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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 25 DE GENER DE 2021
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Cati Brusca Campos
Sra. Monica Fabra Miralles
Sr. Toni Pascual Doménech
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Eli Itarte Belles
Sra. Fanny Castell Castell
Sr. Raül Najas Martí
Sra. Maria José Gavaldà Adell
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Isabel Maria Salas González

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

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

SECCIÓ INICIAL
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2. Aprovació de l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de
Tarragona. Aprovació del conveni tipus per a la gestió informatitzada del padró d’habitants.
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3. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut
com a Fondo l’Arión.
4. Aprovació dels incentius per formació i perfeccionament professional del personal de
l’Ajuntament d’Ulldecona.
5.

Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a gimnasos, bars i
restaurants afectats per la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

6. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2021.
SECCIÓ DE CONTROL
7. Donació de compte de l’aprovació de la liquidació de 2019.
8. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
9. Precs i Preguntes.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació l'acta del dia 2 de novembre de 2020, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

2. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA. APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS PER A LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la
Diputació de Tarragona. Aprovació del conveni tipus per a la gestió informatitzada del padró
d’habitants.
Fins a data d’avui, diversos ajuntaments de la província de Tarragona han acordat encarregar la
gestió del servei per a la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona.
Aquests encàrrecs s’han fet en els termes del que establia la normativa de procediment administratiu,
article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, vigent fins l’1/10/2016, i l’11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, d’ençà la mencionada data.
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En virtut d’aquests encàrrecs de gestió, els respectius ajuntaments i la Diputació de Tarragona van
subscriure els corresponents Convenis per tal que la Diputació prestés als ajuntaments el servei de la
gestió informatitzada del Padró d’habitants, essent que d’ençà aquesta data, s’ha vingut duent a
terme de manera continuada.
L’Ajuntament d’Ulldecona va subscriure el conveni amb la Diputació de Tarragona en data 5 de febrer
de 2007.
Un cop signats els respectius Convenis, s’han aprovat diverses normes que fan convenient la seva
adaptació. Entre d’altres:
•
•

•
•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regula la relació de
l’Administració a través dels Convenis
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
europeu general de protecció de dades)
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPDPGDD)
Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.

I malgrat que els respectius Convenis ja incorporaven la clàusula que establia que “No s’entendran
modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de les previstes,
hagin de dur a terme la Diputació de Tarragona o l’Ajuntament, qui encarrega la gestió del servei, en
compliment de la normativa aplicable”, el cert és que també deia “llevat del cas que les alteracions
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni”, raó per la qual es fa pertinent
procedir a la subscripció d’un nou Conveni per tal de regular la relació de l’encàrrec de gestió que fan
els ajuntaments a la Diputació de Tarragona per a la gestió informatitzada del Padró d’habitants.
Conseqüència d’això, la Diputació de Tarragona ha acordat la resolució dels Convenis signats amb els
respectius ajuntaments, per tal de procedir a la formalització d’un de nou, essent necessari que els
respectius ajuntaments acordin, igualment, sol·licitar de nou l’encàrrec de gestió per a la gestió
informatitzada del Padró d’habitants a la Diputació de Tarragona, així com adoptar aquest nou
Conveni que ara es presenta.
Atès que l’article 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix
el següent:
“La gestió del Padró municipal es portarà pels ajuntaments amb mitjans informàtics. Les
diputacions provincials, capítols i consells insulars assumiran la gestió informatitzada dels padrons
dels municipis que, per la seva insuficient capacitat econòmica i de gestió, no puguin mantenir les
dades de manera automatitzada”.
En els mateixos termes es pronuncia l’art. 60 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, quan diu:
1. “La formació, actualització, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a l'Ajuntament,
d'acord amb les normes aprovades conjuntament pel Ministeri d'Economia i Hisenda i el Ministeri
per a les Administracions Públiques a proposta del Consell d'Empadronament, regulat en el capítol
V del present Títol.
Pàg. 3/26

Expedient: 1-2-21-2

Ple Municipal
any 2021

2. Tots els padrons municipals es gestionaran per mitjans informàtics. Les Comunitats Autònomes
uniprovincials, Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars secundaran tècnica i
econòmicament per a aquest fi als municipis del seu àmbit geogràfic, i assumiran la gestió
informatitzada dels padrons dels municipis que, per la seva menor capacitat econòmica i de gestió,
no el portin efectivament així”.
Atès que la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), en l’exercici
de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), presta assistència als municipis per facilitar la
gestió de les seves competències, entre les quals, la gestió del Padró d’habitants.
En concret, segons el catàleg de serveis de la Diputació de Tarragona, la Gestió informatitzada del
Padró municipal d'habitants va adreçada als ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre següents:
•
•

Ajuntaments de població inferior a 20.000 habitants
Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 20.000 habitants.

Atès que ambdues parts consideren que la manera més adient de donar forma jurídica a aquesta
competència és l’encàrrec de gestió, previst en l’art. 11.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic. En aquest cas, l’encàrrec de gestió suposa que un ens local (l’Ajuntament,
obligat a la gestió del Padró d’habitants) encarrega a una altra Administració (la Diputació de
Tarragona, qui ostenta la competència per a la prestació dels serveis d’administració electrònica en
els municipis amb població inferior a 20.000 habitants) la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la seva competència per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans
tècnics idonis per dur-la a terme.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
I. Aprovar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona.
II. Aprovar el conveni tipus per a la gestió informatitzada del padró d’habitants de la Diputació de
Tarragona, en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.
III. 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 un cop la Diputació de Tarragona acordi l’acceptació
del mencionat encàrrec.”
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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3. APROVACIÓ

DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER PROTEGIR L’ENTORN NATURAL

