu assabentat, a Ulldecona sí que hem
tingut una defunció per un cas de coronavirus i per tant, m’afegeixo als condols que has donat Núria
al principi de tot, de totes les famílies que malauradament han perdut un familiar de prop i no han
pogut fer l’acompanyament com toca i sí que hem de lamentar que el COVID-19 s’ha emportat a Lluís
Fusté Pallarés, que com sabeu és d’Ulldecona, estava vivint a Barcelona, per a la gent que no ho
sàpigue és el fill de la tia Evedia i, per això volia començar en aquest condol sincer per a la família
que m’han comunicat que quan es podrà ja ho comunicaran al municipi d’Ulldecona, i que quan
puguin es farà una missa perquè puguem fer l’acompanyament almenys d’aquesta manera.
- Sra. Ventura:
Evidentment ens sumem a les mostres de condol a la família de Lluís Fusté, com una persona
d’Ulldecona que viu fora però que s’ha mantingut tota la vida en contacte amb el nostre poble i a
més ara fa poc, a quinquennals, vam tenir l’oportunitat de disfrutar d’una de les seves exposicions,
comissionada per ell, una de les seves passions l’art. I que per tant, des d’aquí ens sumem a les
mostres de condol. Ell sí que lamentablement ens va deixar a causa de la COVID-19, com també
una veïna nostra Ramona Preciado, que vivia a l’Hospitalet des de fa uns mesos, i què també va
ser víctima de la malaltia i què estava fora del poble. Aquesta senyora va viure molts anys a
Ulldecona i des d’aquí també la nostra solidaritat amb la família.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Al passat ple vaig preguntar si la majoria de gent que havien
sol·licitat els ajuts per les reformes havien cobrat, tinc entès que alguna gent ha cobrat, però no tots.
Voldria saber, avui heu dit que heu fet un pagament extra de 50.000 euros, si s’han acabat de pagar
aquestes reformes d’habitatges, aquests ajuts.
- Sra. Ventura:
Respecte als pagaments de les reformes d’habitatges n’hi ha alguns que estan pagats, n’hi ha
altres que no perquè encara no estan justificats o perquè encara falta alguna cosa a aportar, no sé
si amb els pagaments d’avui, n’hi havia algun que quedava pendent o encara no. Per tant, t’hauria
de mirar el cas concret, però tots aquells que estan justificats i que no queda pendent res a
justificar en teoria estan pagats.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També voldríem saber si la brigada municipal i la policia
local disposen dels EPIS de protecció com toca, perquè clar, com deia Isabel, no podem sortir al
carrer, o sortim ben poc, només per anar a comprar el necessari, i no sabem si la gent, especialment
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els treballadors de l’Ajuntament, tenen aquests equips i si no en disposen, s’hauria de fer el possible
per a què en disposen. I potser també mirar de què siguin escrupolosos i que se’ls posen, perquè això
sí que ho sabem tots, que moltes vegades tenim les coses i no les utilitzem, i no és només per
protegir-se ells, és que haurien de protegir als altres.
- Sra. Ventura:
Tant la brigada com la policia local, sobretot, tenen els EPIS, els equips de protecció i
majoritàriament els fan servir com toca, en aquest cas, no només a les donacions que feia
referència al principi en la meva intervenció del ple per part d’empreses, que també ens han ajudat
sinó que també a la compra de diferent material que havia fet l’Ajuntament en temps i que per tant,
ens va possibilitar aquestes primeres setmanes d’extrema dificultat, que els treballadors estigueren
protegits. Després també ha arribat ja per a la Policia Local tot el material, enviat des del Ministeri
de l’Interior, per a ells protegir-se i estem a l’espera de rebre, entre avui i demà, una dotació
important, de mascaretes, guants i altres EPIS per a personal municipal, enviat gratuïtament per
l’Associació de Municipis de Catalunya i que des de l’Ajuntament d’Amposta s’han encarregat de
recollir i de repartir a tots els municipis de més de 6.000 habitants de la comarca del Montsià, com
és el nostre cas. Això també es fa extensiu als treballadors de la Fundació.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : El personal de la Fundació, està clar que el personal que fa
el servei d’ajuda al domicili disposa d’aquests EPIS.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com sabem, des del Departament d’Educació se dotaran en
breu, perquè encara no han arribat dispositius i connexió wifi per a què els alumnes pugin seguir el
curs. Van acabar el segon trimestre com van poder i ara, hem començat el tercer trimestre on line.
