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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 13 DE JULIOL 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
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!
ERC-AM
JUNTS
PP

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Sra. Maria José Gavaldà Adell

FEM POBLE!

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

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Aprovació del conveni tipus de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació i l'Ajuntament d'Ulldecona per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de
la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en
matèria de joventut.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i Sorea.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agrupació de Defensa Forestal 109
d’Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona.
6. Aprovació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a Fondo
l’Arion.
7. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions en matèria d'associacionisme de l’Ajuntament
d'Ulldecona.
8. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2021.
9. Ratificació del decret d'alcaldia de 15 de juny 2020, relatiu a l'aprovació inicial de la memòria
valorada que porta per títol "Danys ocasionats pels aiguats d'octubre de 2018" al terme
municipal d'Ulldecona.
10. Ratificació del decret d'alcaldia de 15 de juny 2020, relatiu a l'aprovació inicial del projecte
tècnic redactat per l’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I
PATRIMONI, SLP, que porta per títol «Restauració i consolidació d’estructures històriques i
mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Uldecona».
11. Ratificació de l’acord de l’Alcaldessa, en el marc del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del
Montsià, de data 3 de juny de 2020, de suspendre les festes d’estiu 2020 arran de la
pandèmia de la COVID-19.
SECCIÓ DE CONTROL
12. Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.
13. Moció per exigir la continuïtat dels punts de guaita forestal a les Terres de l’Ebre i a la resta
de Catalunya. Moció presentada pel Grup municipal Fem Poble! (FEM POBLE!).
14. Moció per a la creació d’una àrea d’autocaravanes a Ulldecona. Moció presentada pel Grup
municipal Fem Poble! (FEM POBLE!).
15. Moció de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial. Moció presentada
pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
16. Moció en commemoració del 28J, dia internacional de l’alliberament o l’orgull LGTBI. Moció
presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERCAM).
17. Moció per donar suport al pla de recuperació i promoció del sector taurí català. Moció
presentada per l'alcaldia a instàncies de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre i oberta a tots els grups municipals.
18. Moció per proposar que la seu central de l’Agència del patrimoni natural i de la biodiversitat
de Catalunya es situï a les Terres de l’Ebre.Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els
grups municipals.
19. Moció per una millora de la residència d’avis i àvies d’Ulldecona. Moció presentada pel Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
20. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
21. Precs i Preguntes.
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Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
SECCIÓ INICIAL

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació l'acta del dia 21 d’abril de 2020, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA PER TAL DE REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A
LES FORESTS DE LA SEVA TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES FORESTS DE TITULARITAT DEL

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni tipus de gestió entre el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament d'Ulldecona per tal de realitzar la gestió forestal
a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Atès que d'acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de la forest compren el
conjunt d'activitats d'índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i l'aprofitament de la
forest. Així mateix, aquesta Llei estableix que les competències de la comunitat autònoma i dels ens
locals propietaris de forests es regulen d'acord amb la normativa autonòmica.
Atès que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, indica entre d'altres els següents
objectius:
•

Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera transformació dels productes del
bosc fomentant la creació local d'ocupació, principalment en comarques de muntanya i en les
zones de vocació forestal i millorar la rendibilitat de les masses boscoses.

•

Millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions d'assessorament, suport i
tutela de l'administració forestal.

•

Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys forestals de
llur territori.

•

Promoure la investigació i l'experimentació forestals i la formació dels productors o gestors
d'activitats forestals.

Atès que d'acord amb l'article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, la gestió de les forests d'utilitat
pública correspon als seus titulars. L'administració forestal ha de gestionar els terrenys forestals
declarats d'utilitat pública si així s'acorda entre el titular i l'administració forestal, mitjançant el conveni
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de gestió corresponent, el qual ha de determinar les obligacions de cada part i la reinversió dels
ingressos.
Atès que el DARP, mitjançant el del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competències del Departament de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, té atribuïdes les competències de l'àmbit dels boscos, que inclouen la de gestionar les
forests del domini públic forestal. Així mateix, el DARP té un coneixement ampli de la realitat i la
situació forestal dels boscos objecte d'aquest conveni degut a la seva llarga experiència en gestió
forestal.
Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona té entre les seves competències en matèria de sostenibilitat
ambiental, la de gestionar els boscos de la seva propietat que s’inclouen a l'annex 1 d'aquest conveni,
amb els objectius següents:
•

Contribuir a l'estabilitat de la població rural del terme municipal.

•

Contribuir al manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc i
creació de llocs nous de treball directes i indirectes.

•

Millorar la gestió forestal dels boscos de forma ordenada per tal que no estiguin sotmesos a la
variació i la pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i als factors
meteorològics.

•

Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma
compatible amb la millora de la resiliència dels boscos, la seva biodiversitat i el seu ús públic.

•

Divulgar les tasques de gestió forestal i d'aprofitaments dels productes del bosc.

Atès que atesa aquesta concordança d'objectius i d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, les parts signatàries acorden establir un conveni que
faci possible que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzi la gestió de les
forests propietat dels ens locals i l'assoliment dels objectius marcats per la normativa sectorial estatal i
de Catalunya, de forma conjunta amb la gestió de les forests dels altres ens locals interessats, per tal
d'estalviar recursos humans i materials i d'optimitzar els resultats que s'obtinguin dels aprofitaments.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Aprovar el conveni tipus de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i l'Ajuntament d'Ulldecona per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva
titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, 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 Ll
ei 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.
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VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’ULLDECONA EN MATÈRIA DE JOVENTUT.

DEL

MONTSIÀ

I

L’AJUNTAMENT

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona en matèria de joventut
Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb la signatura de l’addenda de pròrroga per al
2020 del Contracte Programa 2016-2019, de data 7 de gener de 2020, per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat; és l’interlocutor per al finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la
joventut amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
Atès que s’ha establert al Contracte Programa que el Consell Comarcal del Montsià ha de subscriure
els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 20.000 habitants, per tal de
vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del Departament per al desplegament del Pla Local
de Joventut.
Atès que d’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove».
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de
joventut, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
II. 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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4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I SOREA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i Sorea
Atès que Sorea, com a prestadora del servei municipal d'abastament d'aigua potable d'Ulldecona, és
una empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que hi viuen i plenament
conscient que l'aigua és un element de primera necessitat per a la vida de les persones.
Atès que Sorea té una llarga trajectòria de col·laboració amb diferents entitats que treballen per ajudar
als col·lectius més vulnerables de la societat.
Atès que en aquest context econòmic, Sorea a l’any 2015 va proposar a l'Ajuntament la constitució
d'un Fons de Solidaritat, que és una iniciativa adreçada al col·lectiu de persones en risc d'exclusió
social amb l'objectiu de contribuir a superar dita situació.
Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comporta l'exempció del 100% de pagament del
rebut d'aigua, a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i/o urgència social.
Atès que els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Ulldecona, de conformitat amb l'article 3.1 de la Llei
catalana 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat ''assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del
benestar de les persones''.
En aquest sentit, els Serveis Socials de l'Ajuntament s'adrecen especialment a la prevenció de
situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de
vulnerabilitat, i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de
llur vida.
Atès que l'Ajuntament valora positivament i dóna ple suport a la iniciativa del Fons de Solidaritat de
Sorea.
Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i Sorea, en els termes que figura
incorporat en 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.
Expedient: 1-2-20-4
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5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
D’ULLDECONA I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.

ENTRE L’AGRUPACIÓ DE

DEFENSA FORESTAL 109

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agrupació de Defensa Forestal 109
d'Ulldecona i l'Ajuntament d'Ulldecona.
Atès que l'Ajuntament d'Ulldecona és beneficiari d'una subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de
Catalunya en el marc del Projecte «Treball als Barris» 2019, que té per objecte l’adequació i
manteniment de parcs, jardins i entorn forestal (Acció DX-02).
Atès que aquestes tasques seran executades per cinc treballadors contractats mitjançant Decret
d'Alcaldia de data 2 de juliol de 2020.
Atès que per a l'execució de les tasques previstes en aquesta actuació, l'Ajuntament d'Ulldecona
necessita disposar d'una sèrie de mitjans materials que són propietat de l'ADF.
Atès que l'ADF està disposat a cedir l'ús d'aquest material a l'Ajuntament d'Ulldecona durant el temps
de duració d’aquest Pla d'Ocupaci
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Agrupació de Defensa Forestal 109 d'Ulldecona i
l'Ajuntament d'Ulldecona que té per objecte determinar les obligacions de les parts signants quant a la
cessió de l'ús dels mitjans materials necessaris per dur a terme les tasques que són objecte del
Projecte «Treball als Barris» 2019, que té per objecte l’adequació i manteniment de parcs, jardins i
entorn forestal (Acció DX-02).
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aqust
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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6. APROVACIÓ DEL
FONDO L’ARION.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROTEGIR L’ENTORN NATURAL CONEGUT COM A

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a
Fondo l’Arión
El Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona, en data 5 de maig de 2003, va aprovar un conveni de
col·laboració amb els germans Porta i Ferré per protegir l'entorn natural conegut com a Fondo l'Arión,
que va ser posteriorment modificat per acord del Ple d'11 de maig de 2006.
En aquesta última modificació es va pactar una durada del conveni de 10 anys.
Atès que l’Ajuntament d’Ulldecona considera necessari continuar amb aquesta col·laboració, per
protegir l’entorn natural conegut com a Fondo l’Arión, donat el seu alt valor natural i històric
col·laborant amb els propietaris per tal de garantir la continuïtat d’aquest entorn natural.
Atès que l'adopció d'aquest acord implica una acció administrativa reservada al ple segons l'art. 22
LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a Fondo l'Arion, 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.

7. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
L’AJUNTAMENT D'ULLDECONA.

DE

SUBVENCIONS

EN

MATÈRIA

D'ASSOCIACIONISME

DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions en matèria d'associacionisme de
l’Ajuntament d'Ulldecona.
D’acord amb la Llei General de Subvencions, els òrgans de les Administracions Públiques que es
proposin establir subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de
subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari
per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s’han de
supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
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Amb aquest pla es pretén fomentar, consolidar i desenvolupar l'activitat de les entitats associatives,
amb un doble efecte: la integració de l'individu en la vida política, econòmica, cultural i social de la
comunitat i la realització d'activitats d'interès general en benefici del municipi.
Així mateix, el pla té caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva
efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions,
atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Aprovar el pla estratègic de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de
l’associacionisme mitjançant la concessió de subvencions anuals, en els termes en què figura
incorporat a l'expedient administratiu.
II. Aprovar el model de conveni tipus, segons la proposta que consta a l'expedient, i facultar a
l’Alcaldia per a determinar les condicions singulars a les quals se subjectarà cada subvenció concreta,
d'acord amb el que estableix l'article 34 de les Bases d'execució del Pressupost municipal.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Tinc una pregunta, un aclariment. Serà de caràcter permanent aquesta subvenció, però anualment
hi haurà una revisió per l'òrgan competent? Quin és l’òrgan competent?
- Sra. Ventura:
Les subvencions s’aproven totes al pressupost, estan totes llistades al pressupost municipal, que
és el que va al ple i és el Ple qui aprova el pressupost.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

8. ELEVACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE
CATALUNYA LA PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L'EXERCICI 2021.

LA

GENERALITAT

DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2021
Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.
Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
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Elevar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2021 següents:
- 19 de març (Sant Josep)
- 18 d’octubre (Sant Lluc)”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

9. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

15

LA MEMÒRIA VALORADA QUE PORTA PER TÍTOL

DE JUNY DE

"DANYS

2020,

RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DE

OCASIONATS PELS AIGUATS D'OCTUBRE DE

2018" AL TERME MUNICIPAL D'ULLDECONA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de la memòria valorada que porta per títol «Danys ocasionats
pels aiguats d’octubre de 2018» al terme municipal d'Ulldecona.
1. Els aiguats produïts el mes d’octubre de 2018, els dies 18 i 19, a Ulldecona, van causar importants
danys en els camins municipals.
2. Per Ordre PRE/9/2020, de 30 de gener, es van aprovar les bases reguladores de les subvencions
per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’Acord del Consell de Ministres
de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per
una emergència de protecció civil (DOGC 8055), i per Resolució PRE/565/2020, de 28 de febrer, es
va obrir la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions (DOGC 8076).
Segons aquesta resolució, les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva es
presentaran en el termini màxim d’un mes des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al
DOGC. Aquest termini va quedar en suspens per la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, però es va reanudar en data 1 de juny i finalitza el proper 22 de juny.
Segons la resolució esmentada, prèviament l’òrgan competent de l’ens local sol·licitant ha d’aprovar el
projecte d’obra i la corresponent sol·licitud de subvenció.
3. A aquests efectes els serveis tècnics municipals, per encàrrec d'aquest Ajuntament, han elaborat
una memòria tècnica que defineix les obres a efectuar per tal d'arranjar els camins afectats pels
aiguats del mes d’octubre de 2018, per tal de reparar els desperfectes ocasionats per l'aigua. Es
remarca en el projecte que es tracta d'obres de reparació, no de millora.
4. La competència per aprovar aquesta memòria valorada correspon al Ple de l’Ajuntament, però
donada la urgència motivada per la necessitat de sol·licitar aquesta subvenció abans de la celebració
d’un proper ple, es creu convenient aprovar-ho per l’Alcaldia i sotmetre-ho a ratificació del Ple en la
propera sessió, d’acord amb l’article 21.1.K) de la LRBRL.
Per tot això
HE RESOLT:
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I. Aprovar inicialment la memòria valorada que porta per títol «Danys ocasionats pels aiguats
d’octubre de 2018» al terme municipal d'Ulldecona”, l’import del pressupost d’execució per contracta
de la qual ascendeix a la quantitat total de 1.579.031,08 €, segons el següent detall:
Concepte

Import

Execució material .....................................................................................1.096.625,51 €
Despeses generals (13%) ...........................................................................142.561,32 €
Benefici industrial (6%)....................................................................................65.797,53 €
IVA (21%)...................................................................................................... 274.046,72 €
TOTAL........................................................................................................ 1.579.031,08 €
II. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i al tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al.legacions pertinents.
III. Disposar que, transcorregut el termini d'informació pública es procedirà a resoldre les
reclamacions, si n'hi ha, i a la seva aprovació definitiva abans que transcorrin sis mesos des de la
seva aprovació inicial. En cas que no es produeixin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà
automàticament definitiva.
IV. Acollir-nos a la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a danys en infraestructures
municipals i xarxa viària previstes a l’Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel
qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció
civil, i sol·licitar una subvenció de 789.515,54 euros, corresponent al 50% del cost de l’obra.
IV. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.
Així ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d’Ulldecona, Núria Ventura Brusca,
a Ulldecona, el dia quinze de juny de dos mil vint.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

10. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

15

DE JUNY

2020,

RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DEL

TÈCNIC
REDACTAT
PER
L’ESTUDI
D’ARQUITECTURA
BRULL I ALFONSO,
ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP, QUE PORTA PER TÍTOL «RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ
D’ESTRUCTURES HISTÒRIQUES I MESURES DE PROTECCIÓ I POSADA EN VALOR DEL CASTELL
D’ULDECONA».
PROJECTE