CONEGUT COM A

FONDO L’ARIÓN.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de la modificació 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 13 de juliol de 2020, va aprovar el conveni de
col·laboració amb els germans Porta i Ferré, propietaris indivisos de la zona afectada pel conveni, i
amb la societat Porta i Ferré SAT, que gestiona l’explotació agrícola de la zona afectada pel conveni,
per protegir l'entorn natural conegut com a Fondo l'Arión, renovant així el conveni aprovat en data 5
de maig de 2003, i modificat per acord de ple d’11 de maig de 2006, atès que l’Ajuntament
d’Ulldecona considera necessari continuar amb aquesta col·laboració, donat el seu alt valor natural i
històric col·laborant amb els propietaris per tal de garantir la continuïtat d’aquest entorn natural.
Es considera oportú modificar aquest conveni aprovat en el sentit d’actualitzar la clàusula econòmica,
que s’ha mantingut invariable des del primer conveni al 2003.
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 la modificació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a
Fondo l'Arión,aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona en data 13 de juliol de 2020 en els termes
següents:
On diu:
«PACTE TERCER. Deures de l’Ajuntament
L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet a:
- Pagar 2.500 euros anualment als propietaris. (...)»
Ha de dir:
«PACTE TERCER. Deures de l’Ajuntament
L’Ajuntament d’Ulldecona es compromet a:
- Pagar 3.000 euros anualment als propietaris. (...)»
Aquesta modificació tindrà efectes a partir de la data de signatura del conveni inicial (15 de juliol de
2020).
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.
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VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

4. APROVACIÓ DELS INCENTIUS
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.

PER FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació dels incentius per formació i perfeccionament professional del personal
de l'Ajuntament d'Ulldecona.
1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió duta a terme el dia 7 de març de 2016, va
aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
d’Ulldecona.
2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:
"Incentius
A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de formació de
tot el personal d'aquest Ajuntament.
S'haurà d'acreditar un mínim de 150 hores, en finalitzar el cicle de 5 anys. El diploma ha
d'acreditar la superació del curs.
Si es considera que el treballador ha seguit una formació adequada a càrrec seu, es premiarà amb
un augment de nivell al seu complement de destí.
La Comissió Paritària serà l'encarregada de la selecció dels cursos a realitzar.
Les revisions es faran cada 5 anys."
3. La Mesa Negociadora es va reunir el dia 18 de desembre de 2020, per tal de valorar els últims 5
anys pel que fa a la formació de tot el personal de l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar
un mínim de 150 hores durant el període 2015-2019, i va acordar que havia quedat acreditada la
formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per tant, tal com estava previst en el
conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement de destí:
1

FLLL

Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la
fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, segons
el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar els incentius per formació i perfeccionament professional del personal de l'Ajuntament
d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni regulador de les condicions
de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el sentit d'augmentar de nivell el
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complement de destí de les persones que es relacionen a continuació, i que han acreditat un mínim
de 150 hores de formació durant el període 2015-2019.
Treballador

Nivell actual

Nivell després del
reconeixement

FLLL

16

17

II. Notificar aquest acord a la persona interessada.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. APROVACIÓ

INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A GIMNASOS, BARS I

RESTAURANTS AFECTATS PER LA RESOLUCIÓ

SLT/1/2021, DE 4 DE GENER.