Voldríem saber aquí al municipi quantes famílies hi ha afectades i si s’ha pogut arribar, amb
l’aportació del Departament d’Ensenyament, que és qui aporta la connexió wifi i els dispositius de
l’escola i de l’institut, si es poden cobrir totes les demandes que tenim de famílies i si no és el cas, que
es pugui cobrir entre el departament i les escoles, si des de l’Ajuntament heu previst a les famílies que
no s’arribe per aquests mitjans, es pugui dotar d’equips, tant de dispositius com de connexions wifi.
Voldria saber quantes famílies estan afectades per aquest tema i desconec si a Ulldecona els equips
docents, hi ha casos que pretenen i creuen que seria millor seguir el seu seguiment del curs, no via
online sinó en material físic, i si és el cas, si des de l’Ajuntament, teniu pensat com un pack social per
a fer arribar a aquestes famílies el material físic i que puguin seguir el desenvolupament del curs amb
tota normalitat.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema d’educació, estem en contacte permanent no només amb els directors dels
centres educatius, sinó evidentment amb la directora de la residència, amb el director del centre de
salut i amb altres administracions per tal de què tots aquests tràmits que anem prenent i totes
aquestes decisions estiguen consensuades i sobretot siguin fruit del coneixement de tots. Hi ha 3
famílies d’alumnes de l’Institut Manuel Sales i Ferré que no disposaven de connexió a internet i
que ha estat facilitada pel Departament d’Educació. A l’institut és veritat que la dificultat no és tan
elevada, perquè com tots els alumnes participen del projecte experimental, en aquest cas d’estudi
amb ordinador, tots tenien ja un portàtil que el fan servir. Aquest tema ha estat solucionat pel
Departament d’Educació, i pel que fa referència a primària, a l‘escola, per les informacions que
se’ns passen des de la mateixa escola, hi ha 20 alumnes als que se’ls ha facilitat tot el material
necessari, o se’ls facilitarà en breu, per part del departament, tant de tabletes com ordinadors, com
de la connexió a internet, i després hi ha 17 alumnes que tenen tot el material però que només
disposen de dades mòbils, no disposen d’una connexió fixa a internet, i tot i que de moment poden
anar seguint el curs haurem de buscar de cara al futur altres solucions si evidentment el
confinament s’allarga.
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PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Una altra qüestió que tenia era que com sabem, des del
primer moment que es va decretar el confinament, des de l’Ajuntament es van ajornar els pagaments
de tots els impostos, cert. Però la gent que té els rebuts domiciliats, es queixa de què els rebuts s’han
cobrat, determinada gent que m’ho ha preguntat, els he dit que no ha passat ara, això, que ha passat
sempre, però clar demanem que vista la situació actual, si es podria arribar a algun acord entre Base,
Ajuntament i Entitats Bancàries de què hi hagués algun mitjà per a què si algú, que en aquest
moment que ho té domiciliat no li anés bé pagar-ho, pogués renunciar a aquesta domiciliació, perquè
clar la majoria de gent ja ho han pagat i hi ha gent que en aquest moment no li anava bé i ja li han
liquidat.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Possiblement les festes, dic les festes del Valentins,
perquè són les més properes, però també les festes de tots els barris d’Ulldecona, no es podran dur a
a terme, malauradament. I ja no és ben bé una pregunta, és un prec, nosaltres com a grup municipal
volíem proposar si és possible, que la partida pressupostària que hi havia des de l’ajuntament per a
cada barri, considerem que tot i que no es puguin fer les festes, se’ls hauria de donar exactament
igual al barri i que fos realment cada barri qui decidís amb aquesta partida pressupostària que volen
fer, si la volen disposar per fer una inversió o realment no la volen o la volen aportar a la crisi sanitària
del COVID. Però que fos cada barri qui decidís que vol fer amb aquesta partida.