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial del projecte tècnic redactat per l’estudi d’arquitectura BRULL I
ALFONSO, ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP, que porta per títol «Restauració i consolidació
d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona»
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1. Des de l’excavació i posada a la llum de les estructures del recinte intern de la fortificació del castell
d'Ulldecona, l’any 1995, i malgrat les intervencions de restauració i consolidació que es van fer
d'aquest ara fa prop de quinze anys, s’ha anat produint un procés de degradació continuat de les
restes més mal conservades. Aquest procés, ha estat originat bàsicament per la exposició a la
intempèrie, especialment a l’aigua de pluja, d’aquestes construccions, però també a l’acció antròpica.
En aquest darrer sentit cal comptabilitzar l’efecte negatiu que té el pas sobre aquestes estructures
d’alguns visitants que accedeixen de manera descontrolada al recinte, però també, lamentablement,
algun episodi de vandalisme.
2. L’Ajuntament d'Ulldecona creu necessari procedir a dur a terme les tasques de restauració i
consolidació de les estructures històriques en més mal estat per tal de garantir la seva perdurabilitat
en el temps i també poder oferir al visitant una imatge endreçada d’un monument que té importants
valors patrimonials, i també per a millorar l’agençament dels recorreguts de circulació per a recuperar
l’enllumenat malmès.
3. Per resolució CLT/1979/2019, de 16 de juliol, es dóna publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en
l’àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural
per al trienni 2019-2021.
L’Ajuntament va considerar oportú presentar una sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria,
per la qual cosa va sol·licitar a l’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I
PATRIMONI, SLP, un avantprojecte d’aquestes obres, que és necessitava com a documentació
tècnica necessària per sol·licitar la subvenció.
En data 19/12/2019 es resolen les sol·licituds d’ajuts per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021, essent l’Ajuntament
d’Ulldecona beneficiari d’una subvenció de 54.686 euros (en tres anualitats) per a la restauració i
consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell
d’Ulldecona.
4. Tanmateix en data 22 d’octubre de 2019, apareix publicada en el BOE la «Orden FOM/1932/2014,
de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los
recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por la
Entidades del sector público dependientes o vinculadas» i en data 16 de gener de 2020 apareix
publicat l’ «Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se convocan ayudas para
financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico
Español,dentro del "Programa 1,5% Cultural" del Ministerio de Fomento.»
L’Ajuntament va acollir-se a aquesta convocatòria i també va sol·licitar una subvenció per dur a terme
aquesta actuació.
5. L’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO, ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP, per encàrrec
d'aquest Ajuntament, ha elaborat el projecte tècnic que porta per títol «Restauració i consolidació
d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona».
6. La competència per aprovar aquest projecte correspon al Ple de l’Ajuntament, però donada la
urgència motivada per la necessitat de presentar aquest projecte a l’OSIC abans de la celebració d’un
proper ple, es creu convenient aprovar-ho per l’Alcaldia i sotmetre-ho a ratificació del Ple en la
propera sessió, d’acord amb l’article 21.1.K) de la LRBRL.
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Per tot això
HE RESOLT:
I. Aprovar inicialment el projecte tècnic redactat per l’estudi d’arquitectura BRULL I ALFONSO,
ARQUITECTURA I PATRIMONI, SLP que porta per títol «Restauració i consolidació d’estructures
històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona», l’import del pressupost
d’execució per contracta de la qual ascendeix a la quantitat total de 323.261,31 €, segons el següent
detall:
Concepte

Import

Execució material ........................................................................................224.502,61 €
Despeses generals (13%) .............................................................................29.185,34 €
Benefici industrial (6%)....................................................................................13.470,16 €
IVA (21%)........................................................................................................ 56.103,20 €
TOTAL........................................................................................................... 323.261,31 €
II. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i al tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
III. Sol·licitar, simultàniament, aquells informes o autoritzacions a altres administracions d'acord amb
el que estableixi la legislació sectorial específica.
IV. Disposar que, en cas de no produir-se cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà
automàticament definitiva.
IV. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

11. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’ALCALDESSA, EN EL MARC DEL CONSELL D’ALCALDES I
ALCALDESSES DEL MONTSIÀ, DE DATA 3 DE JUNY DE 2020, DE SUSPENDRE LES FESTES D’ESTIU 2020
ARRAN DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
ACORD DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES DEL MONTSIÀ:
“Les alcaldies del Montsià acorden suspendre les festes d’estiu
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Montsià s’ha vist obligat a prendre aquesta difícil
decisió arran de la pandèmia de la COVID-19
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Montsià d’aquest dimecres, 3 de juny, celebrat de manera
telemàtica, ha acordat, en una decisió sense precedents, suspendre les festes d’estiu, que se
celebren anualment a tots els municipis de la comarca.
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Aquesta decisió s’ha pres sens prejudici que es puguin celebrar, durant aquest període, aquells actes
culturals i festius que permetin preservar la seguretat de les persones i sempre que la normativa
vigent ho permeti.
Cancel·lar les festes d’estiu és una decisió que mai haguérem volgut prendre, però mentre existisca
un risc real de rebrot, garantir la salut de tothom és i serà la nostra prioritat.
Al Montsià hem demostrat una gran responsabilitat durant el vigent estat d’alarma. Un comportament
exemplar que ha contribuït a protegir la regió sanitària de les Terres de l’Ebre davant la COVID19.
Hem de continuar donant el millor de tots nosaltres, posant la salut de les persones davant de tot.
Sense excepcions.
Les festes d’estiu dels municipis del Montsià compten amb un gran nombre d’actes multitudinaris que,
per la seua pròpia naturalesa, fan impossible garantir el compliment de totes les recomanacions
sanitàries, com el distanciament social o l’ús d’equips de protecció individual.
Així mateix, els canvis de fase en la desescalada durant la celebració de les festes d’estiu, ens
impedeixen exercir de forma eficient el seguiment i l’execució de les mesures de prevenció i
seguretat.
Som conscients que les nostres festes són un element indispensable per a tots els municipis de la
comarca. Representen la tradició i la cultura dels nostres pobles i fomenten la cohesió social i la
memòria col·lectiva.
No obstant això, ara toca evitar situacions de risc, apartar els obstacles i fer camí junts; exercint la
moderació, la prudència i la maduresa política per tots els montsianencs i montsianenques.
En aquesta aliança rau l’eina més poderosa per superar definitivament la crisi de la COVID19 i
avançar junts cap a un futur millor.
No volem finalitzar aquest comunicat sense mostrar el nostre suport a les empreses del territori que
contribueixen a dinamitzar les nostres festes i les nostres tradicions. Així mateix, agafem el
compromís de tornar a comptar amb els seus serveis quan la situació sanitària ho permeti i demanem
a les administracions supramunicipals que creïn línies d’ajut per garantir la viabilitat i la continuïtat de
les mateixes.
Finalment, ens agradaria reiterar l’agraïment públic a tota la ciutadania per la seva conducta modèlica
durant l’estat d’alarma. Ens sentim immensament honorats i honorades de caminar al vostre costat.
Alcaldesses i Alcaldes del Montsià ”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació de l’acord dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
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SECCIÓ DE CONTROL

12. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
L’ORGULL LGBTI.

EN MOTIU DEL

28

DE JUNY DE

2020, DIA INTERNACIONAL

DE

MOCIÓ CONEGUDA:
“Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI
Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull
El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels
anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50
anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a
la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure’ns
i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha permès observar quin és el grau de
discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem
de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la
seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en
especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials
i algun cas puntual en espais púbics.
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l’aprovació
de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals,
tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció
Integral LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt
d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on
estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin
en una gran ciutat o en el poble més petit.
I també, com a institució, des del municipi d’Ulldecona volem reivindicar i defensar els drets del
col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les
persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i
comarca, i convidem a tota la ciutadania a que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les
persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el
respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectiu discriminats.
Per part de l’ajuntament d’Ulldecona assumim el compromís de visibilitzar el 28 de juny i mantenir, la
resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui,
amb tots els drets i tot l’orgull. ”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Llegeix la declaració.
- Sr. Paredes:
Voldria fer un comentari. El punt número 16 de l’ordre del dia era la moció en commemoració del
28J, dia internacional de l’alliberament o l’orgull LGTBI, presentada pel grup que represento d’ERC
i com ja hem aprovat aquesta la retiro, perquè crec que seria repetir bàsicament el mateix, i tot i
que hi ha petites diferències, la idea és la mateixa i, per tant, la retiro. A favor.
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VOTACIONS: Sotmesa a votació la declaració institucional dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

13. MOCIÓ PER EXIGIR LA CONTINUÏTAT DELS PUNTS DE GUAITA FORESTAL A LES TERRES DE L’EBRE I A
LA RESTA DE CATALUNYA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM POBLE! (FEM POBLE!).
MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció que presenta el grup municipal FEM POBLE! per a exigir la continuïtat dels punts de
guaita forestal a les Terres de l’Ebre i a la resta de Catalunya
El passat 14 d'abril, en ple estat d'alarma per la pandèmia del COVID-19, el Govern català va
anunciar l'acord de govern pel qual es clausurarien les 9 torres de guaita forestal de les Terres de
l'Ebre i les 38 restants a la resta de Catalunya. Anunciat com una "aplicació de mesures de
racionalització de les tasques de detecció i vigilància d'incendis forestals dels Bombers de la
Generalitat", no només s'anunciava el tancament de les torres de guaita sinó que també es retallaria
el nombre d'ajudants d'ofici forestal (reforç de bombers per a la campanya d'incendis forestals) en
més de 200 persones, el que suposa un 35% menys de personal contractat per a la campanya
d'incendis forestals. Per tant, esta anomenada "racionalització" pot deixar a unes 300 persones sense
feina en l'actual context de crisi econòmica.
La magnitud d'este impacte a les Terres de l'Ebre, podent deixar sense feina a 18 persones a les
Terres de l'Ebre, seria l'equivalent a que es deixés sense feina a més de 300 persones a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. I així volem fixar població a les comarques? A més a més, tot plegat
s’esdevé a només dos mesos de l'inici del període d'alt risc d'incendis, 15 de juny, en una campanya
forestal que degut a les pluges abundants dels últims mesos, serà encara més complicada del que és
normal.
Pel que fa a Ulldecona, tenim un punt de guaita forestal a la serra de Godall, al cim del conegut com a
Tossal Gros o Lo Molló. Estratègic, ja que des d’allí es pot controlar una gran extensió de territori tant
del Baix Ebre i Montsià com del Maestrat. I és l'únic que controla la Serra del Montsià (vessant oest),
la Foia i els Baixos Ports. En el cas dels Baixos Ports, totes les tardes bufa marinada i, si s'iniciés un
foc a la tarda, es podria fer un macroincendi (té totes les condicions: vent a favor, vessant, seguiment
de combustible i i accessos per a l'extinció complicats) i Tossal Gros seria l'únic punt que ho pot vore
en les primeres fases.
Tots els estius, del 15 de juny al 15 de setembre, hi treballen dos guaites forestals en torns de 10
hores, cada dia (un treballa i l'altre lliura). Pròxims, dins la comarca del Montsià, també hi tenim els
punts de guaita del Negrell i Caro (Ports).
Hem de recordar que mentre estem vivint una crisi sanitària d'abast mundial en portem un altra, la
crisi climàtica, que està fent augmentar l'aridesa del planeta. Les Terres de l'Ebre som un territori que
l'estem patint i la patirem molt més severament que a altres llocs del país i del món, comportant un
augment de Grans Incendis Forestals com els de l'any passat a la Ribera d'Ebre.
Per tant, s'està cometent una enorme irresponsabilitat que pagarem ben aviat perquè tenim desenes
de milers d'hectàrees al territori sense cap tipus de gestió forestal des de fa 50 anys i milers
d'hectàrees agrícoles abandonades cada any que acaben essent masses forestals preparades per a
cremar amb intensitats que superen la capacitat d'extinció dels equips de Bombers.
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El col·lectiu de guaites forestals ja porta uns quants anys de lluita. Primer per la deixadesa de
l'administració catalana en no invertir els recursos econòmics necessaris per habilitar amb totes les
mesures de seguretat les torres i els llocs de guaita i, en segon lloc, pels intents reiterats de ser
substituïts per càmeres de vigilància. Ara denuncien que es vol desmantellar un cos de professionals
amb un informe de la conselleria d'Interior amb moltes falsedats i dades errònies.
El mateix cos reconeix que els avenços tecnològics són positius per millorar el servei que donen i han
de ser complementaris, però en cap cas substituïbles. Un guaita forestal és una persona formada per
a la detecció de columnes de fum que poden evolucionar en incendis forestals i que dona suport al
cos de Bombers que es desplaça a la zona de l'incendi. Una altra funció és la d'evitar milers de
sortides innecessàries dels Bombers degut als milers de trucades al 112 que fa la ciutadania en veure
una columna de fum que potser només és una crema de restes agrícoles.
L'administració catalana no pot rentar-se les mans adduint que la ciutadania té mitjans electrònics per
avisar de les columnes de fum. Sembla que hi ha algú que desconeix tots els forats negres sense
cobertura de telefonia mòbil als espais forestals i per tant sense possibilitat d'avisar, i que alhora es
pensa que durant els 3 mesos d'alt risc d'incendis forestals hi ha gent escampada per tot el territori
com si fos el mes d'agost. El canvi climàtic ha ampliat el període amb alt risc d'incendi. Són
conscients, els qui prenen estes decisions, que els guaites no només haurien d'estar actius del 15 de
juny al 15 de setembre, sinó que a un territori com les Terres de l'Ebre els hauríem de tenir actius des
de com a mínim l’1 de maig fins al 31 d'octubre?
No es pot pretendre ni que una càmera ni que la població en general siguen les encarregades de
donar el servei que actualment donen els guaites. Sembla però, que no a tot Catalunya la situació
serà igual, ja que la Diputació de Barcelona manté el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis
forestals que per a l'any 2020 comptarà amb 259 persones contractades entre guaites, informadors,
operadors de comunicacions i responsables de control.
És per tot això que el Grup Municipal Fem Poble d’Ulldecona presentem la present moció en suport al
col·lectiu de guaites forestals i les reivindicacions que anuncien. Per tal de mostrar el desacord amb la
decisió presa pel govern de la Generalitat de Catalunya proposem al ple aprovar els següents acords:
1) Que l'ajuntament d'Ulldecona exigeixi la retirada de l'acord de mesures anunciat el 14 d'abril per
part de la Generalitat de Catalunya i es contracten tots els guaites forestals i els ajudants d'ofici
forestal com a mínim com els de 2019.
2) Donar total suport a les reivindicacions del col·lectiu de guaites forestals i que es mantinguen
totes les torres de guaita.
3) Que la Generalitat, un cop acabada la campanya forestal, inicie una negociació amb el col·lectiu
de guaites, per tal de d'establir les bases del funcionament futur de les torres de guaita i els seus
professionals.
4) Comunicar el present acord al Govern de Catalunya, al President del Parlament, als grups
parlamentaris i al Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Castell:
Llegeix la moció.
- Sra. Balagué:
El canvi de model i el cessament de l’activitat dels punts de guaita té una incidència en la relació
laboral amb els treballadors/es de la categoria de guaita amb contracte fix discontinu. De fet,
s’establirà un procés de recol·locació del personal, en virtut de la qual podran ocupar un nou lloc