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a gimnasos,
bars i restaurants afectats per la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener
1. Per part de la comissió d’estudi i proposta de les subvencions per a gimnasos, bars i restaurants
afectats per la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, que es va reunir en data 15 de gener de 2021, es
va acordar aprovar les bases.
2. L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb
caràcter indelegable, d'acord amb els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
3. El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del mateix amb la publicació
posterior del text íntegre del reglament.
4. L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, disposa
que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions per a gimnasos, bars i restaurants
afectats per la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
II. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions oficials esmentades.
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III. Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al BOPT.
IV. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2021.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2021.
L’Alcaldessa ha format el pressupost per a l’exercici 2021, d’acord amb el que disposa l’article 168 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Vistos els informes favorables emesos per la Intervenció, que figuren a l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2021, d’acord amb els estats comptables i annexos
que figuren a l’expedient.
2. Aprovar la plantilla de personal per a 2021, segons es detalla a l’expedient.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, una vegada publicat el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
En primer lloc, aquesta situació que estem passant pel tema del covid, doncs fa que no ens
poguem reunir com ho hem fet fins ara, i els pressupostos els vam rebre el dia 20 pel matí. La
veritat és que si que més o menys saps com són uns pressupostos però mirar els números i tot i
haver-ho de compartir amb els companys del partit, doncs la veritat és què m’hagués agradat tenir
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alguns dies més, per tal de poder-los treballar més. I, amb això faig un prec, que si és possible
tenir-ho en més temps.
He vist que hi ha previst un crèdit d’1.000.000 d’euros, però es veu que aquest crèdit és per a
treure altres crèdits que l’interès és més baix, per tant, és algo que crec que és bo.
He vist la partida d’arrendament de les pedreres, que torna a sortir. No sé si algú de l’oposició ha
rebut la informació, crec recordar que vas dir que ens ho faries arribar, però sembla ser que
aquests anys atràs no ha hagut ingressos referent a aquesta partida. I això implica que després les
partides que hi ha d’inversió, doncs se tingui que retallar.
En relació al tema de les subvencions, ja ho vaig comentar l’any passat, que hi havia dos
associacions que són pràcticament similars, o molt semblants millor dit, rectifico, i se li donava
1.000 euros anteriorment perquè no tenien local, i ara ja tenen local, ja fa anys, i em refereixo al
grup de dones, i se’ls dóna 1.000 euros de subvenció i a les Mestresses de Casa se’ns donen 300
euros tenint local igual, m’agradaria saber quins criteris es segueixen i el perquè d’això. L’any
passat la resposta de l’alcaldessa va ser que ho tindrien en compte i ho estudiarien. I ara trobo
que, una altra vegada al 2021 ens trobem en la mateixa situació. M’agradaria saber que fan més o
si ha sigut un error o quina explicació se’ls dóna perquè he parlat en l’interventor i això és
exclusivament decisió del govern.
El tema de l’aire acondicionat, ja sé que sóc pesada, però brindaré, obriré una ampolla de cava el
dia que es pugui fer perquè això és amortitzar i estalviar i és una inversió mínima. Vaig presentar
una moció demanant 3 mesos i he vist revisant l’acta del pressupost de l’any passat que van dir
que ho tindrien en compte i que durant el 2020 es faria, i estem al 2021.
Una altra cosa que la postura del partit popular ha sigut clara des del primer moment, i ara he vist
reflectida al pressupostos, i em refereixo a la residència d’avis. Veig que hi ha un milió d’euros
d’ingressos que serà el que cobrarà suposadament si l’Ajuntament la gestiona de la Generalitat i
després ve un milió de gastos. Sé que a l’últim ple (si no recordo malament) van comentar que hi
havia alguna novetat, algun estudi i tal, que ens ho faria arribar, però jo no he rebut res, no sé si
els altres membres de l’oposició ho han rebut. El que si que tinc entès que si que és cert que hi ha
un estudi econòmic en el que l’ajuntament té previst ingressar uns 50.000 euros aproximadament,
segons la gestió, però reitero que no he vist cap documentació, només ho sé de paraula, i jo em
faig una pregunta, 50 mil euros anant tot bé, però aquí es compta la inversió que s’ha de fer a
l’edifici? perquè fa 20 anys de l’edifici i tots sabem que aquest edifici ve d’habitatges tutelats que
es va reconvertir i tal, i sempre diem que s’ha de parlar de la gestió però també s’ha de parlar de
fer inversió de millores, i amb els 50 mil euros es poden fer les inversions de millores? Jo no ho
tinc gens clar i la veritat és que és un tema que em preocupa i després del que va passar a
Deltebre i ho he dit en molts de plens i ho he dit en diferents vegades, perquè ja fa anys que
parlem d’això, i en un pressupost l’Ajuntament de Deltebre va haver de posar més de 300 mil
euros per la residència que era municipal, i ja sé que si aquí es gestiona bé això no passarà, però
ara actualment no tenim cap risc, i crec que és més fàcil donar-ho a una empresa, i que aquesta
empresa faci la inversió que s’ha de fer, per tant, aquesta és la nostra postura. Si que és cert que
no es pugen els impostos, que s’ha tingut en compte la situació que la gent està patint, i per la
nostra banda ja direm després el nostre vot, perquè hi ha coses que són normals, hi ha coses que