PREGUNTA 12 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Una pregunta que volia fer, és el tema dels proveïdors que ja
has dit, que havíeu avançat ja tots uns diners, com quedava el tema, si encara queden proveïdors per
a pagar o com estava per avançar aquesta liquiditat a aquesta gent en aquests moments.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels proveïdors, em sembla que us he contestat abans dient tot el que s’havia
pagat.
PREGUNTA 13 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Ja sé que és difícil, però en tot cas, voldria preguntar si a nivell
d’inversió, ja veieu que alguna de les inversions que teníeu previstes ja es veuria directament
afectada per tota aquesta situació.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de les inversions, n’hi ha una sobretot, pendent de confirmar si es podrà fer dins
d’enguany o ja saltarà directament a l’any vinent, que és la restauració del Castell, i explico
perquè, és una inversió que teníem subvencionada de moment pel pla de foment del turisme de la
Generalitat de Catalunya, però amb una aportació molt important per part de l’Ajuntament
d’Ulldecona, però hem demanat, i això va ser just abans de la declaració d’alarma, una subvenció
de l’1’5% cultural del Ministeri de Foment. Per tant, si aquesta subvenció ens arriba i podem
completar les dos subvencions i se’ns accepta un allargament del temps d’execució es podria fer,
verbalment sabem que serà així però oficialment encara no hem rebut la documentació, i
segurament seria una de les obres que podríem fer saltar a l’any vinent per tal d’alliberar una mica
de recursos d’enguany i poder-ho passar en una millor situació i alliberar recursos precisament per
a destinar-los al teixit econòmic, productiu i sobretot també a les famílies que tinguin alguna
dificultat específica.
PREGUNTA 14 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Ja sé que ho vas explicar, però m’agradaria saber com
quedarà tot el treball de la gent de l’Ajuntament, si es farà teletreball o com ho teniu previst. Ja sé que
són preguntes, i amb tota confiança, de vegades difícils de respondre, perquè la situació és
complicada, però per exemple, el tema de què a partir del dia 9 sembla ser que acabarà el
confinament, si es començarà a fer poc a poc, com ho teniu planificat o què heu pensat.
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PREGUNTA 15 FORMULADA PEL SR. PAREDES : Una altra cosa que per mi és molt important, tota l’estona
estem parlant de mesures què hem fet, de si potser es poden quedar curtes o potser ens hem pogut
deixar algun sector, alguna part de la població, perquè hi ha casuístiques tan complicades que de
vegades és difícil arribar a tothom. Però si volem atendre i arribar a tothom, crec que ha d’haver més
complicitat entre vatros, entre tots els regidors, més claretat, més informació. Què es farà a les
festes? estaria bé que es pogués parlar també entre tots, amb idees. Intentar obrir molt més el ventall
de possibilitats, no només anar a un ple municipal, que s’ha de fer, a més amb el paraigua legal per a
què els acords tiren endavant, però sí que hi ha tot un seguit de coses, crec jo, i més en aquesta
situació que tenim ara, que faria falta més complicitat amb l’Ajuntament i que també puguem participar
l’oposició, i què en aquests casos concrets, se’ns pogués explicar que ha passat aquesta casuística, o
una altra... crec que són moments de fer pinya, ja ho vaig dir, crec que per part de tots en aquests
moments estem per fer pinya i, per tant, que confieu en nosaltres, i que estem tots junts amb aquesta
crisi tan forta que tenim.