Pàg. 17/44

Expedient: 1-2-20-4

Ple Municipal
any 2020

de treball amb un contracte laboral de 12 mesos a l’any, és a dir, veuran incrementats el seu
rendiment i ocupació laboral. Actualment, hi ha 18 places de guaites en 9 punts de vigilància.
S’oferirà la possibilitat de recol·locació en els llocs de treball vacant en la categoria d’Auxiliar
d’Oficis Forestals (AOF). Així com també, en el futur procés de recol·locació s’oferirà, amb caràcter
excepcional, la possibilitat d’ocupar amb caràcter provisional llocs de categories Oficials de 1a dels
Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i de conductors amb carnet B o C.
Aquest canvi de model en la detecció i vigilància d’incendis forestals ve donat perquè s’ha
detectat, en els darrers anys, una evolució en la realitat socioeconòmica, també canvis en els
hàbits de la població, així com també han evolucionat les situacions de risc associades al canvi
climàtic.
Tot plegat requereix revisar la idoneïtat i necessitat de mantenir aquest model de vigilància i
detecció (utilitzat des dels anys noranta del segle XX).
A més, el telèfon d’emergències 112, àmpliament utilitzat per la població, també ha canviat la
manera de generar les alarmes d’incendis (entre d’altres emergències), així com la seva quantitat.
Aquest fet ha propiciat que les alertes de possibles incendis s’hagin produït majoritàriament per
part dels ciutadans.
Una de les dades més significatives és que durant el 2019 dels 545 incendis que es van produir a
Catalunya només 1 va ser notificat per part dels guaites forestals. De fet, en els darrers deu anys
dels 6.173 incendis que s’han registrat només 37 van ser notificats per part dels guaites forestals,
és a dir, només un 0,59%.
També existeix una variable antròpica: hi ha un canvi de costums de la ciutadania pel que fa a
l’accés al medi natural, cada cop més nombrós, la disponibilitat de mitjans tecnològics en temps
real, una major sensibilització de la ciutadania respecte al medi natural i la seva conservació, així
com la desestacionalització del risc d’incendi forestal derivat del canvi climàtic. Tot plegat requereix
l’adopció de mesures de control les 24 hores del dia i durant tot l’any.
A tals efectes, actualment existeixen mitjans telemàtics de control, detecció i vigilància que
permeten operativitat en temps real les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb monitoratge
des de sales de control centralitzades.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament ha revisat i modernitzat el
model, amb el qual es pretén millorar la disponibilitat dels recursos humans d’extinció d’incendis
forestals (dotant de mobilitat i polivalència els equips de treball), avançar en la pro activitat
treballant durant tot l’any en la preparació dels escenaris i del paisatge en els quals es realitzarà
l’extinció dels incendis i millorar l’eficiència dels recursos humans de suport disponibles (ampliant
les seves activitats i capacitats de treball).
- Sr. Paredes:
A favor també, fa dos mesos es va presentar una moció pràcticament semblant sobre aquest
mateix tema, i entenem que és en defensa sempre del territori i el que pot implicar als llocs de
treball. Ara bé, a ningú se li escapa que les tecnologies van canviant, que tot està canviant molt
ràpidament, i que evidentment ens hem d’adaptar absolutament tots, de totes formes crec que per
al territori és bona la defensa i, per tant, voto a favor.
- Sra. Ventura:
Nosaltres també votarem a favor, és una qüestió molt important que a més pot tenir conseqüències
molt nefastes no només per al nostre poble, sinó a nivell de tot el territori, i a nivell mediambiental
si no es modifica aquesta decisió o es busquen mitjans complementaris, i per això donarem suport
a la moció.
Sí que voldríem afegir un parell de qüestions perquè pensem que són importants, la primera
constatar des de l’Ajuntament la utilitat d’aquest servei prestat al llarg dels últims anys. Som
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conscients dels focs que han arribat a detectar-se, avisar i evitar que es propaguessin a través de
la feina dels guaites, i sí que a nivell d’índex, a nivell de tant per cent, aquest potser 0,59 és el real,
però moltes vegades el propi avistament per part dels guàrdies fa que això ja no esdevingui ni un
foc tampoc, fa que es pugui parar abans que s’hagi d’actuar i hagin de sortir en aquest cas els
bombers i altres serveis d’extinció d’incendi.
Un d’aquests punts a nivell de les Terres de l’Ebre està situat a Cerro Gordo, a la serra de Godall,
dins del nostre terme municipal, que dona cobertura no només a la mateixa serra, sinó també a un
paratge declarat en gran part com a zona PEIN, zona del Pla d’Especial Interès Natural, com és la
serralada del Montsià i, per tant, creiem que aquest és un servei que s’ha de continuar mantenint.
Durant dècades els guaites ens han donat la tranquil·litat sobretot a l’estiu, en els dies més
calorosos de l’any en què es podia detectar un incendi, de saber que hi havia algú vigilant i sí que
és veritat que la tecnologia pot ser complementària, però entenem que mai pot substituir aquesta
feina que fan els professionals durant aquests mesos. Tampoc les trucades al 112 són garantia per
alertar d’incendi, no només tenint en compte que estem en una zona on hi ha molt poca densitat
de població i potser que no s’aviste, on a més la cobertura telefònica és bastant defectuosa,
podríem dir, i per tant, dins d’aquests mateixos espais naturals aquesta és una qüestió que agreuja
encara més la situació.
Per tant, a banda de mostrar el nostre desacord en aquesta decisió i votar a favor de la moció, sí
que ens agradaria si es pogués introduir un punt, perquè això també té una afectació sobre els
serveis que es presten al nostre poble, sabeu que des de fa alguns anys, des de l’Ajuntament,
hem vingut reivindicant una major dotació de bombers professionals i de mitjans materials al
nostre parc, que aquest estiu torna a estar en uns nivells que considerem que no són els òptims i,
per tant, al grup proposant en aquest cas si vulgués inclouríem un altre punt que seria sol·licitar
una major dotació de recursos humans i materials al parc de bombers d’Ulldecona, tant durant
l’estiu com durant la resta de l’any, tenint en compte que és un dels dos únics parcs de bombers de
la comarca del Montsià en funcionament, i que, per tant, si ja es treuen els guaites que ja no fan la
vigilància i tenim menys recursos d’extinció i salvament, evidentment, esperem que no sigui així
però podríem patir algun ensurt que podríem evitar si es féssin les coses bé des d’un primer
moment.
- Sra. Castell:
Totalment d’acord, cap problema en afegir el punt i millorar-ho.
MOCIÓ DEFINITIVA:
“Moció que presenta el grup municipal FEM POBLE! per a exigir la continuïtat dels punts de
guaita forestal a les Terres de l’Ebre i a la resta de Catalunya
El passat 14 d'abril, en ple estat d'alarma per la pandèmia del COVID-19, el Govern català va
anunciar l'acord de govern pel qual es clausurarien les 9 torres de guaita forestal de les Terres de
l'Ebre i les 38 restants a la resta de Catalunya. Anunciat com una "aplicació de mesures de
racionalització de les tasques de detecció i vigilància d'incendis forestals dels Bombers de la
Generalitat", no només s'anunciava el tancament de les torres de guaita sinó que també es retallaria
el nombre d'ajudants d'ofici forestal (reforç de bombers per a la campanya d'incendis forestals) en
més de 200 persones, el que suposa un 35% menys de personal contractat per a la campanya
d'incendis forestals. Per tant, esta anomenada "racionalització" pot deixar a unes 300 persones sense
feina en l'actual context de crisi econòmica.
La magnitud d'este impacte a les Terres de l'Ebre, podent deixar sense feina a 18 persones a les
Terres de l'Ebre, seria l'equivalent a que es deixés sense feina a més de 300 persones a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. I així volem fixar població a les comarques? A més a més, tot plegat
s’esdevé a només dos mesos de l'inici del període d'alt risc d'incendis, 15 de juny, en una campanya
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forestal que degut a les pluges abundants dels últims mesos, serà encara més complicada del que és
normal.
Pel que fa a Ulldecona, tenim un punt de guaita forestal a la serra de Godall, al cim del conegut com a
Tossal Gros o Lo Molló. Estratègic, ja que des d’allí es pot controlar una gran extensió de territori tant
del Baix Ebre i Montsià com del Maestrat. I és l'únic que controla la Serra del Montsià (vessant oest),
la Foia i els Baixos Ports. En el cas dels Baixos Ports, totes les tardes bufa marinada i, si s'iniciés un
foc a la tarda, es podria fer un macroincendi (té totes les condicions: vent a favor, vessant, seguiment
de combustible i i accessos per a l'extinció complicats) i Tossal Gros seria l'únic punt que ho pot vore
en les primeres fases.
Tots els estius, del 15 de juny al 15 de setembre, hi treballen dos guaites forestals en torns de 10
hores, cada dia (un treballa i l'altre lliura). Pròxims, dins la comarca del Montsià, també hi tenim els
punts de guaita del Negrell i Caro (Ports).
Hem de recordar que mentre estem vivint una crisi sanitària d'abast mundial en portem un altra, la
crisi climàtica, que està fent augmentar l'aridesa del planeta. Les Terres de l'Ebre som un territori que
l'estem patint i la patirem molt més severament que a altres llocs del país i del món, comportant un
augment de Grans Incendis Forestals com els de l'any passat a la Ribera d'Ebre.
Per tant, s'està cometent una enorme irresponsabilitat que pagarem ben aviat perquè tenim desenes
de milers d'hectàrees al territori sense cap tipus de gestió forestal des de fa 50 anys i milers
d'hectàrees agrícoles abandonades cada any que acaben essent masses forestals preparades per a
cremar amb intensitats que superen la capacitat d'extinció dels equips de Bombers.
El col·lectiu de guaites forestals ja porta uns quants anys de lluita. Primer per la deixadesa de
l'administració catalana en no invertir els recursos econòmics necessaris per habilitar amb totes les
mesures de seguretat les torres i els llocs de guaita i, en segon lloc, pels intents reiterats de ser
substituïts per càmeres de vigilància. Ara denuncien que es vol desmantellar un cos de professionals
amb un informe de la conselleria d'Interior amb moltes falsedats i dades errònies.
El mateix cos reconeix que els avenços tecnològics són positius per millorar el servei que donen i han
de ser complementaris, però en cap cas substituïbles. Un guaita forestal és una persona formada per
a la detecció de columnes de fum que poden evolucionar en incendis forestals i que dona suport al
cos de Bombers que es desplaça a la zona de l'incendi. Una altra funció és la d'evitar milers de
sortides innecessàries dels Bombers degut als milers de trucades al 112 que fa la ciutadania en veure
una columna de fum que potser només és una crema de restes agrícoles.
L'administració catalana no pot rentar-se les mans adduint que la ciutadania té mitjans electrònics per
avisar de les columnes de fum. Sembla que hi ha algú que desconeix tots els forats negres sense
cobertura de telefonia mòbil als espais forestals i per tant sense possibilitat d'avisar, i que alhora es
pensa que durant els 3 mesos d'alt risc d'incendis forestals hi ha gent escampada per tot el territori
com si fos el mes d'agost. El canvi climàtic ha ampliat el període amb alt risc d'incendi. Són
conscients, els qui prenen estes decisions, que els guaites no només haurien d'estar actius del 15 de
juny al 15 de setembre, sinó que a un territori com les Terres de l'Ebre els hauríem de tenir actius des
de com a mínim l’1 de maig fins al 31 d'octubre?
No es pot pretendre ni que una càmera ni que la població en general siguen les encarregades de
donar el servei que actualment donen els guaites. Sembla però, que no a tot Catalunya la situació
serà igual, ja que la Diputació de Barcelona manté el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis
forestals que per a l'any 2020 comptarà amb 259 persones contractades entre guaites, informadors,
operadors de comunicacions i responsables de control.
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És per tot això que el Grup Municipal Fem Poble d’Ulldecona presentem la present moció en suport al
col·lectiu de guaites forestals i les reivindicacions que anuncien. Per tal de mostrar el desacord amb la
decisió presa pel govern de la Generalitat de Catalunya proposem al ple aprovar els següents acords:
1) Que l'ajuntament d'Ulldecona exigeixi la retirada de l'acord de mesures anunciat el 14 d'abril per
part de la Generalitat de Catalunya i es contracten tots els guaites forestals i els ajudants d'ofici
forestal com a mínim com els de 2019.
2) Donar total suport a les reivindicacions del col·lectiu de guaites forestals i que es mantinguen
totes les torres de guaita.
3) Que la Generalitat, un cop acabada la campanya forestal, inicie una negociació amb el col·lectiu
de guaites, per tal de d'establir les bases del funcionament futur de les torres de guaita i els seus
professionals.
4) Tanmateix, sol·licitar a la Generalitat una major dotació de recursos humans i materials al parc de
bombers d’Ulldecona.
5) Comunicar el present acord al Govern de Catalunya, al President del Parlament, als grups
parlamentaris i al Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre.”
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

14. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A ULLDECONA. MOCIÓ PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL FEM POBLE! (FEM POBLE!).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL FEM POBLE! PER A LA CREACIÓ
D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A ULLDECONA
El sector del caravàning està de moda al nostre país. Així es desprèn de les últimes dades de
l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (ASEICAR) en què la venda
d’autocaravanes es va incrementar un 347% l’any 2018 en tot el territori. I l’augment considerable de
demanda de lloguer d’aquests vehicles arran de la crisi del COVID-19. Això evidencia, que l’auge que
viu aquest sector es deu fonamentalment a la demanda existent entre la societat de noves formes
d’oci vacacional.
Tant a Catalunya com a la resta del territori espanyol, hi ha una manca d’àrees d’autocaravanes, per
la qual cosa molts autocaravanistes marxen a la resta d’Europa on els hi és més fàcil viatjar. La gran
majoria d’aquestes àrees estan ubicades en llocs estratègics, llocs on conflueixen monuments, zones
d’interès turístic, supermercats condicionats per atendre aquest públic i fins i tot moltes poblacions per
tal de desenvolupar el turisme de natura i rural.
El nostre municipi compta amb un ventall molt ampli de possibilitats com a destinació turística. Tenim
la platja, el Delta de l’Ebre i el Massís dels Ports a tocar. Cal deixar palès, que el turisme
d’autocaravana és d’un turisme familiar, està desestacionalitzat, amb una estada mitjana de 48 hores.
Normalment s’interessen per les visites culturals i l’entorn natural, i d'això a Ulldecona en tenim
abastament, amb les pintures rupestres, el castell, les oliveres mil·lenàries, per exemple.
Les estadístiques descriuen que l’usuari mitjà de l’autocaravana és una persona que valora
l’autonomia, el contacte amb la natura, la comunicació humana, la convivència, la gastronomia i els
aspectes lúdics i culturals dels pobles per on passa.
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El nostre municipi és una zona de pas important, la N-340, la A7 i la AP7 a només 4 km. són vies
d’accés a la zona de costa que sobretot, durant els mesos d’estiu estan molt transitades.
Creiem que no suposara cap gran despesa regular algun indret d'Ulldecona per tal d’habilitar-lo com a
zona d’aparcament i serveis d’autocaravanes.
Creiem que s’ha de potenciar el turisme tant d’interior com de costa i actualment, no disposem d’una
oferta amplia d’allotjament, per la qual cosa seria molt interessant donar cabuda aquest tipus de
model de turisme.
Atès que disposar d’una àrea d’aparcament d’autocaravanes és una oportunitat per contribuir al
desenvolupament del comerç i la restauració local.
Atès que oferir aquest servei és una oportunitat per donar resposta a noves necessitats i tendències
del turisme actual, així com ser visibles en totes les revistes, aplicacions i guies especialitzades de
sector.
Atès que hem de buscar noves formules de reactivació econòmica i creiem que aquest aparcament
pot generar beneficis al comerç local.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords :
PRIMER.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població d'Ulldecona per instal·lar una àrea
d’autocaravanes creant una comissió temàtica per a tractar només aquesta qüestió amb
representants dels sectors comercials i l'assessorament dels tècnics municipals pertinents.
SEGON.- Fer les actuacions necessàries, com poden ser punts d'aigua, i servei de recanvi per aigües
negres i grises, contenidors, il·luminació, zona de pícnic entre d’altres. Així com preveure el
manteniment i la neteja de la zona.
TERCER.- Destinar una part del pressupost 2021 a aquest projecte per a què es pugui executar en la
màxima brevetat possible.
QUART.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi d'Ulldecona”
DELIBERACIONS:
- Sra. Castell:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
A favor. Una pregunta, tinc entés que si avui vol venir alguna caravana, la ubicació és detràs de
l’edifici de turisme, no?
- Sra. Ventura:
Ara després ho explico.
- Sra. Balagué:
A favor, i si no recordo malament, l’hem aprovat diverses vegades aquesta moció, per això que
potser ara ja s’hauria d’actuar i s’hauria de fer, perquè no sé si no és la segona o tercera vegada
que ho aprovem.
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- Sra. Ventura:
Nosaltres també votarem a favor, és una qüestió en la qual estem d’acord, a més com ja s’ha dit
en aquest ple s’ha debatut en diverses ocasions. Hi ha un projecte del 2018 que no implicava
només a l’Ajuntament d’Ulldecona, sinó que implicava tota la comarca del Montsià que es diu
«Montsià territori camper», i que suposava la ubicació d’una àrea d’autocaravanes en cadascun
dels municipis del Montsià, per tal de poder fer una ruta, i que estiguérem tots els municipis, en
aquest cas, amb uns serveis adequats. Aquell acord del Consell d’Alcaldes va ser ratificat també
pel ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’any 2018 i es va demanar una subvenció a nivell de tota la
comarca del Montsià per poder desenvolupar aquest projecte. Una subvenció de la Generalitat
dins dels plans de foment de turisme que pujava en aquell cas 364 mil euros, per a poder executar
totes les obres i dotar dels serveis necessaris a les diferents àrees d’autocaravanes. En el cas de
l’àrea d’autocaravanes d’Ulldecona, anava ubicada detràs de l’oficina de turisme, a la part que ara
s’ha urbanitzat un tram, i tots aquells terrenys fins al final són de titularitat municipal i, per tant, la
idea era poder-ho fer allí, implicava fer unes obres de connexió de clavegueram i punts d’aigua i
llum que actualment no estan fetes, però aquest era el projecte inicial.
Quan va resoldre la Generalitat els plans de foment del turisme, vam tenir, per una banda, la
decepció que no es va aprovar aquest pla i es va quedar sense finançament. Però per l’altra
banda, sí que ens van subvencionar el nostre propi projecte com a Ajuntament que ens implicava
una subvenció de 350.000 euros i que suposava entre altres coses l’arranjament i la consolidació
de les estructures històriques del Castell, que ara després ratificarem, la neteja de la portalada de
l’església, diferents actuacions dins del nucli urbà, i per tant, per un costat vam tenir la decepció
que per part del Consell Comarcal no se’ns va donar aquesta subvenció, però sí que se’ns va
donar l’altra per apostar per un altre tipus d’actuació.
Actualment, també informar-vos que hi ha un punt en aquesta moció que diu «destinar part del
pressupost de 2021 a aquest projecte», i actualment hi ha diferents projectes privats que estan
treballant sobre la possibilitat de desenvolupar i fer una àrea d’autocaravanes, d'aquests n’hi ha un
que és prou seriós i, que per tant, estem a l’espera de saber si evoluciona en positiu o no. Per tant,
entenc que nosaltres com a Ajuntament, no farem en cap cas, la competència a una iniciativa
privada, però sí que coincidim en què si al llarg dels propers mesos no acaba de desencallar-se,
llavors haurem de posar-nos-hi, perquè realment quan venen autocaravanes, s’ubiquen a diferents
punts, aquest de turisme és un, però també n’hi ha un altre que els ubiquem a l’entrada del poble
davant de la cooperativa, i a l’ermita també tenim molta demanda, intentem que no estiguin més
hores de les que es comprometen a estar, més que res perquè són punts d’aparcament que no
disposen dels serveis a la gent que fa aquest tipus de turisme, i per tant, entenem que una parada
la poden fer però que no poden fer un servei de càmping, sinó que simplement és parada.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

15. MOCIÓ

DE SUPORT A LES LLUITES PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL.

PRESENTADA PEL

GRUP

MUNICIPAL

ESQUERRA REPUBLICANA

DE

MOCIÓ

CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

(ERC-AM).
MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció de suport a les lluites PER a l’eliminació de la discriminació racial
L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com el Dia
Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard d’aquesta
proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i lliure de discriminació
racial.
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Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim l’obligació
i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la pell, creença
religiosa, expressió cultural.
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des d’un
compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i assumim el valor
de la diferència. Tenim el convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els vincles
socials. I, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat que ens
evidencien que el valor de la diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma
discriminatòria envers determinades persones.
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. Des de
l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin possible la igualtat
efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats de vida, al marge
del seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i promoure mesures,
programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació
racial.
SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència
respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen divers.
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la discriminació racial
que se celebrin al nostre municipi o país.
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del
nostre municipi. ”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Abans de llegir la moció, crec que és d’actualitat tot el tema del racisme, hem pogut veure amb tot
el tema de Lleida que segueix vigent, i sembla que de vegades són coses d’altres països, d’altres
societats, però que a casa Déu n’hi do el que tenim. Per tant, crec que és molt pertinent en el
moment actual. Seguidament llegeix la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

16. MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT O L’ORGULL
LGTBI. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM).
Es retira de l’ordre del dia.
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17. MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL PLA DE RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ DEL SECTOR
MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’AGRUPACIÓ DE PENYES
TAURINES DE LES TERRES DE L’EBRE I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

TAURÍ CATALÀ.
I

COMISSIONS

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER A DONAR SUPORT AL PLA DE RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ DEL SECTOR TAURÍ
CATALÀ
Núria Ventura Brusca, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Ulldecona, i a instàncies de l’Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, presenta la següent moció, oberta a tots els
grups municipals per a ser tractada durant la propera sessió de Ple convocada.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El món taurí de Catalunya és un dels sectors (econòmic, cultural i festiu) més perjudicat, ja no només
per l’afectació del COVID-19 sinó també per les decisions adoptades pel govern central de deixar al
marge qualsevol línia d’ajudes i que han fet que un cop més s’hagi menyspreat a una petita, però,
important part de la cultura expressada amb la festa dels bous.
Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran realitzar, però, les despeses
d’alimentació, manteniment i cura dels animals es mantindran íntegres.
El sector de les festes amb bous es pot veure obligat a sacrificar un gran nombre d’animals que estan
a la nostra comunitat autònoma, fet que pot comportar unes pèrdues directes per a les ramaderies
autòctones de centenars de milers d’euros.
La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur no puguin contractar
aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per l’escassa oferta, serien preus molt elevats.
A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al caràcter festiu dels seus
actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre i algunes altres zones de Catalunya
com Cardona (Bages) i Vidreres (La Selva) conformen el cor de les celebracions patronals,
fundacionals i de tot tipus, que es realitzen majoritàriament entre els mesos d’abril i setembre,
justament els mesos, que, en principi, seran de màxima incidència.
Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat econòmica que genera,
segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat a finals de l’any 2018 per la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, supera els 4,5 milions d’euros i el manteniment de molts llocs de treball directes i
indirectes.
Els 40 municipis de tot Catalunya, governats per diferents partits polítics (majoritàriament ERC i Junts
per Catalunya), que celebren aquests actes estan suspenent la majoria dels prop de 500 actes
taurins, amb més de 1600 animals a exhibir que estaven previstos per a aquest 2020 i que mentre
persisteixin aquestes limitacions sanitàries seguiran sense poder exhibir-se, i, per tant, sense obtenir
la corresponent autorització.
Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a l’alimentació de les ramaderies
de bous braus, que evitin l’enviament massiu a l’escorxador d’aquests animals, com desgraciadament
ja està passant amb algunes explotacions ramaderes.
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A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de ser objecte d’especial
protecció, ja no tan sols com una part del patrimoni genètic animal, al que per cert fa referència el
pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de les festes amb bous a Catalunya sinó també
perquè al ser uns animals criats en règim extensiu, suposen un gran benefici per a la sostenibilitat del
medi rural i del nostre medi ambient, així com per a les zones de Parc Natural.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per a l’alimentació del
ramat i la seva atenció sanitària, per un import de NORANTA EUROS PER ANIMAL //90,00.-//€, tant si
està o no destinat als festejos taurins.
Aquest ajut, té per objecte sufragar una part dels costos que els ramaders han d'assumir per al
manteniment d'aquests animals, vinculats fonamentalment a la seva alimentació, la manca de
rendibilitat en la seva aptitud càrnica degut a l'elevat nombre de races especialment carnisseres, els
elevats costos de manteniment per l'especial maneig que requereixen i el seu específic seguiment
oficial per raons sanitàries.
2.- Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes a estudiar i no deixar desemparat a un
sector com el de criadors de bous braus per a evitar que a causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de
decidir enviar animals a l’escorxador.
3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb competències
sobre el benestar animal a estudiar també ajudes encaminades al sector ramader en conceptes
d’atenció veterinària, productes farmacològics com a finalitat vetllar per la bona cura dels animals.
4.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar línies d’ajuts cap al
sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva activitat a causa del COVID-19 i per tant
s’acumularan pèrdues ja que les festa dels bous és una de les expressions festives i culturals que
més afectació han tingut alhora que també aquesta greu crisis podria repercutir amb la desaparició
d’algunes ramaderies que la seva única font d’ingressos són els espectacles taurins.
5.- Per altra banda que s’insti al Govern Central a:
1) Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des del moment que es
va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions taurines finalitzin.
2) Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures genèriques que el
Ministeri de Cultura adopti en suport a aquest sector.
6.- Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre i als Grups Polítics en representació al Parlament de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.
- Sra. Castell:
D’entrada voldríem demanar la votació per punts d’aquesta moció, per poder votar a favor del
primer acord, on es manifesta que la raça del ramat autòcton hauria de ser objecte d’especial
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protecció, ja que en ser uns animals criats en règim extensiu, suposen un gran benefici per a la
sostenibilitat del medi rural i del nostre medi ambient, així com per a les zones de Parc Natural.
Estem d’acord en què la Generalitat assumeixi el cost de 90 euros per la manutenció del ramat
que fins ara ha servit a les festes populars, però en cap cas podem estar d’acord en assumir la
resta de moció, i és com a mínim curiós que el govern presenti una moció tan completa i
ambiciosa per a protegir un sector econòmic, del qual al municipi només disposem d’una empresa,
i sembla una broma. No seria més urgent i sobretot més just dedicar aquests esforços a donar
solucions concretes a sectors importants del nostre poble, als que representen un gruix important
dels impostos que ingressa aquest Ajuntament, com són els autònoms, el turisme, que tots estem
d’acord que és un sector estratègic per a Ulldecona, per exemple a l’hosteleria, a qui aquest any
tan dur no se li perdonaran el pagament de les terrasses, ni tots els seus impostos i un llarg
etcètera. No veiem cap moció en aquest sentit i ho trobem profundament injust, el nostre deure és
atendre els nostres conciutadans i creiem que la situació és suficientment greu com per a aprovar
aquesta moció completa.
- Sra. Ventura:
No tenim cap problema en votar-la per punts, en tot cas, no estic evidentment gens d’acord en el
que acabes de dir ara mateix, entre altres coses perquè aquest mateix ple ha aprovat línies
d’actuacions específiques i algunes mesures, no només en l’apartat de mocions que presento, en
aquest cas, a instàncies d’una agrupació de penyes que representa les diferents comissions de les
terres de l’Ebre, i això no té absolutament res a veure en les altres mesures que s’han aprovat al
llarg d’aquests últims mesos, que per cert, si no recordo malament, ho van ser per unanimitat de
tots els grups polítics presents. En tot cas, no tenim cap problema de votar-la de manera separada
perquè entenc que donaríeu suport al primer punt i, per tant, quedaria el primer punt aprovat per
10 vots a favor i 2 abstencions i la resta de punts quedarien aprovats per 8 vots a favor, 2
abstencions i 2 vots en contra.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Acord 1:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 2 (GMERC-AM, GMJUNTS)
Resta d’acords:
Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 2 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 2 (GMERC-AM, GMJUNTS)

18. MOCIÓ

PER PROPOSAR QUE LA SEU CENTRAL DE L’AGÈNCIA DEL PATRIMONI NATURAL I DE LA

BIODIVERSITAT DE

CATALUNYA ES

SITUÏ A LES

TERRES

DE L’EBRE.

MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA

I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER PROPOSAR QUE LA SEU CENTRAL DE L’AGÈNCIA DEL PATRIMONI NATURAL I
DE LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA ES SITUÏ A LES TERRES DE L’EBRE
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides vinculen explícitament el
desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. Seguint aquest principi, en
defensa dels grans objectius inexcusables i urgents en l'àmbit de la biodiversitat, la Unió Europea ha
previst l'estratègia sobre biodiversitat fins al 2030. També el Govern de la Generalitat, en document de
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planificació estratègica, ha establert l’Estratègia pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya,
el qual recull entre les línies d'actuació prioritària la creació de l’Agència de la Natura.
Tot plegat, va més enllà de les ideologies polítiques i dels debats parlamentaris. Estem davant d’un
repte planetari: la degradació del medi natural i la biodiversitat són, alhora, una amenaça per a la salut
de les persones i per al benestar de la societat, i la pèrdua d’uns recursos indestriables del
desenvolupament econòmic, social i just de tota la població mundial. Alhora, respon a l’obligació
inexcusable de vetllar pel futur del planeta que deixem a les generacions que han de venir i a
l’exigència de fer compatible la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic amb l'activitat
econòmica i la generació d'ocupació, essent també instrument contra el despoblament del territori.
La proposta de competències que es fa en la regulació de l'Agència és suficient per donar les
primeres respostes als importants reptes de conservar el patrimoni natural de Catalunya i revertir la
pèrdua de biodiversitat que s'hi està produint, tal i com demostren, entre d'altres, les dades
contingudes en els darrers informes de compliment de la Directiva europea d’hàbitats i ocells
presentats pel Govern de la Generalitat.
L’Agència és, també, un instrument per potenciar les activitats i els productes de tota mena que es
poden realitzar i obtenir de forma sostenible i en els espais naturals protegits, donant-los valor afegit i
segell de qualitat i creant llocs de treball sobre el territori, evitant el despoblament i fomentant l’equitat
territorial.
Més que mai, en aquesta situació de pandèmia, s’ha pogut entendre tan bé com la natura i tots els
serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut de les generacions que vivim i de
les que vindran. La fragmentació de polítiques, la prevalença de l’explotació insostenible dels recursos
naturals i el menyspreu de la necessitat de conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut
col·lectiva ens han dut a la situació alarmant que vivim.
Alhora, per fomentar que tots els agents hi tinguin veu, en els estatuts i els corresponents reglaments
dels òrgans de participació de l’Agència hi seran representades també les administracions locals,
entitats ambientalistes, entitats d’usos agraris i ramaders, del món acadèmic, entitats dels usos
recreatius, entitats dels usos industrials i associacions de veïns i altes partícips amb incidència sobre
el territori i el medi natural.
Per això ha estat tant important l’aprovació fa pocs dies de la llei de creació de l’Agència de la Natura
de Catalunya, tal com han desenvolupat conjuntament, promogut i acordat diversos grups polítics.
Per altra banda, les Terres de l’Ebre som un territori amb una biodiversitat i patrimoni natural
excepcional essent reconeguts per la UNESCO com a reserva de la biosfera, fet que ens converteix
en l’únic territori de Catalunya que pràcticament en el seu conjunt té aquest reconeixement. És per
això, i tenint en compte que aquesta agència ha d’impulsar polítiques mediambientals al conjunt del
país, seria un element positiu que la seu central es situés fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i
d’aquesta forma s’impulsés una descentralització de l’administració catalana per afavorir l’equitat
territorial.
Per tot plegat, amb la ferma voluntat de contribuir en els objectius de desenvolupament
sostenible i de conservació del patrimoni natural, el grup municipal Socialistes Ulldecona
proposa al ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat a situar la seu central de l’Agència Catalana de la Natura
a les Terres de l’Ebre, un cop aprovat el projecte de llei, atès la nostra riquesa de patrimoni natural i
biodiversitat.
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SEGON. Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Brusca:
Llegeix la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

19. MOCIÓ PER UNA MILLORA DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS I ÀVIES D’ULLDECONA. MOCIÓ PRESENTADA
PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER UNA MILLORA DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS I ÀVIES D’ULLDECONA.
El 13 de Març de 2020 la Residència Onada va entrar en el període de confinament. Un confinament
agreujat per la tipologia dels seus usuaris, iaios i iaies molts d’ells amb diverses patologies mèdiques.
La situació durant aquest període va ser de molta tensió. Finalment aquet període de confinament ja
ha passat i s’ha de dir, que ho han passat, amb una molt bona nota tots i totes les professionals de
l’ONADA. Però el perill segueix existint mentre no hagi una vacuna o una cura eficaç pel coronavirus i
mentrestant la Residència seguirà aplicant totes aquelles orientacions sanitàries que dicti el
Departament de Salud.
Quina és però, la situació actual.
•
•
•

•
•

Edifici de més de 17 anys en funcionament intens sense haver-se fet cap reforma integral.
Finalització al maig del 2018, del contracte amb l’empresa ONADA de la Residència.(fa més
de 2 anys).
Denúncies repetides del Servei d’Inspecció, encara pendents de solucionar, dels anys 2017,
2018, 2019 i 2020, amb obertura d’expedient i proposta de sanció a l’Ajuntament d’Ulldecona
per infracció greu i molt greu (4000€ i 7000€, respectivament) per manca de reparació de les
deficiències reiterativament assenyalades.
Una residencia que en l’actualitat dona servei a 60 persones. 42 són residents a temps
complert (35 són places públiques i 7 privades-subvencionades) i 18 són ateses al centre de
dia. Quan la població d’Ulldecona cada cop està més envellida i es necessiten més places.
La preocupació de les autoritats sanitàries envers la Residència que la fa especialment
vulnerable en aquest període de pandèmia, el seu tamany. És massa petita i no hi ha espais
per poder aïllar a malats en cas de sospita de contagi.