són positives, però n’hi ha d’altres que són negatives.
- Sra. Balagué:
Com deia la companya Isabel Salas, al nostre grup, i suposo que com tothom, haguérem volgut
disposar del pressupost amb més dies d’antelació per tal de poder-lo mirar acuradament, però
lamentablement el vam rebre el dimecres, hem hagut de fer virgueries per a poder-lo valorar i
estudiar. Veiem que és un pressupost molt continuista.
Trobem a faltar partides pressupostàries d'interès social i d’ajuda en general, tots sabem que serà
un any complicat per als comerços, per al món de la restauració, per a les petites i mitjanes
empreses però també per a la gent en general, i en la situació en què vivim s’hagueren pogut
habilitar partides d’un pressupost prou elevat per ajudar a tothom que ho necessiti. Tenim les
partides de subvenció per a la COVID, però considerem que hauríem de tenir una ajuda que no
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tenim reconeguda, podríem dir-li ajut COVID, on podríem atendre totes aquelles necessitats que
en aquestes bases de subvencions no es podran atendre.
Veiem aquest pressupost i ens trobem amb la sorpresa, d’una partida d’un milió d’euros per a
encarregar-se de la gestió de la residència de gent gran. El nostre grup lamentem assabentar-nos
per aquest pressupost que vostès han decidit fer-se’n càrrec de la gestió de la residència, fa més
de dos anys que els estem demanant un informe econòmic i financer i l’estudi de viabilitat per
poder valorar si és viable o no fer-se’n càrrec l’Ajuntament d’aquest servei i, avui, lamentablement
no tenim encara a les nostres mans aquesta informació. El nostre grup sense aquests informes ni
aquesta informació no podem prendre cap decisió al respecte, no sabem si l’Ajuntament pot donar
aquest servei o realment no estem capacitats, ja no només econòmicament per a poder donar
aquest servei. Considerem que és un tema molt important, i, repeteixo, ens sap molt de mal
haver-nos assabentat d’aquesta decisió pel pressupost que tenim avui a les nostres mans.
També tenim i ens sorprèn la partida 54301 d’ingressos, que és l’arrendament de les pedreres, per
un import de 100.000 euros, la veritat és que ens hem quedat molt sorpresos i realment no
entenem com és que torna a sortir la partida de 100.000 euros a les pedreres, quan si la
informació que tenim al respecte és certa i crec que sí que és certa, durant la passada legislatura
no es va fer cap liquidació per aquest concepte, i durant aquest any i mig d’aquesta legislatura
tampoc. La liquidació darrera que hi ha, pujava un import de 39.942,30, per tant, si la liquidació
s’ha de tornar a fer ara, creiem que aquesta partida està inflada a l’alça i si ho diem així és perquè
ens sabria molt de mal que tornés a passar el que vam haver de patir la legislatura 2011-2015,
perquè portàvem durant 3 anys al pressupost de l’Ajuntament una partida de 500 mil euros
d’ingressos de les pedreres, que no es van arribar a ingressar mai, i com tothom sabem això va
suposar que l’Ajuntament d’Ulldecona va arrastrar un pressupost de tresoreria negatiu
d’1.750.000, que com dèiem eren 500 mil, 500 mil, 500 mil. Per tant, lamentem que aquesta
partida sigui a l’alça, i no entenem per quin motiu, durant aquests anys no s’ha fet aquesta
liquidació.
Bé, no ha de ser tot negatiu d’aquest pressupost, agraïm molt sincerament que des de l’equip de
govern, i, també ens ho van traslladar abans de fer el pressupost, ens van preguntar que què
opinàvem de contractar el sistema de vídeo vigilància, per a les entrades i sortides del municipi.
En aquell moment ja li vaig dir a l’alcaldessa que des del nostre grup ho trobàvem molt encertat i
que ara més que mai, per aquests episodis de robatori que hem tingut aquest any passat, per tant,
moltes gràcies, molt agraïts com ja li vaig dir, ja que era un projecte que nosaltres també portàvem
al programa electoral i estem satisfets que hagueu decidit fer aquesta inversió.
Lamentem que ja ve sent habitual que el pressupost de l’Ajuntament d’Ulldecona no s’aprova en el
termini que seria més adient, com tothom sabem el pressupost de l’Ajuntament s’hauria d’aprovar
entre el novembre i desembre, per a que pogués ser efectiu l’1 de gener, que és any natural, per
tant, demanaríem si és possible que de cara l’any vinent tingueu en compte que sempre anem tard
i des de l’any 2015 no s’ha aprovat el pressupost de l’Ajuntament d’Ulldecona abans del gener.
Com sabem, ja ho ha dit abans l’alcaldessa, ara haurà d’estar 15 dies en informació pública,
esperem que no hi hagi al·legacions, i per tant, ja ens situarem gairebé a la 2a quinzena de febrer,
per tenir el pressupost i poder-lo executar.
De moment res més a dir.
- Sr. Paredes:
Ja és per tots reconegut una mica la dificultat d’aquest sistema de comunicació, intentaré ser més
clar. Ja ho vam dir, si no recordo malament, en l’anterior pressupost, que necessitem més temps
també per a mirar-ho, ja que els polítics fem l’esforç que podem però ens els doneu un pèl tard,
entregar-ho el dia 20 per a discutir-ho el dilluns era molt poc ajustat. Una altra cosa, i en aquest
sentit estic totalment d’acord amb les paraules de la Núria Balagué, que es podria fer en el temps
que s’ha de fer, que és al novembre o desembre.
Hi ha una part de preguntes senzilles, que si no es poden respondre avui un altre dia. Parles de
les despeses de 10.000 euros de l’orfeó, en què consistiria aquest manteniment? Parles del Pla
d’Ocupació 6, Activitats Culturals, per a fer exactament què? No, no estem en contra, només
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volem saber que s’ha de fer. Després un apartat que es diu fires i dinamització econòmica de
10.000 euros, què aniria per a fires i què aniria per a dinamització econòmica? I una última
pregunta seria arranjament de carrers 200.000 euros, teniu previstos quins carrers?
Ara ja entraria a la valoració dels pressupostos, en el tema del mercat entenem que la despesa de
5.000 euros, els ingressos són 17.000, però el mercat està en una situació més aviat de