- Sra. Ventura:
Acabo si em permeteu, amb el tema de la complicitat, la informació i la participació que demanava
el regidor d’Esquerra Republicana. Jo sincerament crec que més complicitat, més informació, més
oferiments per part del Govern Municipal ja no el podem fer. Ara sí, la comunicació sempre ha de
ser bidireccional, i, per tant, tota la confiança que ens demaneu a natros i que la teniu, crec que ho
hem demostrat dia a dia, passant-vos tota la informació que estava a les nostres mans, consultantvos tota classe de decisions i, és veritat que el dia a dia en porta a prendre decisions moltes
vegades, que han de ser extremadament urgents i, per tant, no tenim temps de consultar-les. Les
consultem amb el govern municipal, que són els que tenim la responsabilitat al final de prendre les
decisions i les tirem endavant, però insisteixo, tota comunicació ha de ser bidireccional, tota la
confiança que ens demanes que nosaltres tinguem en vatros, us demano el mateix, és a dir, que la
resta de regidors la tingueu en natros, per a fer-nos arribar qualsevol tipus d’informació, qualsevol
tipus de proposta, qualsevol tipus de suggeriment, perquè és així com sincerament creiem que
millor ens en podem sortir i podrem tirar endavant, i no només els grups polítics municipals, sinó el
teixit econòmic, el teixit social, les entitats, els veïns i veïnes del nostre poble, que saben que ens
tenen a la seva disposició, 24 hores cada dia i, més en èpoques tan difícils com la que estem.
PREGUNTA 16 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema, el tema de les escoles, jo tinc la informació que
és veritat que per exemple avui ja han trucat a alguns directors per a anar amb tot el sistema dels
ordinadors, perquè telefònica es farà càrrec, etc, etc. Però sí que hi ha un tema, no m’hi vull posar
perquè cada escola i cada Ajuntament és diferent, però sí que hi ha un tema que és important, i és
que un cop ha passat això, la informàtica és un eix bàsic a nivell educatiu. Quan tornem a la
normalitat, quan sigui, si voleu ens posem en situació de setembre, hi haurà un sector de l’alumnat
que tindrà una bretxa informàtica, i hi serà i que això sí que és un tema que s’ha de plantejar tota la
societat, el Departament d’educació, per suposat, però és un tema que crec que l’Ajuntament
d’Ulldecona hauria de tenir en compte. És a dir, una vegada passe, la informàtica ha d’entrar a les
escoles, sí o sí, s’ha de treballar amb aquestes eines, quotidianament i podem trobar alumnes o
trobarem alumnes que tindran dificultats en ordinadors, i per tant, si que és un tema que crec que
hauríem de repensar tota la societat perquè quan torne a la normalitat aquesta bretxa que és molt
difícil de superar, però que com a mínim no sigui per eines informàtiques, per instruments, per
objectes, serà per altres coses més complexes.
PREGUNTA 17 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Felicitar pel tema dels controls, ha estat molt complicat. Jo
també, perquè sóc una persona que moltes vegades, políticament he parlat i he fet preguntes
respecte a l’Onada, també felicitar a l’Onada en aquests moments la situació, i toquem fusta, perquè
ja sabem que el coronavirus és una cosa molt seria, però fins ara hem estat sense cap cas en
aquesta residència.
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PREGUNTA 18 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Primer que res, ens volíem sumar als agraïments que ha fet
l’alcaldessa al principi del Ple i recordar que estem a disposició del govern municipal per al que calgui
per a fer front a la crisi, com hem anat fent des del primer dia.
PREGUNTA 19 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Portem dues propostes centrades en el comerç local, ja que
considerem que és un dels sectors que sortirà més malmès d’aquesta crisi i que també considerem
que pot ser una oportunitat, i la gent comença a veure el comerç local des d’una altra òptica i crec que
hauríem d’aprofitar aquest moment per canviar certes actituds també en aquest sentit, des del govern
municipal. Per tal de fer efectives les mesures per fer front als efectes de la pandèmia, proposem que
es crei una comissió formada per tots els grups municipals, associació de comerç, associació
d’empresaris, sector turístic i sector agrari, per a elaborar un pla de reactivació en els diferents
sectors, on tothom pugui portar fòrmules i al final prendre decisions consensuades amb tots els
afectats per la crisi sanitària, i la derivada que és l’econòmica que estem patint, per a encarar els
reptes de futur i la reactivació econòmica que és totalment necessària.