Què proposa ERC d’Ulldecona.
Si bé com a partit d’esquerres entenem que la gestió pública d’ un servei tan sensible com l’atenció
als iaios i iaies, molts d’ells amb greus mancances de dependència, estaria bé que estigués en mans
publiques creiem que hem de ser realistes per no perjudicar precisament a la gent que volem ajudar.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. Que la Residència tingui una gestió de servei indirecta mitjançant concessió i es convoqui un
concurs d’adjudicació del contracte de gestió de servei.
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2. En aquest concurs públic, les condicions de qualitat, seguretat ... deuen estar clares però també la
garantia del seguiment per part de l’Ajuntament. Aquest ha d’estar amatent a que tot funcioni
correctament i posar-hi mesures si fa falta.
3. Aconseguir que hagi un pla de millora substancials de les instal·lacions, fa 17 anys que està en
funcionament.
4. Una ampliació de l’edifici. La població gran del nostre poble està augmentant i per tant necessitem
més llits públics, concordats amb la Generalitat, per poder atendre-la dignament i aquesta ampliació
donaria unes majors garanties sanitàries als usuaris en cas de patir algun contagi que impliqui
l’aïllament de la persona afectada.
No podem restar impassibles a les condicions de vida dels nostres iaios i iaies. Són massa importants
per seguir sense fer res.
HEM DE PASSAR D’APLAUDIR I PARLAR A FER. ”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
-Sra. Balagué:
Estem totalment d’acord amb aquesta moció. I voldria afegir que des de quan des del nostre grup
Junts per Ulldecona i barris diem que estem d’acord amb aquesta moció ho diem perquè creiem
que s’ha de gestionar la residència, com bé diu la moció, indirectament, i s’ha de fer un concurs
públic. I quan dic això és perquè després de dos anys, encara no tenim, no som sabedors del que
suposa fer-se’n càrrec d’aquesta gestió per part de l’Ajuntament i sí que hem de pensar que
aquesta gestió es podria portar des de l’Ajuntament en determinades coses, i potser podria ser
més controlada, però no podem d’entrada assumir una despesa que no sabem del que es tracta.
I, encara més important, que no tenim, actualment, gent qualificada a l’ajuntament que pugui
gestionar aquesta residència. Per tant, nosaltres apostem per la gestió indirecta, fer un concurs
públic, i això no vol dir necessàriament que s’hagi d’adjudicar a l’empresa que la té ara. Per això
s’ha de fer un concurs públic, i l’empresa que es presenti amb millors propostes i que sigui
valorada pels tècnics com a millor oferta és qui ha de gestionar la residència, però crec que natros
ni per motius econòmics, que suposarien un endeutament a l’Ajuntament, que faria perillar les
arques de l’Ajuntament que ara, satisfactòriament per a tots, estan en números positius i podem dir
que estem en una situació econòmica prou bona, crec que no podem voler agafar la gestió d’un
servei i perdre aquesta situació que tenim ara. Per tant, per tots aquests motiu, decidim nosaltres
aprovar esta moció i considerem que és millor que voler-la gestionar des de l’Ajuntament.
- Sra. Castell:
Nosaltres també compartim part de la moció presentada per esquerra, en l’apartat de la situació
actual, i pensem que la gent espera bastant més de natros. Com a grup municipal aquest tema ha
estat i és probablement el tema més frustant des que vam començar aquesta legislatura, fa poc
més d’un any.
I, en aquest punt, ens costa entendre l’actitud de l’actual equip de govern, quan pràcticament a tots
els plens ha hagut preguntes per part de tots els grups en relació a aquest tema, que si ja era
urgent de bon principi, amb l’actual crisi sanitària, ha empitjorat de manera evident.
Sra. Alcadessa, tenen un projecte clar per al futur de la residència de la gent gran al nostre poble?
Perquè encara no hem vist ni cap estudi de viabilitat, ni cap projecte sobre les seves intencions, no
hem vist absolutament res, més que un discurs d’intencions sense cap aval que el sustenti. Si us
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plau, parlem-ne, opinem i decidim, perquè l’important en aquest tema és que funcioni i funcioni bé.
Més enllà del que diuen, que hi ha interessos en posar aquesta empresa o l’altra, més enllà del
que diuen que es vol fer clientelisme, el veritablement important és el benestar de les persones
que hi resideixen i que en aquests moments més enllà de l'immens esforç de la gent que hi treballa
i s’ocupa dels problemes del dia a dia, és quan menys qüestionable, principalment per la falta
d’espai.
Avui molts dels grups presentem mocions on demanem a les institucions diverses coses que
pensem que són importants, i aquesta també ho és d’important, perquè un poble que té cura de la
seva gent, quan ho necessita, és un poble millor. Demanem-nos estar a l’altura, per tot això ens
abstenim en aquesta moció, no perquè no la creguem important, sinó perquè pensem que el debat
ha de ser ample. Més enllà del model que decidim a l’hora de realitzar-la anem tots a una, perquè
aquest problema s‘ha de resoldre de manera immediata i tots ens vam comprometre en el moment
de les eleccions. Posem-nos a treballar i arreglem -ho.
- Sra. Ventura:
Natros no podem donar suport a aquesta moció, per diverses raons, la primera i principal perquè a
nivell d’intencions, que ara comentava la regidora, creiem que un servei públic com l’atenció a les
persones grans no pot servir, en cap cas, per a que unes quantes empreses guanyen diners, sinó
que els recursos que se’n treuen s’han de destinar a invertir i a millorar el propi servei.
Aquesta intenció no és cap sorpresa atès que, és veritat que va ser un tema àmpliament debatut
en la darrera campanya electoral i que ho ha estat al llarg dels últims mesos, però a banda d’això
també hi ha altres motius, el primer, la moció per a la millora per a la residència d’avis i àvies
d’Ulldecona en el que tots segurament hi estem d’acord, però que no és el que després acaba
tractant el contingut de la moció, ni als preàmbuls ni pel que fa als acords.
Comentant alguna de les diferents qüestions, primer parla dels treballadors i treballadores d’una
empresa en concret, l’empresa l’Onada, que és la que actualment està gestionant la nostra
residència i sobre els mesos complicats, no que ja han passat sinó que encara estem vivint, en
què tots i cadascun d’ells han demostrat la seva professionalitat, i per sort és veritat que hem
tingut uns mesos prou tranquils, dins de la situació que és difícil i també de les pròpies mancances
de l’equipament. Han demostrat una gran professionalitat igual que ho han fet altres treballadors i
treballadores, professionals sanitaris, tècnics d’emergència, personal dels serveis a domicili,
farmacèutics, neteja i demés personal que al llarg d’aquests últims mesos han viscut en una
càrrega de feina extrema en molts pocs mitjans i en una enorme responsabilitat, envers un dels
col·lectius de més risc de contraure el coronavirus com són les persones grans.
Lamentablement, com dic, no podem donar per finalitzada aquesta situació i, inclús avui hem
conegut noves mesures, per tal d’evitar que hagi rebrots.
Però com dic, res de tot això té a veure per apostar per una gestió pública o gestió privada de la
pròpia residència, perquè quan el text parla de servei indirecte mitjançant concessió, evidentment
està parlant d’una gestió privada. I fent referència a una de les frases de la moció, no sabem si
això és ser més d’esquerres o de dretes, però al final, crec que és completament indiferent que
sigui una cosa com una altra, perquè el que sí que sabem és que no és un model just ni en les
pròpies persones grans, ni en les condicions laborals dels treballadors i treballadores, ni tampoc
segurament en l’administració pública que al final som tots i totes.
Si seguim analitzant el contingut del text, barreja conceptes i també paraules, no sé si de manera
intencionada o no, però parla de denúncies repetides del Servei d’Inspecció, quan hauria de dir
actes, com tantes altres se’n fan diàriament d’altres tants equipaments i serveis públics o privats, i
malament si no es fessin, perquè l’administració, en aquest cas la Generalitat té la capacitat
inspectora d’estar precisament per vetllar que tot es faci correctament. Estem parlant d’algunes
mancances dins d’aquestes actes, que ens corresponen a nosaltres com a administració titular del
servei, però altres també, que entenem, i en això és un debat més jurídic que polític, que són
responsabilitat de la pròpia empresa concessionària que gestiona aquest servei. No pot ser que
tots els ingressos vagin als comptes corrents d’una o altra empresa i totes les despeses vagin al
compte corrent de l’Ajuntament. Al final és tan fàcil com això, però amb la complicació, i d’aquí ve
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la demora en moltes de les decisions, de què estem parlant de persones, no estem parlant ni del
servei d’aigua que també és molt important, però que té més facilitat a l’hora de gestionar-lo, ni
d’altre tipus de serveis.
Coincidim en una cosa, i és que a Ulldecona tenim un problema greu equipament que no es va
dimensionar com tocava quan es va planificar, i que arrastra problemes constructius greus, fruit
també perquè en aquell moment es va planificar el que era un equipament d’habitatges tutelats
que després es va modificar i per tant, això va fer que de sortida la residència tingués unes
mancances importants, això junt al fet que cada vegada la societat que tenim és més envellida, té
més dependència i, per tant, necessita més espais, i fa que actualment els espais comuns del
propi equipament s’hagin quedat molt menuts i hagin dificultats importants a l’hora de gestionar el
dia a dia.
I dins dels recursos disponibles de l’Ajuntament, entenc que sempre s’ha intentat posar solució.
Inicialment el projecte de construcció de la pròpia residència, que en aquell moment eren 22
places d’habitatges tutelats, pujava un pressupost de 138 milions de pessetes, després al 2001 es
va fer un canvi d’ús i es va pujar 63 milions de pessetes, per construir una residència assistida que
és el que hi ha actualment. Finalment, el cost total del projecte va ser un milió d’euros
aproximadament, que és van repartir de la següent manera, l’Ajuntament va pagar 350 mil euros,
la Generalitat 570 mil euros i l’empresa concessionària, que és la que va guanyar el concurs que
en aquell moment es va determinar, 76 mil euros. Després va haver més inversions, és a dir, no és
veritat que l’Ajuntament després d’aquests anys no hagi fet res, l’Ajuntament, dins de les
disponibilitats econòmiques que ha tingut, ha fet tot el que ha pogut i més. L’any 2007/2008 es va
fer una inversió de més de 100 mil euros en la construcció d’una nova planta per a intentar
descolapsar alguns dels serveis que hi havia a la pròpia residència, s’han fet inversions per
canviar els quadres elèctrics, ara darrerament s’ha fet una inversió que encara no està acabada,
que vam haver de paralitzar precisament per tota la situació de pandèmia que estem vivint, de
modificació i canvi de remodelació dels banys, que era una de les qüestions que l’acta, a les que
feia referència a la moció, insistia i què és fruit d’una construcció defectuosa, podríem dir, i per
tant, que arrastrem des del primer dia, però que està executant-se, en aquest cas, el canvi
necessari.
Per no fer-ho més llarg, em remeto a l’últim acord de ple, sobre la qüestió que encara ens trobem
en aquest punt inicial, és veritat, però estem aquí, l’acord de ple es va prendre al març de 2019,
que demanava declarar la iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència
assistida per a la gent gran, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis, i la comprovació
que les obres i instal·lacions afectes al servei es troben en l’estat de conservació i funcionament
adequats.
En un altre dels punts es demanava sol·licitar assistència a les Administracions Públiques amb
competència en la prestació del servei de residència assistida per a la gent gran, centre de dia,
assistència domiciliària i cartera de serveis, especialment la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona, per tal de comptar amb l’assessorament de funcionaris experts en la gestió d’aquest servei,
pel que comentava abans la regidora, de què segurament no tenim a la casa funcionaris que puguin
analitzar aquest cas concret, perquè a més l’externalització, la privatització d’aquest servei, en el seu
moment, ha fet que durant uns anys l’ajuntament no hagi tingut absolutament cap tipus d’informació al
respecte.
I, ens trobem en aquest punt, és molt més difícil del que ens pensàvem, sí, perquè no hem trobat
aquest assessorament extern i aquesta assistència tècnica en totes les fases prèvies d’aquesta
reversió del servei i ho estem fent en recursos propis, per tal de fer dos coses, l’elaboració d’una
memòria del servei en anàlisi de tots els factors legals, econòmic i operatiu que condicionen la
prestació del servei i també, la memòria d’inversions actuals necessàries i en un futur, per a evitar,
que d’aquí a 15 anys encara estiguem amb el mateix problema. Però evidentment, això no només
requereix d’una decisió política sinó que també requereix d’una feina tècnica i d’un assessorament
extern, que més enllà del que cadascun de nosaltres puguem creure hem de valorar
econòmicament que és el que suposa econòmicament per a l’Ajuntament.
I, per aquests, motius el nostre posicionament és contrari a la moció.
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- Sra. Salas:
Sigui gestió pública o privada nosaltres el que volem és que la gent que estigui allí estigui bé, per
suposat, és el principal. Sempre, la nostra postura l’hem dit clara des del primer dia, apostàvem i
apostem per la gestió indirecta perquè ens preocupa una cosa, i és el que li va passar, per
exemple, a l’Ajuntament de Deltebre fa pocs anys, que ho gestionava l’ajuntament i en un any
l’ajuntament va haver de posar més de 300 mil euros per fer una mala gestió des de l’Ajuntament.
A mi em preocupa, i ho acabes de dir ara, que es van demanar experts i que no han contestat, no
tenim res, això fa molts de mesos, i això em fa pensar que els experts i els que n’entenen estan a
la privada i pràcticament hi ha molt pocs tècnics que estan a la pública i per això no estan.
A banda, quan ens costarà econòmicament al poble? Sé que el govern aposta per la gestió
directa, que ho gestione l’Ajuntament perquè està convençut que guanyarà diners, crec. Que
guanyarà diners o millor dit, que es treuran diners i aquests diners es podran revertir, comprant
terrenys i fent-la més gran o potser en arreglar carrers, o per una altra cosa que es decideixi, però
i si no és així? Els membres de l’equip de govern estarien disposats a assumir els diners que és
perdin per la mala gestió? Ho dic perquè és un tema complicat i fa un munt d’anys, dos anys i pico
que ho porta una empresa privada però que no saben si en un mes han de marxar, ho dic, perquè
es prengui la decisió ja i que es faci el que s’hagi de fer i la nostra postura, per molts de dubtes i
moltes coses que estan sortint el fet de no trobar un expert és molt significatiu, i el nostre vot és a
favor de la moció.
- Sr. Paredes:
Vàries coses, el text no té cap trampa, crec que està clar, potser has trobat que són actes i no són
denúncies. Però hi ha una cosa esfereïdora i és que tu Núria al 2017 eres alcaldessa, i al 2018 i al
2019 i al 2020 i ja està, algú té la responsabilitat, això no ve d’ara, ve de molts anys, i a més has
dit una cosa que encara m’ha preocupat més i és que has dit que ens hem gastat molts diners al
2007, en no sé quines inversions, i segueix sent d’alguna forma i amb tot el respecte una
«chapuzilla», perquè el problema és de fons, s’ha d’ampliar la residència, s’ha d’engrandir, i s’ha
de fer, és a dir, algun dia s’ha de fer una reestructuració a fons, i a fons vol dir a fons, i no arreglar
quatre cosetes d’aquí, dos d’allí, que costen diners i acaba sent el mateix.
Evidentment Fanny podem estar parlant, fa molts anys que s’està parlant, i jo veig que vols seguir
parlant, doncs parlem-ne, però alguna decisió s’haurà de prendre.
És capaç l’ajuntament en recursos propis fer una residència com cal? Com hi ha a molts de pobles
del nostre entorn. Sí o no? O què farem? que ja m’ho imagino, el que hi ha ara i farem el compte
de la lletera, en una mica que guanyem, amb aquests dinerets, invertirem més i en una miqueta
més tornarem a invertir més, i jo crec que no que a la residència senzillament s’ha de fer un canvi
radical, i desgraciadament, i dic desgraciadament perquè no estic en la discussió de si pública o
privada, desgraciadament no crec que l’ajuntament ho pugui fer. Si ho pogués fer l’ajuntament,
discutiríem quina és la gestió de la majoria de les residències, quina no és, quines hi ha públiques
quines no, com els hi ha anat, com pensen aquests ajuntaments, n’hi ha pocs però n’hi ha i
podríem entrar en aquest debat. El tema és dir, volem fer una residència com cal? com ens
pertoca a Ulldecona, o volem tenir una cosa menudeta que sempre ens acabarà donant problemes
i en petites coses?... però per a això ens fan falta diners, i per això jo faig una aposta per dir
senyors, aquesta gent té una edat, la solució la necessitem ara, arreglem ara les coses i fem una
residència com les que hi ha a molts altres pobles adequades a les necessitats d’Ulldecona.
Aquesta és la meva intenció.
I finalment, tu dius, ningú ens ha ajudat, home si fa falta, no sé... on s’ha demanat l’ajuda? Si fa
falta farem les gestions que sigui. No pot ser que un ajuntament demane a la Diputació o demane
a altres institucions i no tingui una ajuda, per tant, jo a la teva disposició en tot el que pugui ajudar
de què realment si s’ha demanat una ajuda tècnica es doni i si no es dóna que s’expliqui perquè
no es dóna, potser perquè no tinguin tècnics, és possible, o potser no, però en tot cas jo estic a
disposició per si fa falta en aquest sentit.
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- Sra. Ventura:
Per recapitular, perquè no acabo d’entendre la teva intervenció ara final. La moció parla d’una
cosa, però tu acabes de comentar una altra cosa diferent. La moció parla de la gestió de la
residència actual, i ara acabes de plantejar la construcció d’una residència nova.
- Sr. Paredes:
Hi haurà que ampliar-ho, hi haurà que fer alguna cosa.
- Sra. Ventura:
Si podem estar d’acord, però això no té res s veure amb la gestió, és a dir la moció està parlant de
gestió, si estàs parlant de la residència nova, segurament seria el projecte ideal, perquè està a
l’espai que està i estem ofegats i es necessita més espai i segurament seria qüestió de debat no
d'un mes, ni de dos ni de tres, però són coses diferents... la moció diu el que diu i està parlant de
la gestió.
- Sr. Paredes:
Si jo dic una gestió indirecta i tal i tal, com a contrapartida ha d’haver unes obres de millora. Si li
has de demanar a l’empresa concessionària que sigui així. Jo el que estic demanant, és que quan
surti el concurs, aquí ha d’haver una ampliació, això s’està quedant menut, aquí ens estem
ofegant, i ha d’haver una ampliació. No sé si en un edifici nou, no sé si al mateix edifici que es pot
agafar i, no ho sé, això ho diran els tècnics i els arquitectes, però és un edifici que s’ha d’ampliar,
per tant, jo dono la gestió a una empresa i a canvi li marco a l’empresa les inversions que ha de
fer, perquè evidentment alguna cosa haurà de fer, l’ampliació i millora, i hi haurà que veure on
arriba o no, perquè potser el que demanem ningú ho vol fer, eue podria ser també un altre
problema. És que demanem tant que no hi ha cap empresa que tingui interès en entrar-hi, això
seria un altre tema, però quan jo demano la gestió indirecta, quan jo estic dient senyors s’ha de
millorar, s’ha de fer una reforma a fons, s’ha d’ampliar el que es pugui, qui ho pot fer? Tenim diners
públics per a fer-ho o no? Si no tenim diners públics anem a la gestió indirecta, però fem-ho, no
deixéssim passar més anys, sinó això és el conte de la lletera que no s’acaba mai. Crec que
aquesta és la filosofia, a partir d’aquí si vols mirar una coma o un punt, ho discutim, però penso
que el sentit de la moció s'entén bastant.
- Sra. Ventura:
Bé, s’entén depèn del moment, perquè crec que algun punt entra en contradicció en l’altre. En tot
cas, no estem d’acord en què de sortida haguem d’apostar per una gestió privada, evidentment en
tots els concursos públics és l’administració qui posa unes condicions, i posa uns condicionants,
evidentment, i l’exemple el tenim en, de vegades se fa bé i de vegades no es fa tant bé, amb els
números de l’última vegada, l’Ajuntament 350 mil euros, la Generalitat 570 mil, això són 920 mil
euros en recursos públics i, l’empresa que ha gestionat el servei durant 17 anys només 76 mil, el
que hem dit abans, els beneficis sempre van al mateix lloc, i la despesa sempre va al mateix lloc.
Entenem que això no és un model just i, per tant, en el moment en què podem incidir en modificar
aquesta problemàtica, ara deixant de banda el servei del que estem tractant, intentarem
solucionar-lo i modificar-lo en funció de les nostres possibilitats, insisteixo estem encara en el
primer punt, en aquest tràmit de la reversió, que és llarg i és més llarg del que ens pensàvem. Si,
realment, i ho estem fent, no amb el suport tècnic de cap tècnic específic per part dels
departaments que hem apuntat, sinó en gestors d’altres residències de titularitat municipal, que sí
que n’hi ha, i aquests sí que ja tenen l’experiència per a poder-ho tirar endavant.
- Sra. Castell:
Una cosa, que ell em deia que només vull parlar, no és que vulgue parlar, és que en vull parlar i,
ara hem fet aquí referit a una moció que és molt pertinent, perquè aquest problema el portem
arrastrant massa temps i ens preocupa molt, però crec que en aquest debat s’han obert vies, que
és al que nosaltres ens referim. Estudiem les vies, ho ha dit ara mateix Alfred, estudiem les
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diferents vies, mirem si hi ha viabilitat. Però, et preocupa? S'està allargant? Entenem la
problemàtica de què s’allargue, però també s’ha d’entendre la problemàtica en què se troba la gent
què està allà, que és greu, que no és fàcil, que les condicions no són les òptimes i això ens ha de
preocupar també molt, mirem les possibilitats que tenim, mirem-les totes, estudiem-les i intentem
entre tots arribar a un màxim de consens per a què el tema aquest es resolgui.
És una mica el que dèiem, potser les intencions són bones i en un moment donat doncs, tothom
hem de girar una mica la cantonada per a veure una mica més enllà. Però fem-ho, comprometemnos una mica tots els que estem implicats en desencallar aquest tema.
- Sra. Ventura:
Entenc que precisament per això, el punt de ple al que feia referència, que es va aprovar per
unanimitat, es va aprovar precisament amb el suport de tots els grups del passat mandat, per això
perquè no es deixava cap porta tancada a res, sinó que s’estudiava, després de feta aquesta
reversió i de què tinguem totes les qüestions econòmiques i que he comentat abans, sobre un
paper, evidentment és el ple municipal qui prendrà la decisió oportuna sobre la gestió de la
residència, perquè ara aquí s’han obert debats diferents, és a dir, s’està parlant de la gestió d’un
equipament que tenim en l’actualitat amb unes mancances evidents, que tots sabem quines són i
que compartim, i una altra cosa és si estem plantejant fer una residència nova o fer qualsevol tipus
d’equipament nou per a gent gran, que s’està fent a altres municipis i que també està funcionant.
De vies aquí per a estudiar en tenim moltes, perquè hem de tenir en compte que cada vegada
tenim una societat que per sort envelleix més, i en més qualitat de vida, però per l’altra banda,
tenim uns números de persones en una dependència elevada, que estan en residències o en
altres equipaments semblants i que, per tant, tenen una necessitat d’espai molt més gran de la què
tenien fa 20 anys quan es va planificar la residència d’Ulldecona, que actualment, en pocs anys
com heu vist, s’ha quedat menuda i no respon tampoc a les necessitats que avui té la gent gran
d’envellir en dignitat i amb uns serveis que es mereixen.
- Sra. Castell:
Núria perdona, llavors aquest estudi quan el farem?
- Sra. Ventura:
Ara estic parlant d’una altra cosa, això és el que acaba de plantejar ell ara, d’una residència nova,
ens podem asseure demà mateix si voleu, entens, això és un altre tema.
L’altre és una qüestió de la residència, la gestió que actualment s’està fent és l’estudi econòmic
sobre això, perquè a més, és en el que ens vam comprometre, i una vegada tinguem aquest estudi
econòmic elaborat el plantejarem i entre tots prendrem la decisió. El nostre posicionament sabeu
quin és, sabem quin és el posicionament de cadascú, però evidentment han d’haver uns números
que han de recolzar aquests plantejaments. Perquè no farem coses que l’Ajuntament no pugui
assumir, creiem que ho pot fer, ara t’estic donant una opinió personal, però en el moment en què
tinguem aquest estudi acabat i tancat, automàticament el presentem i el tirem endavant. O decidim
qualsevol altra qüestió, per això deia que encara estem al primer punt d’aquell
acord.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, queda rebutjada pel resultat següent:
Vots afirmatius: 3 (GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 2 (GMFEM POBLE!)
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20. 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 31 de
gener fins al 25 de juny de 2020, que corresponen amb les compreses entre els números 462420-F
fins al 462581-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 31 de gener fins al 25 de juny de 2020, corresponent a les
sessions celebrades els dies 14 de febrer, 13 de març, 18 de maig de 2020.