deixadesa, i seria important tenir present que seria un lloc on facilitar aquesta trobada directa entre
productors i consumidors, moltes vegades parlem sempre del quilòmetre zero, crec que un mercat
seria per a potenciar, i tal com està ara és difícil per a potenciar i poder realitzar aquesta activitat i,
per tant, queda al marge la despesa per al proper any.
Pel tema de la residència voldria fer quatre apunts, Núria ens has enganyat, teníem una comissió
fa dos anys, el 4 de març de 2019 es va crear una comissió per poder parlar de tots aquests
temes, per poder explicar els números, per poder opinar, per poder copar diferentes valoracions, i
no ens hem reunit mai, insisteixo no ens hem reunit mai, i ara ens assabentem que ja està dat i
beneït. Segueixo dient que no costava res, no costava absolutament res, que la transparència que
demanem tantes vegades, poder fer aquesta comissió i almenys debatre el tema. Al fi i al cap teniu
majoria absoluta, siguem clars, aquí no es tracta de fer canviar pensaments sinó que com a mínim,
haver un espai que a més a més ja estava fet, ja estava aprovat, per poder debatre amb
tranquil·litat aquest tema, per tant, jo em sento en aquest sentit enganyat.
A mi em costa molt entendre que un govern de l’ajuntament, el socialista, tants anys ha estat
sense atendre als requeriments que se li van fer des del Departament de Treball, Afers Socials i
Família: el 2017 se li fa un requeriment, al 18, al 19, al 20, i finalment es cansen i obrin un
expedient, que no vol dir que caigui una sanció, ni molt menys, s’obre un expedient per a veure
què passa, perquè aquests requeriments no es fan. I ara, ens enterem que l’Ajuntament vol
gestionar la residència, vol gestionar la residència amb 34 interns, 38 treballadors, amb metges,
auxiliars sanitaris, amb fisios...
L’ajuntament ha fet un màster i no ens hem enterat, de gestió de residències? perquè evidentment
té una complexitat, a ningú se li escapa, estem parlant no només del volum de treballadors sinó a
més d’un geriàtric, amb tota la peculiaritat que implica, tant per l’edat de les persones ateses allí
com per la pròpia naturalesa de la tasca a desenvolupar. Si ja ens costa atendre els requeriments,
ara per a què anem a la més grossa, a portar la residència amb tot el que implica això.
El problema de la residència (ens hem sortit del covid perquè han fet una feina excepcional, els
treballadors i treballadores), i ho saps tu bé Núria, és l’espai, és una residència que des del punt
de vista sanitari està catalogada en el tipus C, és una residència per dir-ho d’una manera que jo
entenc, perillosa, massa petita i no s’han pogut fer aïllaments correctament com s’han de fer,
habitacions dobles, banys compartits, zones comunes molt petites i aquest és el problema
fonamental que tenim avui a la residència. I si aquest és el problema jo als pressupostos no ho
veig.
Aquí estem hipotecant a l’ajuntament i el que fem és hipotecar al poble. Ens emboliquem amb una
història que no ens pertoca, i saben que el més greu, el més necessari és la reforma física, per
tant, vol dir una inversió molt i molt important, perquè a més és molt necessària, i a més a més els
iaios se la mereixen, ara, no d’aquí a 20 anys, ni comptes de la lletera, ara se la mereixen i per
tant, hem de lluitar amb totes les forces, però clar ja fa 3 anys que es va acabar el conveni, i no
hem fet reunió per poder debatre amb profunditat el tema, tampoc s’han pres aquelles mesures
que es podien prendre quan es va acabar el contracte, i es va deixar passar el temps, i els iaios i
iaies no tenen molt de temps desgraciadament. Per tant, per tots aquests motius trobo que és una
barbaritat i que en definitiva jo casi que ho qualificaria d’un caprici de l’alcaldessa, perquè sinó em
costa entendre aquest intent que teniu respecte a la residència.
Un altre aspecte, és que acabem d’aprovar la subvenció COVID de 35.000 euros, i està bé, no tinc
res a dir, però crec que és insuficient, amb el que ens està caient i amb el que ens caurà, i
escolteu crec que tots tenim una mica d’il·lusió i esperança amb la vacuna, jo almenys la tinc,
perquè sinó això és insoportable, i tenim aquesta esperança de què el final del tunel ja es veu,
però això va per a llarg, això no s’acabarà en dos dies, i crec que hagués estat bé fer uns
pressupostos on el tema del COVID probablement sigui la despesa més important. Crec que això
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feia falta, perquè 35.000 euros crec que és absolutament insuficient, hi ha molta més gent
afectada i crec que és el primer que hem de fer en aquesta situació en què ens trobem
desgraciadament ara.
Un altre punt és el tema de les pedreres. Núria, durant sis anys has estat alcaldessa i es veu que
les pedreres no cotitzaven, i ara es veu que cotitzen, 100.000 euros, suposo que aquí estan els
endarreriments, bé, espero que te’n surtis. Sincerament, el que seria bo per al poble, és que
tinguem aquesta font d’ingressos, que a més a més és una activitat, i que algun benefici també ha
de donar al poble. Jo també demanaria, i a veure si te’n pots sortir, tot el tema de l’impacte
ambiental, perquè és brutal com està quedant tot el tema de l’entorn de les muntanyes d’aquí dalt,
pelat està quedant, i crec que tota activitat què està activa ha de tenir o ha d’anar acompanyada
també amb una rehabilitació, rehabilitació amb el que es pugui, tampoc ens hem de posar més
papistes que el papa, però jo crec, que en aquest sentit, i a veure si tenim sort o tens sort, i també
podem treballar el tema aquest de rehabilitació que és molt complicada i afecta a altres
administracions.
Un altre punt, l’escola de música, fa poc hi havia un debat als mitjans, a la xarxa, sobre la cultura a
Ulldecona, cap a on anàvem, si la gent acudia o no acudia als llocs, però hi ha un tema que és la
tradició cultural que tenim a Ulldecona i que tenim al sud, que era la tradició musical, que era les
escoles de música i que són les bandes de música, si volem que l’activitat de música sigui també