Una mesura que creiem necessària i que creiem que és fàcil d’aplicar i que simplement se li hauria de
destinar recursos i, evidentment, que tots els àmbits estiguessen prenent les decisions, és la creació
d’una plataforma online que hem observat que altres municipis ho estant fent i ho estan fent amb gran
èxit, de venda i repartiment de productes locals, per a lluitar contra el conegut Amazon, agafem el seu
model i fem-lo des de la localitat.
Ara més que mai és necessari fer costat als comerços del nostre poble, el que ara veiem com una
gran crisi pot convertir-se en una oportunitat per a canviar models i sortir reforçats per encarar el futur.
- Sra. Ventura:
Sobre les diferents propostes que heu fet, les accepto i crec que són bones, que les anem discutint
les anem mirant a veure com les podem posar en marxa, primer que res el número de compte,
també el tema de la comissió que ara plantejava el regidor Raül Najas com a un pla de reactivació,
per mirar com podem dinamitzar tot el teixit econòmic i productiu del nostre poble. Dir que avui en
dia hi ha diferents iniciatives en marxa, no només de venda online sinó també d’agrupar tots els
que venen els productes, tots els comerciants del nostre poble, tot i que actualment no tenim una
associació en funcionament, però sí que n’hi ha uns quants que s’estan organitzant per posar en
marxa tota una sèrie de plataformes de venda que poden ser molt útils.
_______________________________
- Sra. Salas:
Això que vull dir ara no té res a veure amb les preguntes que he fet. Entenc que hi ha preguntes
que es necessita informació, que s’han de preparar, jo em queixo en diversos plens, doncs d’això,
que segons quines preguntes costen de contestar. Però la veritat és que no tinc cap problema,
quan tinc qualsevol dubte, estic en contacte amb tu, personalment o telefònicament, i quan he
sentit a Alfred, d’Esquerra Republicana he pensat que no em poso al mateix lloc, perquè no tinc
cap problema. Perquè és el que has dit ara, jo estic disposada, però hem d’estar tots disposats.
El que sí que demanaria a tots els partits polítics, inclús a la gent és que aquesta situació és molt
dura, però tot el negatiu ens ve per a aprendre, llavors per a aprendre que ens recordem, que
millorem com a persones i en la nostra societat. El que jo faig amb el govern, crec que ho podem
fer completament tots, això no vol dir que tinguem que pensar igual, ni molt menys, perquè jo
discrepo en algunes coses de les que fa el govern, les dic clarament i no passa res, i això sentia
que ho havia de dir i ho he dit.
També afegir-me a donar el «pesame» als difunts i a les famílies, i l’agraïment a tota la gent que
està treballant, perquè he entès que l’Alcaldessa, al principi, ho ha comentat abans a la comissió, i
ho ha dit al principi del ple en nom de tot el consistori, per aquest motiu jo no havia comentat res
després en la meua intervenció, però per suposat, sumar-me i gràcies, gràcies,i gràcies, a tota la
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gent, perquè els que estan a casa, especialment en crios o gent gran, tampoc és fàcil, i volia fer
aquest comentari.
- Sra. Ventura:
Segurament, m’hauré deixat algunes coses per a contestar, però ja les contestaré.
I si no hi ha res més, desitjar que tot evolucione de la millor manera possible, demanar-vos a tots
la màxima comprensió, i sobretot també que es continue complint en aquestes mesures de
confinament, com a primera recomanació de guardar les distàncies socials, com a segona també
extremar les mesures higièniques, tant de mans com de cara, que són les recomanacions
bàsiques que aquests dies hem donat i hem anat repetint, i agrair-vos l’esforç que esteu fent tots
quedant-vos a casa. I, esperem poder-nos trobar més prompte que tard pels carrers del nostre
poble. Moltes gràcies.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i cinquanta-un 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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