21. PRECS I PREGUNTES.
PREC 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vull començar agraint, donant les gràcies, felicitant, a tots els
ciutadans d’Ulldecona i els seus barris, que al sortir es posen mascareta i compleixen en totes les
normes de la Covid i a la vegada voldria fer una reflexió a totes aquelles persones que no ho fan. Que
si és perquè ells no tenen por a agafar el virus, que pensen que al seu voltant hi ha gent gran, hi ha
gent de mitjana edat en malalties, i els podria crear un problema a les altres persones, per això
demano solidaritat i que pensen en tots.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està el tema de la cooperativa?
- Sra. Ventura:
L’última vegada, crec recordar, que us vaig informar que estàvem a l’espera que sortís el Pla
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per tal de poder demanar una subvenció. Ja l’hem
demanat, no està resolt encara però està demanada la subvenció i per tant, esperem que ens
resolguen la subvenció per tal de poder tirar endavant tota la planificació que tenim.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de les goteres de la pista coberta. Ho vaig preguntar
ja fa temps a un ple i he vist que, encara que era un prec i no se’m va contestar , encara no sé res, i
no sé si per part de l’equip de govern, al cap dels mesos, s’ha fet alguna gestió.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També com a prec vaig dir lo de les papereres, que fan falta a
molts de carrers, que hi ha gent que va a passejar als gossos i compleixen i ho recullen, però no
saben on llençar-ho.
- Sra. Ventura:
Ara, aprofitant que s’havien de posar les noves papereres aquí a la part nova del carrer Major, se
n’han posat a dos o tres punts més de noves, i en tot cas reforçarem aquells llocs que encara no
n’hi ha.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig demanar, respecte a això, als que fan les
necessitats els gossos als carrers i no les recullen, si s’havien posat algunes denúncies i si la
resposta era que si, m’agradaria que em féssiu arribar la relació de les denúncies que s’han posat.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : El quadrant de la policia local del 2018, fa molt de temps que
ho demano, sé que no es pot fer ús i ho tinc claríssim, com moltes altres coses de cara al poble, però
ho vull exclusivament per un tema intern, perquè m’agrada i vull veure com es va treballar i què és el
que es va fer.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Al ple del mes de març vaig fer una pregunta, que vull llegir, va
ser la número 12 i deia:
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«El 16 de desembre vaig registrar el registre 3925 que li demanava a la secretària un informe pel
tema de la moció que es va aprovar al setembre que concretament l’acord diu que cap partit polític
fiquéssim cap bandera ni símbols partidistes de qualsevol tipus a la façana de l’Ajuntament ni a cap
lloc visible des del carrer de la façana de l’Ajuntament, a excepció de les banderes constitucionals als
màstils de l’Ajuntament d’Ulldecona. En definitiva la conclusió de la secretària de l’Ajuntament,
referent a aquest informe diu: “Per tant, sense entrar a considerar si els llaços grocs poden o no estar
a la finestra del despatx assignat a un grup polític, hi ha un acord de ple que obliga a l’Ajuntament i
segons l’article 21.1.r) de la llei 7/1985 de, 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local és
competència de l’Alcaldessa ordenar la publicació, execució i fer complir els acords del ple.”
Ho dic perquè si tal i com diu l’informe i és un acord de ple i això s’està incomplint, pensa fer alguna
cosa l’Alcaldessa en relació a aquest tema?»
La resposta que em va fer en aquell ple va ser que sí, que pensava donar compliment a l’informe de
la secretària i que si no m’equivoco el va enviar aquesta setmana o la setmana passada i gairebé no
hem tingut ni temps de trametre’l a la resta de grups.
Al ple de l’abril ho vaig tornar a dir i em va dir que se li havia passat, pràcticament. Estic parlant que la
moció es va presentar al setembre de l’any passat, estem al juliol, deu mesos després i no s’ha fet res
i li torno a preguntar: Pensa fer algo l’alcaldessa referent a aquest punt?
- Sra. Ventura:
Aprofito una vegada més, per a requerir a tots els grups aquest compliment de l’acord. Si vols que
et digui la veritat, en aquests mesos que han passat, la nostra última preocupació ha sigut saber si
al despatx d’un grup polític en concret hi havia, continuava o no continuava havent una bandera,
en tot cas, des d’aquí ho faig públicament, requereixo a tots els grups municipals al compliment de
l’acord de Ple que vam acordar en el seu moment.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També vull comentar que, una vegada ja ho vaig dir, al carrer
Entença, cantonada amb el carrer Cardenal Gomà, hi ha una casa vella, com un pati, i que hi ha gent
que sembla ser que tira basura allí, però avui he passat de casualitat i se m’ha ocorregut mirar, i he
vist que hi ha herbes de més d’un metre d’alçada, i ho dic perquè com sé que per part de
l’Ajuntament, com tots els anys, s’ha enviat la relació dels solars que s’han de netejar jo no sé si en
aquest cas s’ha enviat o no, però com a mínim l’herba sí que s’hauria de treure, perquè en cas
d’incendi ja sabem que pot passar.
- Sra. Ventura:
S’han enviat totes les cartes, a tots els solars, però ara desconec si el que comentes ara del carrer
Entença amb Cardenal Gomà està a la llista o no, en tot cas ho revisarem.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He anat al cementiri aquest matí també i està prou bé, el
problema són les flors, les plantes, que s’estan morint per falta d’aigua. Ho dic perquè, per favor, ho
tingueu en compte.
- Sra. Ventura:
Enguany ha sigut un any extremadament complicat, us ho he explicat en les diferents reunions que
hem anat duent a terme, per la situació que hem viscut en tot l’estat d’alarma. A principis del mes
de març van caducar tota una sèrie de contractes de col·laboració social, i molt del personal que
tenim a la brigada, prové d’aquesta via que tenim per conveni entre l’Ajuntament i el servei
d’ocupació de Catalunya desenvolupant tasques de col·laboració social. No es van renovar els
contractes i també es van paralitzar tots els plans d’ocupació que teníem. Això en un moment en
què necessitàvem més personal que mai al carrer, perquè necessitàvem intensificar totes les
tasques de neteja i desinfecció sobretot, va ser un problema i han sigut mesos extremadament
complicats en què inclús persones d’altres àrees de treball de l’Ajuntament, han hagut de fer
tasques que no els pertocaven, perquè necessitàvem aquesta ajuda i aquest suport. I vull aprofitar
per fer un especial agraïment a tot el personal d’esport de l’Ajuntament d’Ulldecona perquè els
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equipaments esportius han estat tancats durant aquests mesos i han fet durant unes hores de la
seva jornada laboral tasques, inclús de desbrossar i de neteja, insisteixo que no els pertoquen
segons la seva categoria laboral, però que en una situació d’emergència com la que estàvem tots
els recursos eren pocs. Hem tingut que suplementar d’aquesta manera la feina i hem passat com
hem pogut aquests mesos, i això ens ha comportat alguns problemes al cementiri, per exemple.
Ara ja tenim un pla d’ocupació de medi rural, i esperem que en pocs dies pugui estar allí, perquè
déu n’hi do la feina que han fet en aquesta última setmana i per tant, esperem que la feina es
vaigue notant, i també als camins en el tema de desbrossament, perquè de manera paral·lela han
coincidit dues coses, la incorporació d’aquest pla d’ocupació, hem aprovat avui un conveni amb
l’ADF per a poder utilitzar material de l’ADF per a desbrossar i també el final d’un concurs públic
que vam fer per a buscar una empresa que pugués fer el desbrossament de diferents camins que
ens corrien molta pressa i que necessitàvem maquinària més gran i que també s’està fent. En
aquest cas és un contracte que pujava 18 mil euros i que ja està a punt d’acabar. S’han desbrossat
molts dels principals camins de la vora del poble, altres encara fan falta, i s’estan fent actualment. I
això ens ajudarà a pal·liar la problemàtica d'aquest any, per una banda la falta de personal i, per
l’altra part, que ha sigut un any especialment plujós i que, per tant, l’herba ha crescut molt més i,
que també com ja sabeu, per acord de ple, des de ja fa uns quants anys no utilitzem herbicides,
com el glifossat, que tenia un impacte sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones més
elevat, però que també feia que l’herba no creixés tan de pressa. Ara seguem i automàticament, al
cap de 15 dies, torna a créixer, per tant la feina és doble. La persona que revisa totes aquestes
tasques és tant el responsable de l’àrea de jardineria, el jardiner que està treballant actualment a
l’Ajuntament, com també el cap de brigada. I si vols la llista del que s’ha fet fins ara, prepararem la
llista i t’ho passarem. Ho lligo també amb el tema de neteja de nucli antic que hi ha algunes
qüestions que implicaven també més personal.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sé que hi ha un pla de 4 persones, que estan desbrossant
els camins, i m’agradaria que em feu arribar la relació de camins, i com fan aquesta feina, i, si és que
no s’ha posat, que suposo que sí, es tingui en compte, especialment, llocs inclús a dins del poble.
Poso un exemple, la continuació de l’Avinguda Ramon Salomon, allí hi ha molta gent que passa a peu
i amb les herbes no poden passar. Però hi ha algú que supervise aquesta feina? Ho dic perquè cada
dia, i és cada dia, hi ha gent que va a la bassa del Montsià i més amb els ànecs que hi ha ara, el que
és el pont, és com a què s’ha començat a desbrossar la part de baix, una miqueta més amunt han fet
una tireta així (no res, que no pot passar ni una persona) i tot el demés ho han deixat i més endavant
està completament en herbes molt grans. Sé que no és fàcil però passin per un lloc que ho deixin
arreglat que no hagin de tornar a passar i que es tingui en compte els camins, especialment, prioritzar
aquells que la gent surt a caminar i què són més transitables.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Del bar Orfeó, s’ha fet alguna cosa?
- Sra. Ventura:
No sé si us vaig comentar en l’última vegada que ho vam parlar o no. En tot cas us comento que ja
tenim els pressupostos del que ens costarà el projecte tècnic d’enderroc de les instal·lacions
existents i de les obres que hem de fer, per tant, ara falta adjudicar-ho, tenim simplement els
pressupostos, adjudicarem aquesta feina i quan estigui feta iniciarem el concurs per a la concessió
de la gestió d’aquest equipament.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber si al cementiri heu destinat una nova
persona, des que la persona que s’encarregava està jubilada i esperem, perquè suposo que no ha
pogut fer tot el que tocava amb el tema aquests mesos de l’estat d’alarma i confinament, però teníem
el cementiri que semblava un jardí i ara no podem dir el mateix. Per això s’hauria de mirar dins de les
possibilitats de deixar el cementeri com estava.
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PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Els camins rurals, no és novetat, però ho hem de dir,
segueixen estan en molt mal estat, i com deia Isabel, no hem de parlar només de la carretera, sinó de
l’estat de les herbes que envaeixen la carretera i quasi bé hi ha camins que no es pot ni circular. Per
tant, us agrairíem que dins de les possibilitats que anéssiu fent actuacions, potser poques i ben fetes,
i no moltes i per sortir del pas.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També som tots sabedors que no tenim places
d’aparcament al municipi, si què podreu dir-nos que molta gent vol aparcament a prop de casa, que
poden aparcar a la sortida del poble o per una banda o per l’altra o anar al passeig de l’Estació, però
hi ha molta gent que li és un problema greu desplaçar-se, per dir algo, un quart o vint minuts d’on
viuen. Voldríem saber, perquè creiem que seria una manera potser si s’ha pensat recuperar alguna
plaça de pàrquing, si esteu fent un control acurat dels guals, contraguals, perquè sempre ho hem
sabut, perquè ha passat tota la vida que molta gent no paga el gual, i per tant no haurien de tenir la
placa i seria una manera de disposar d’aquestes places d’aparcament per a la gent del poble que fa
falta.
- Sra. Ventura:
S’està fent un control del tema de guals i contraguals, perquè a més és veritat que s’han detectat
diferents plaques que no són les correctes, això es fa de manera habitual, i no hi ha cap època de
l’any en què es faci aquesta revisió, com per exemple amb el tema del desbrossament que ja
tenim fixat que a la primavera enviem les cartes, no, simplement es va fent. Bàsicament el que ens
trobem són persones que no tenen regularitzat el pagament o que no estan al dia, al corrent de
pagament dels guals i, per tant, automàticament es demana que els donem de baixa.
PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Isabel començava la intervenció de les preguntes dient que
donava les gràcies a la gent per l’ús de la mascareta. Està clar que molta gent fa un ús adequat de la
mascareta i no som nosaltres si hem de dir si és adequat o no és adequat. Però, també, veiem que hi
ha molta gent que no porta la mascareta.
La situació s’està tornant a complicar, i potser hauríem de demanar, a qui li toca, que és a la Policia
Local que destine més esforços a aquest tema. I, malauradament, fins que no es posarà una multa, la
gent no reaccionarà, però s’estan jugant la seva vida i la vida de tots els del costat, i sí que no
hauríem d’arribar a les multes però, com sabeu en tots els temes, fins que no et toquen la butxaca no
reacciones.
I, també sabem que no tenim els policies que hem de tenir, però crec que ara és un tema de salut
molt important, i, per tant haurien de dedicar-se més esforços a aquest tema, potser la primera
vegada a avisar i després automàticament denunciar a la gent que no fa ús d’aquesta mascareta.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : S’han tornat a obrir els parcs infantils i els jardins públics,
voldríem saber si es desinfecten, almenys el mobiliari urbà i els columpios, els gronxadors i tobogans
d’aquests parcs a diari, si no és així crec que s’haurien de fer esforços i també hauríeu de revisar
perfectament, totes les àrees dels parcs infantils, perquè crec que hi ha molts gronxadors i molts dels
materials que juguen els xiquets que estan en mal estat, que no es poden fer servir o, n’hi ha que no
s’han pogut fer servir durant molt i molt de temps.
- Sra. Ventura:
No es fa diàriament, però si periòdicament, cada dos o tres dies es fa la desinfecció de tots els
parcs com marca la normativa vigent, i s’ha fet una repassada ara de tots els parcs infantils, s’han
arreglat alguns que hi havia alguna problemàtica que ja teníem detectada i s’han reparat en
qüestió de fusta i demés i ara estem també, que crec que és el de les Ventalles, però la resta crec
que estan pintats i estan en perfectes condicions.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SR. PAREDES: Crec, que en el tema de les mascaretes i parcs infantils,
s’haurà de fer una mica més de pedagogia, perquè suposo que tots ens hem relaxat una mica, de
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passar moments a casa tancats i ara, potser, s’ha baixat la guàrdia. Les dades no són bones i potser
s’hauria de fer, una altra vegada, una altra campanya, amb més intensitat des de la Policia Municipal.
En fi, tornar-mos a posar una mica les piles perquè crec que desgraciadament fa falta, sense
culpabilitzar a ningú, però crec que tornar a posar-nos les piles estaria bé.
- Sra. Ventura:
Pel tema de la conscienciació de les mascaretes ja ho he dit, l’Ajuntament no ho ha deixat de fer ni
un moment i, continuarem fent-ho tant de temps que com faci falta perquè sí que és veritat que la
situació torna a ser preocupant, i, com a mínim, ens hem de conscienciar tots que la
responsabilitat individual és l’únic que al final acaba comptant per a fer les coses bé i perquè tots
sortim de la millor manera possible d’aquesta situació. No esperem que vinguin de fora, ni del veí,
ni la policia, ni ningú de l’Ajuntament a dir-nos que és el que hem de fer, és a dir, cadascú és prou
gran com per a saber quines són les mesures que s’han de prendre.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SR. PAREDES: En la col·laboració que ha fet l’Ajuntament d’Ulldecona i
Sorea es parla d’un sostre de 1.000 euros anuals, suposo que ningú sap si és molt o és poc, fins que