una activitat inclusiva, que vol dir que els xiquets i xiquetes s’apuntin i que a més sigui una forma
de què gent vinguda d’altres cultures també s’identifique més amb el que és la tradició cultura del
poble, llavors hem de facilitar els preus. Per tant, entenem que la subvenció que és dona és
insuficient, s’ha de fer un esforç, ja sé que hi ha altres administracions, que també tindrien que fer
aquest esforç i etc. etc. però jo entenc que el tema de la cultura popular és important i s’ha de
lluitar per les nostres tradicions, perquè si no l’ajudem ho té complicat. Per tant, necessitaria un
augment de la subvenció.
- Sra. Castell:
Ja us avancem que el nostre vot serà en contra, radicalment en contra i no tant pels números ni
pel plantejament que tampoc no podem compartir totalment, sinó per la manera impositiva i
unilateral en què s’acostumen a fer les coses per aquest govern i en aquests pressupostos que en
són un clar exemple.
Ens sumem al que han dit els altres grups sobre la manca de temps, i això ens porta a tampoc
entrar partida a partida a analitzar tots els números, primer per la impossibilitat d’analitzar-los tots, i
segon perquè ens hagués agradat que totes aquestes aportacions i en algun moment
observacions, que estic segura que moltes d’elles serien raonables i serien probablement
acceptades, en aquest moment ja pràcticament, és bastant inútil. Entenem la legitimitat de prendre
decisions del govern, d'haver de decidir el que són les seves polítiques i les seves prioritats, però
ens agradaria evidentment fer-ho d’una altra manera.
És cert que hi ha la majoria absoluta per part del govern, però també ho és que es puguin fer les
coses d’una altra manera més assertiva, compartir punts de vista i solucionar els problemes que
se’ns plantegen de manera compartida, sincerament esperàvem que aquest cop seria diferent, i
ens costa entendre com ens puguem reunir per a compartir criteris i decisions i debatre els
diversos temes dels pressupostos participatius i no en la resta de pressupost, tenint en compte la
rellevància i la magnitud dels temes. Doncs ens vam equivocar, vostès han decidit tirar pel dret i
decidir qüestions de gran importància que no només condicionaran aquest govern sinó tots els que
vindran.
La nostra sorpresa és que de manera unilateral el govern pressuposta la fòrmula de gestió de la
residència, sense presentar números, ni estudis, ni reunions per debatre-ho, tot i el compromís
adquirit i amb la insistència de tots els grups de l’oposició de saber com es resol aquest tema i de
demanar reiteradament la convocatòria de la comissió d’estudi aprovada pel ple per estudiar-ho i
compartir-ho i ho plantegen amb nocturnitat i amb una actitud semblant a «cacique», ja ens anem
coneixent i, per tant, aquesta no és la nostra idea de com s’han de fer les coses. Ho lamentem
profundament, perquè creiem fermament que les conseqüències seran dolentes per al nostre
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poble, col·laborant i treballant per al bé comú ens tindran sempre al seu costat, fent de comparsa
no. Lamentem no haver pogut fer les coses d’una altra manera.
- Sra. Ventura:
És complicat fer reunions telemàtiques i sobretot quan s’han de comentar coses importants, però
en tot cas agrair-vos a tots les vostres aportacions.
Ho dic per dos coses a les que s’han fet referència, ho han comentat tant la portaveu de Fem
Poble com el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, en quan al tema de la majoria
absoluta, crec que al final la majoria absoluta us ha anat molt millor a vatros que a natros, ho dic
perquè les afirmacions de què igual farem el que voldrem, que som un govern impositiu, unilateral,
al final només pretenen justificar el no fer res, i és veritat, ja ens anem coneixent des de fa cert
temps.
A banda de les diferents comissions informatives, hem anat fent reunions, sobretot des del mes
d’octubre/novembre en què ja se us va fer arribar per part nostra la porta oberta a fer diferents
aportacions al pressupost i a donar-mos la vostra opinió al respecte, vam tenir també una reunió
amb cadascun de vatros, dels diferents grups municipals, per tal de rebre propostes, una
telemàtica en les regidores del Partit Popular i de Junts per Ulldecona, el dia 30 d’octubre i 4 de
novembre, respectivament, que vam intercanviar algunes qüestions i alguns projectes que eren
interessants per al poble. Alguns han sortit avui també, com el tema de les càmeres, i vam estar
parlant de les coses importants, vaig traslladar aquesta voluntat de treballar conjuntament als
portaveus d’Esquerra i de Fem Poble! el dia 5 de novembre, i les propostes en aquella reunió van
brillar per la seva absència. La informació va anar només, com sempre, des del Govern cap a fora.
Entenem que en aquell moment tampoc tenien la resposta, però després han vingut 3 mesos que
se’ns ha pogut fer arribar aquesta informació i no hem tingut absolutament cap retorn, com tampoc
la vam tenir a la reunió del dia 13 de novembre, a la comissió del dia 11 de desembre, i per no
rebre, no hem rebut ni contestació a alguns dels correus en diferents informacions i documentació
que hem anat fent arribar.
Per tant, sí que és veritat, hi ha poc temps en una setmana o en tres o quatre dies per estudiar tot
el pressupost, i tot el que hi ha detràs d’aquests números. És veritat que tal i com està la normativa
vigent, la vam enviar dimarts però l’obligatorietat la tenim 48 hores abans de la convocatòria del
ple, per tant, la veritat és que per fomentar la participació interna ja no sabem que més fer, les
portes estan obertes a qualsevol veí o veïna d’Ulldecona, ho hem intentat també a través dels
pressupostos participatius, que per cert, estem molt contents de com ha anat i de tota la
participació que ha tingut, ja que es van presentar més de 33 propostes, que després vam triar
entre tots quines eren les 5 que tenien més sortida, podríem dir, que havien rebut més suport, per
tal d’incorporar-les als pressupostos i a partir d’aquí insistir que nosaltres continuarem treballant
igual que ho hem estat fent fins ara, amb les portes obertes, per tal que ens feu arribar tota la
informació que considereu.
Abans d’entrar en tota la informació dels pressupostos, sobre el tema de la residència crec que, us
pot sorprendre, potser perquè també teniu algunes qüestions que no us deixen veure el final de tot
això, s’estan barrejant temes igual que s’està fent sempre, en aquests últims mesos, perquè una
cosa és la gestió i una altra és la inversió que necessita la residència.
Segurament si avui poguérem triar i tinguérem diners per a fer-ho, faríem una residència nova i
estaríem tots d’acord, en unes realitats i en unes necessitats per a la gent gran que no són les
mateixes ara que les que hi havia fa 20 anys, però en tot cas jo vull recordar que hi ha un acord de
ple que és el que estem seguint que marca que s’ha de revertir el servei i per a revertir el servei i
posteriorment decidir quina és la gestió, l’Ajuntament s’ha de posar al front de la gestió i amb
aquests números que són els aproximats que tenim.
Al final el pressupost municipal de l’Ajuntament és això, hi ha unes despeses i hi ha una estimació
d’ingressos previstos per cobrir les despeses, és la voluntat del govern de respondre a les
necessitats que avui té el nostre poble, sí que és veritat que estem en una situació marcada única i
exclusivament per la gestió de la covid 19 i fa que els pressupostos responguen al que són, una
previsió, perquè no sabem que és el que pot passar demà. Aquests pressupostos venen
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condicionats per les conseqüències de la pandèmia i també per la crisi social i econòmica
provocada per la crisi sanitària. La situació d’aquests últims mesos no se’ns escapa a ningú, s’ha
emportat per endavant milers de vides humanes, però també ha provocat que tots els governs
municipals haguem hagut de prendre mesures dràstiques, en quan al control de la reducció de
mobilitat, tancaments d’activitats, aïllaments socials territorials, hem hagut de fer front també als
augments de pobresa i la precarietat social i laboral de moltes famílies i ho hem fet amb els
pressupostos del 2020 i ho tornarem a fer amb els pressupostos del 2021.
A banda, no oblidem que estem assumint també a compte d’altres administracions, bàsicament
qüestions que no ens pertoquen i del que no tenim pressupostos però que ho estem executant
igual, són polítiques socials, d’habitatge, desenvolupament econòmic, etc.
A banda de l’augment de costos dels serveis que ens són propis, hem de sumar també la pèrdua
d’ingressos per la suspensió d’adaptacions o moratòries i, per això, vull aprofitar, avui el ple,
mecanismes compensatoris i recursos extraordinaris dirigits caps als ajuntaments i també cap als
sectors que més estant patint la crisi i que han estat abandonats a la seva sort, per a que us feu
una idea l’any passat vam destinar-hi diverses línies de subvencions dels nostres pressupostos,
vam accelerar pagaments a proveïdors i vam deixar d’ingressar, per exemple una partida sencera
de gairebé 30 mil euros de la taxa d’ocupació de la via pública en el que fa referència a les
terrasses, i enguany evidentment si la situació persisteix farem el mateix. O també una altra
partida de 14 mil euros de les parades del mercat, que no vam acabar ingressant perquè
evidentment va ser una activitat que no es va poder dur a terme.
Hem mobilitzat, aquest any passat, més de 400 mil euros en mesures de suport al teixit econòmic,
empresarial i comercial, que Déu ni do per ser un ajuntament com el nostre l’esforç directe, i ja no
compto amb l’esforç a nivell de personal i de treballadors i tampoc de les accions més concretes
de les quals se’n beneficien també sectors econòmics.
En quant a l’exercici pròpiament de números i en aquest context Covid molt present, el pressupost
es caracteritza pel manteniment dels impostos municipals, sense aplicar cap augment, increment
de les ajudes socials, una major austeritat en la despesa, i una consciència d’inversions que
produeixen fruits a mig termini podríem dir, enfocades a millorar l’entorn i els serveis bàsics
municipals com a objectiu principal.
Ascendeix el quadrant d’ingressos a 8.799.250 euros, evidentment amb un augment considerable,
precisament per aquesta gestió de la residència o aquest primer pas, dels quals 800 mil euros són
destinats a salaris i seguretat social i 200 mil a béns i serveis i que per tant, són diners importants.
Es parlava també del tema del crèdit, s’ha fet una referència al crèdit, com podeu veure al
document número 12, que us hem entregat que és el que fa referència a la situació econòmica i
l’estat del deute al principi i al final de l’exercici, és el mateix únicament es contempla per una
amortització i que ens acabi surtint, podríem dir molt millor i molt més econòmic el pagament
d’aquests interessos, no hi ha cap partida a l’alça, entre altres coses perquè totes les partides
tenen l’aval de la intervenció d’aquest ajuntament, igual que l’any passat i l’anterior i que vatros
mateixos vau valorar molt positivament en la comissió especial de comptes celebrada recentment i
corresponent a l’any 2019.
Entrant al capítol d’ingressos, en relació al tema de les pedreres, crec recordar que a l’última
reunió que vam tenir ho vam parlar, i qui no tenia la informació em vaig oferir a donar-li quan
pogués passar per l’ajuntament. El tema aquí eren uns problemes administratius i legals podríem
dir, i l’interventor ja va fer una consideració al pressupost sobre la necessitat de signar contractes
individuals en cadascuna d’aquestes empreses, i això és ara el que hi ha en marxa i que esperem
poder-ho solucionar de manera ràpida.
El resum dels ingressos per capítols són:
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
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200.000,00
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1.845.000,00
191.500,00
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Transferències de capital
Passius financers