no es vegi a la pràctica. Suposo que si fes falta l’Ajuntament arribaria al que fes falta i a donar les
ajudes que fossin necessàries.
- Sra. Ventura:
Ho vaig comentar en una reunió, però ho torno a reiterar, són 1.000 euros pels quals Sorea es fa
càrrec dels rebuts de les persones més vulnerables o en risc d’exclusió que no poden pagar
l’aigua. Aquests últims anys, perquè aquest és un conveni que venim renovant des de fa temps, el
que s’esgota d’aquesta partida són entre 700 i 800 euros, per tant, suposem que amb aquests
1.000 euros n’hi haurà prou, però si no n’hi ha prou la pròpia empresa s’ha compromès a ampliar
aquest pla. No és per part de l’Ajuntament sinó per part de l’empresa concessionària.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SR. PAREDES : Si em podries fer cinc cèntims de com està el tema dels
microcrèdits, de les subvencions, i de totes aquelles partides que es van aprovar per revertir o fer més
suau la crisi que ens està venint. Si s’han demanat molts de crèdits, si se n’han demanat pocs, com
està responent la gent, etc.
- Sra. Ventura:
No tinc les dades que em demanes de microcrèdits, subvencions, comerç i demés, en tot cas te
les buscaré actualitzades, perquè les que tinc són de fa unes setmanes i actualment estem en una
realitat que canvia cada minut. Si que és veritat que a banda de la tramitació de les ajudes que
vam aprovar al ple, hem tingut un augment important de persones, siguin comerciants o siguin
persones més a nivell individual, que ens demanen suport de l’Ajuntament per a tramitar qualsevol
ajuda o subvenció de totes les altres que han tret altres administracions. Perquè nosaltres a través
del web hem fet promoció i hem donat tota la informació, no només de les nostres pròpies ajudes
sinó també les que han tret les altres administracions i hem ajudat a tramitar moltes d’aquestes
qüestions.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SR. PAREDES: Entre els decrets d’alcaldia he vist que hi havia un edifici,
que s’ha incoat un expedient perquè estava en mal estat i perquè una veïna ho va denunciar...i la
meva pregunta és, hi ha molts edificis en mal estat a Ulldecona, l’Ajuntament actua de part quan veu
un edifici en mal estat, ja es posa a investigar, etc. etc. o com he llegit avui, va ser una veïna en
aquest cas, que va iniciar la queixa, i a partir d’aquí s’ha acabat obrint un expedient. És per saber-ho,
perquè crec que estaria bé que fos d’ofici, ja que de vegades hi ha cases que estan en mal estat, i
com no estan habitades per ningú, no hi ha ningú que tingui un interès personal, diguem, per fer
aquesta gestió. Penso que estaria bé fer-ho, i si no també m’ho dius, perquè jo personalment, en la
casa que tinc al costat que està en runes, per saber si he de fer jo, que ja vaig fer la queixa, però fa
uns quants anys, si s’ha de tornar a fer o serà el propi ajuntament qui farà aquesta gestió.
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- Sra. Ventura:
Respecte el tema de les cases en mal estat, nosaltres actuem de les dos maneres, n’hi ha algunes
que hi ha perill a la via pública i què es veu des del carrer quin és l’estat en el que estan les
vivendes, i, per tant, d’ofici obrim els expedients que correspon i, hi ha altres vegades que el perill
no és tant per a la via pública com les molèsties que ocasiona a un veí o una veïna per temes de
filtracions d’aigua, o perquè la teulada s’ha ensorrat per la part de dins i des del carrer no es veu,
però el veí o la veïna sí que ho veu i, per tant, ens ho comuniquen o venen a presentar una
instància i nosaltres llavors requerim al propietari. Vull recordar que l’obligació de mantenir les
vivendes en bon estat és dels propietaris. I, per tant, l’Ajuntament sempre esgota aquesta via. La
dificultat és molt elevada, en alguns casos perquè alguna vivenda no és només d’una persona sinó
que a lo millor és d’una persona que igual ha mort i ha deixat hereus i hi ha 10 o 15 persones que
són hereus i que ningú ha fet ni l’acceptació d'herència ni s’ha posat a nom d’ell s i, per tant, s’ha
posat difícil, altres vegades, que són d’entitats bancàries que aquests últims anys han acabat
expropiant, en aquests casos és més fàcil, perquè solen actuar quan els requerim, lamentablement
actuen enderrocant i no rehabilitant. I, aquesta és la part negativa. Però, sí que és veritat que de
moment s’evita el perill de què caigui o que tinguem algun ensurt.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SR. PAREDES: És una curiositat que tenim la major part del poble, què va
passar amb l’olor? Hem averiguat qui va ser? Tothom ho pregunta, i hi ha apostes i tot, va ser de la
depuradora, no? O això són purins? Si ja tenim la informació, també estaria bé que poguéssim saber
exactament què va passar i saber quines mesures es prendran, perquè en la mesura del possible no
es pugui fer.
- Sra. Ventura:
Va ser un abocament irregular, divendres al migdia quan vam començar a sentir les olors, tots i des
de tots els punts del poble, des de la policia local es va treballar fins a aconseguir trobar el punt on
s’havia fet l’abocament, perquè el terme és gran, i l’olor se sentia per tot arreu i ens dificultava
trobar el lloc. Es va trobar i es va requerir la presència dels agents rurals, que són els que tenen la
competència per tirar endavant qualsevol tema de permisos d’abocaments, de dejeccions
ramaderes, i demés, depèn a quin lloc del terme es pot fer i depèn a quin lloc del terme no es pot
fer, però les condicions no són les que aquest senyor va aplicar, i per tant, des del propi
Departament d’Agricultura els agents rurals li han fet un seguiment, al llarg d’aquestes últimes 48
hores, i han fet un control exhaustiu per tal que complís totes les mesures que ells li van marcar
per a intentar resoldre aquest problema. Tenim una reunió demà mateix amb els agents rurals per
tal que ens passen tota la informació de com va acabar aquesta acta, aquesta inspecció i de
quines són les mesures que s’han de prendre per a evitar que torni a succeir una qüestió tan
desagradable com aquesta, perquè la veritat és que ha sigut un cap de setmana molt complicat en
aquest aspecte.
PREGUNTA 22 FORMULADA PER LA SR. PAREDES: Tinc un dubte, perquè surt a concurs el local per vendre
begudes i entrepans a la plaça de bous. No sé si hi ha previst fer alguna cosa, m’ha sorprès, com he
vist que sortia no sabia si era una cosa antiga, que ja va quedar i ara ja ha quedat en desús o és que
hi ha una previsió.
- Sra. Ventura:
El concurs estava iniciat anteriorment, a més és un concurs per a tres anys, per tant,
independentment de què enguany es faci o no es faci res, perquè en el cas actual no es farà res,
però la concessió de la cantina era per a tres anys i, per tant, havíem de tirar igualment endavant
el concurs.
PREGUNTA 23 FORMULADA PER LA SR. PAREDES : I, finalment, una proposta, fa poc, el 2 de març el govern
municipal ens va presentar el programa de festes, una part del programa de festes, que en aquell
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moment s’havia d’aprovar. Nosaltres com a esquerra ens vam abstenir i, un dels arguments que hem
fet en l’abstenció cada vegada que parlem d’aquest tema, és que no acaba d’haver una comissió a
nivell de poble de les festes. Sé que des de l’alcaldia moltes vegades heu parlat de què es podria fer
un model diferent. Potser aquest any.
Alguns pobles fan el de «No festes», però fan coses, en fi és igual. Però de cara a les festes d’aquest
poble, de les festes de l’agost estaria bé que pugui haver alguna comissió, assajar algun tipus
d’organisme, de cara a què les festes puguin ser més participatives en la presa de decisió del què es
fa i pugui haver més sensibilitat de la gent del poble, més oberta.
Recordo l’any passat, que quan a les quinquennals es va invitar a fer el pregó, una decisió al meu
entendre correcta, a la comissió de Festes dels Valentins, una mica vaig dir que feia una mica
d’enveja el model que tenen. Que no vol dir copiar, que tinguin una comissió de festes, cada cosa ha
de ser com ha de ser, pròpia i adequada al lloc, però crec que estaria bé de cara a la programació
d’aquestes entre cometes no festes, poder organitzar un sistema més obert i més participatiu.
- Sra. Ventura:
Enguany hem programat tot un seguit d’activitats no per a substituir l’anul·lació de les festes ni
dels actes més massius de festes, però si perquè aquests últims anys a l’estiu veníem celebrant
activitats culturals i creiem que és important i enguany ho hem intensificat. Hem programat
sessions d’autocines, sessions de la xarxa al carrer, ja que vam haver de suspendre la temporada,
faran tot un seguit d’actuacions infantils, a més totes itinerants, per tal que puguin anar per
diferents llocs del poble. Hem preparat una nit temàtica de circ, per a què la gent que pugui
passejar pel carrer pugui disfrutar de la nit d’una altra manera, hi ha diferents espectacles
programats per al primer i segon cap de setmana de festes, tots complint les condicions de
seguretat oportunes, és a dir, amb control d’aforament, amb ús de mascareta que és obligatori,
nom, cognoms, adreça i DNI de la gent que va a cadascun dels actes, per a tenir una traçabilitat
en cas que hi hagués algun problema. Hem organitzat també tres concerts a l’ermita amb una
limitació d’aforament que presentarem aquest dimecres mateix, per a què tothom pugui comprar
les entrades a traves d’internet, destinades a un públic més jove, una nit temàtica, diferents
activitats que des d’ara fins al dia 11 de setembre aproximadament, ompliran els carrers i les
places d’Ulldecona d’una activitat cultural important. Tenim previst també tres o quatre exposicions
que es faran a diferents llocs, una al Castell, l’altra a la Casa de Cultura i també a l’Oficina de
Turisme, presentació de llibres, és a dir, diferents activitats culturals, en uns formats que podem
assumir, que compleixen les mesures de seguretat, i que, tot i no disfrutar d’un estiu normal, sí que
com a mínim, podrem disfrutar i continuar disfrutant de la cultura com a símbol identitari, podria dir,
del nostre poble.
Entenc que algunes de les propostes respecte de la creació de festes van encaminades a
l’organització d’unes festes l’any vinent o algunes activitats d’aquest any però us recordo també,
que no fa massa mesos en una comissió que estàvem tots, la mateixa regidora de festes us va
demanar que si vatros o alguna persona que vatros coneguéssiu vulgués formar part d’aquesta
comissió de festes ho podia dir sense cap problema, i intentaríem crear i impulsar una comissió, jo
no m’atreveixo a dir com la dels Valentins, perquè cada poble té les seves peculiaritats i la seva
manera de funcionar, però evidentment, sí que és un exemple en el que tots en fixem i en el que
tots voldríem, no només per a Ulldecona sinó també per a tots els pobles, perquè és un exemple
de participació, d’implicació i de feina al final en la presa de decisions compartides que sempre són
més agradables de tirar endavant.
PREGUNTA 24 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: L’altre dia ens explicaves una mica que s’havia canviat el
pak de model turístic quan es feien les visites a fora per portar a la gent una mica al que és el poble, a
l’interior del poble, llavors el que demanaria és que és tingués una mica de cura en els carrers i
carreronets del nostre poble. Tots sabem l’estat en què està el poble i es necessiten diners per a
arreglar tots aquests carrers, i en això ja no hi entrem. Però a banda d’això és que estan bruts, és que
estan molt deixats, entenem que hi ha moltes cases deshabitades, que hi ha moltes cases
abandonades, però és un problema que s’hauria de mirar de resoldre, perquè no ajuda a que sigui un
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poble acollidor, ni als mateixos veïns a cuidar el seu propi carrer, vull dir, un carreronet en quatre
plantes i cuidadets, sempre és molt més agradable que un carrer brut en tot el que deixen els pardals
al mig del carrer.
Sé que serà una mica d’esforç, podem tothom ajudar, vull dir que cadascú en la seva parcel·la
mantinguéssim el que puguem, però encara que sigui en una mica d’esforç crec que una mica de
neteja ho agrairíem.
PREGUNTA 25 FORMULADA PER LA SRA. CASTELL: I, després, en el que comentava Alfred en el tema de
festes, també vam parlar l’última vegada si teníem propostes o teníem alguna cosa per a dir, hem fet
una mena de proposta, que si us sembla bé us la passaríem als diferents grups, per escrit, i ho
deixaríem al registre d’entrada i ens ho mirem entre tots si podem articular una mica. Ens agradaria
que la setmana aquesta de festes, encara que no siguin festes, intentéssim donar una mica de festa
per a esponjar-nos un poc d’aquesta situació que hem patit tots.
PREGUNTA 26 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : M’agradaria tenir la relació de les sancions que s’han posat
per incompliment de les persones sobre la Covid-19, ja que em consta que l’equip de govern ha fet
públic que se n’ha posat més d’una.
- Sra. Ventura:
No tinc ara la relació de sancions, en tot cas, jo et podré donar la relació de sancions que va posar
la policia local, tot i que aquestes sancions no les hem tramitat natros sinó el que s’ha fet ha sigut
passar-les al Departament d’Interior. També tenim el número total, no actualitzat a data d’avui però
si a finals del mes passat quan es va acabar l’estat d’alarma, dels mossos d’esquadra, però no
tenim les dades ni de la policia nacional, ni de la guàrdia civil, perquè sabeu que en aquest cas
tots els cossos de seguretat tenien potestat per a posar les sancions que cregueren, i han sigut
bastantes. Un altre debat ara ve amb el cobrament de les pròpies sancions, perquè hi ha un decret
de la Generalitat que preveu que el govern de la Generalitat cobri totes les sancions que s’han
tramitat inclús a nivell municipal i, evidentment, des dels municipis, des dels ajuntaments, i també
a través de l’associació catalana de municipis i de la federació catalana de municipis, hem
presentat la nostra queixa perquè és una feina que hem fet natros i que hem sufragat, en aquest
cas, a través de l’Ajuntament amb els recursos que són públics nostres.
PREGUNTA 27 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vaig preguntar l’any passat pels passos de vianants elevats
de l’avinguda Terrers. Sé que em vau contestar que s’arreglava el del futbol i que ho tindríeu en
compte. Allò es va arreglar, perquè ara es pot pujar, s’ha fet la vorera, però dels passos elevats no
s’ha fet res. Ho dic perquè, ho penseu fer o no?
PREGUNTA 28 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També volia comentar la senyalització provisional nova que
s’ha fet al carrer Barcelona. Ho sé, però és bo recordar-ho i per això ho dic. Hi ha moltíssima gent que
no pot baixar amb el cotxe fins al carrer Major i se salta la direcció prohibida i va però crec que seria
bo que ho comentessis.
- Sra. Ventura:
Com tants altres, hi ha una direcció prohibida, la gent sap que ha de complir una direcció
prohibida, a Ulldecona, a Vinaròs, a Benicarló, a Amposta i a tots els pobles, el que és curiós, és
veritat, que quan van al poble del costat la compleixen i aquí, per algun motiu que desconeixem,
no la compleixen. En el cas del carrer Barcelona, m’indica ara el regidor que n’hi ha dos, no n’hi ha
una, a més s’han fet controls específics a les hores que sabíem més que la gent se saltava
aquesta direcció i s’estan intensificant els controls policials, tant al carrer Barcelona com també a
altres punts que tenim problemes amb el compliment dels senyals de direcció prohibida, o
d’aparcament o de les qüestions que sigui. Evidentment no tenim policies per a controlar-ho tot, ni
que tinguérem la plantilla al complert, i ni que tinguérem a tots els policies jubilats en acció, a tots
els mossos d’esquadra, policies nacionals o guàrdia civil, tindríem prou per a posar una persona a
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cada cantonada que complís, ni en aquest tema ni en altres, com per exemple l’ús de la mascareta
que parlàvem. Des de l’Ajuntament no s’ha deixat de fer la campanya de conscienciació, de
compliment de les mesures de seguretat, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, com a nivell
personal com a nivell d’establiments, com també a nivell més genèric, de totes aquelles mesures
que s’han anat aplicant.
PREGUNTA 29 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Abans hem parlat del tema de la residència i el que
demanaria és que s’agilitzin els números i que la comissió que es va crear fa un any i pico, que
pràcticament no ens hem reunit, que el més aviat possible ens puguem reunir.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les quinze hores i trenta 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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