1.330.000,00
1.000.000,00

En quant a despeses, que és important el repartiment que en fem:
Policia Local
626.500,00
Administració urbanística
87.250,00
Brigada
346.000,00
Espai públic urbà
71.000,00
Clavegueram
43.000,00
Aigua potable
11.000,00
Recollida d'escombraries
358.000,00
Neteja viària
126.500,00
Cementeris
22.250,00
Enllumenat públic
10.000,00
Jardins
96.250,00
Vigilància rural
35.000,00
Benestar social
13.000,00
Residència
1.000.000,00
Foment de l'ocupació
64.000,00
Sanitat
28.500,00
Educació
171.500,00
Biblioteca
73.500,00
Equipaments culturals
12.000,00
Activitats culturals
37.250,00
Patrimoni històric
23.000,00
Joventut
96.500,00
Festes
205.000,00
Esports
186.000,00
Mercat municipal
5.000,00
Turisme
79.500,00
Promoció econòmica
26.750,00
Espai públic rural
55.000,00
Òrgans de govern
203.500,00
Administració general
1.028.000,00
Neteja d'edificis municipals
48.500,00
Administració financera
102.000,00
Transferències entre Administracions
75.400,00
Amortitzacions
1.330.000,00
Tot això fa els 8.799.250,00 euros, i aquí incorpora també les inversions, en l’apartat de les
inversions reals, que no és manteniment que no vol dir que no haguem de fer alguna actuació al
mercat, sinó que aquesta actuació no està considerada inversió sinó manteniment. Per exemple a
les inversions tenim:
Sistema de videovigilància
45.000,00
Enderrocs i rehabilitació urbana
50.000,00
(És una partida nova que el que preveu és poder donar per tancats alguns dels expedients urbanístics que hi ha
d’enderrocs d’algunes vivendes que els propietaris bé perquè no els trobem, o bé perquè no n’hi ha o bé perquè
no tenen disponibilitat de fer-ho, i l’Ajuntament al final és l’últim responsable de fer-ho i d’aquesta manera
evidentment, després passar la despesa que li correspon. Poder acabar alguns expedients, perquè tenim alguns
punts del nucli antic en bastant de perill i, per tant, el podrem tirar endavant)
Adquisició de maquinària per a la brigada
10.000,00
Adquisició de vehicles
30.000,00
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Arranjament de carrers
200.000,00
Col·lector clavegueram barri Castell
20.000,00
Contenidors nous
54.000,00
Millora de l’enllumenat
300.000,00
(en tot cas, aquí també apuntar que aquests últims dos anys, hem estalviat més de 100 mil euros en despesa
d’energia elèctrica, fruit de les inversions que s’han fet pel canvi d’enllumenat i la millora de l’eficiència
energètica)
Inversions de reposició a l’escola
140.000,00
(Que són dos partides diferents, una són els 100 mil euros dels pressupostos participatius i l’altra són 40 mil
euros, d’una subvenció de la Diputació de Tarragona per a poder arranjar el tancament perimetral de l’escola
que dóna contra la part del que abans era la plaça de bous i també el que era la plaça Montsià)
Rehabilitació del Castell
300.000,00
Projecte patrimoni mundial ermita
12.000,00
Inversió de reposició camp de futbol
20.000,00
Adquisició d’immobles
300.000,00
Arranjament de camins
306.000,00
(A l’espera també de la resolució d’un recurs, que suposem que anirà per a llarg, que hem presentat pels aiguats
del 2018, que ja porta cua i que tots esteu assabentats de quina era la situació dels 700 mil euros que ens
corresponien i dels 100 mil que al final sembla que ens acabarà arribant)
Totes aquestes coses que he anat dient, responen a diferents criteris per a donar resposta a:
Primer punt, reobrir la reactivació econòmica, potenciant el suport als diferents sectors econòmics
importants, destacant el sector primari, la gestió del paisatge i tot allò relacionat amb l’àmbit del
turisme sostenible, també el sector serveis, comerç i gastronomia, i també aprofundir en les
polítiques d’ocupació, cohesió social i suport a les famílies i el manteniment de l’espai públic.
Anteriorment se’m preguntava el tema dels carrers, quins eren els carrers que hi havia previstos,
parlo de memòria, però els que si que ja són segurs, perquè són els que estan més avançats són
el carrer Pilar, carrer Sant Antoni, carrer Escorxador Vell, carrer Escultor Querol i carrer Domingo
Forcadell, que són carrers menuts però que necessiten una inversió ràpida.
Després hi ha un altre projecte redactat, que és una inversió més elevada, i que hem demanat
diferents subvencions per a poder-los executar, però que no l’hem rebut i per tant, continuarem
insistint i continuarem demanant més subvencions, que és el carrer Vicent Aubà, sobretot el tram
que va des del carrer Orfeó fins a la sortida, fins a la rotonda, perquè sou tots conscients de com
està aquest carrer.
I després totes aquestes línies d’actuació es veuen reflectides en algunes partides pròpies, s’ha fet
referència de què no hi ha prou ajuda, que caldria més ajuda, segurament tots en voldríem més,
però en tot cas estem donant resposta a les necessitats que tenim i sobretot ho estem fent en els
pressupostos que tenim.
Per a donar suport al teixit econòmic, cultural, esportiu i social, estem destinant actualment
partides com la creació d’ocupació a autònoms i empreses per valor de 15 mil euros, les obres als
comerços per 10 mil euros, els bars i restaurants afectats per les restriccions de la covid 19, que
aquesta és la nova d’aquest any, podem dir 35 mil euros, el material escolar 30 mil euros,
subvencions a entitats que són nominatives i que venen a donar resposta a les activitats que fan
les entitats, no l’entitat en sí sinó al programa d’activitats que porten i també als diferents serveis
que s’estan donant, les nominatives pugen un total de 136.250 euros, rehabilitació de façanes i
vivendes 25.000 euros.
Per tant, nosaltres creiem que sí que és veritat que tots voldríem més però en tot cas totes les
actuacions que projectem en aquests pressupostos responen a les necessitats que tenim a
Ulldecona, als Valentins, al barri el Castell, a Sant Joan del Pas, a les Ventalles i a la Miliana i
després crec que també reflecteixen, i en això també dono contestació a alguna de les qüestions
que s’han plantejat, al compromís d’estabilitat pressupostària i al sostenibilitat financera i el límit de
la despesa financera de l’administració local tot i la suspensió de les regles fiscals durant els anys
2020 i 2021 com a conseqüència de la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de la covid 19.
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Per tant, crec que donen resposta a les necessitats que avui té Ulldecona, evidentment tots
voldríem molts més recursos, per a poder fer moltes més coses, però totes les obres valen diners,
totes les actuacions també, i el propi funcionament ordinari de l’Ajuntament té un cost al qual s’ha
de fer front.
En relació al manteniment de l’orfeó, com el seu nom diu és manteniment de l’orfeó, no és cap
inversió, sinó que si es necessita canviar bombetes, el tema de la neteja, el tema de la desinfecció
ara encara més accentuada...
Els plans d’ocupació, tenim cada any una dotació per part del Departament del Servei d’Ocupació
de Catalunya, en què se’ns subvenciona diferents projectes molt concrets, en tenim ara a punt de
contractació un projecte de l’àmbit cultural i un altre de l’àmbit de manteniment de l’entorn urbà, de
desbrossadors i neteja de l’àmbit rural. Aquests plans són exactament iguals que els que vam fer
l’any passat i l’any anterior, perquè llevat de dos plans de dinamització econòmica que ens estan
servint per acabar de fer una guia comercial en tots els serveis al municipi, venim demanant els
mateixos plans els últims cincs anys, i des del Departament d’Ocupació, en aquest cas des del
SOC, se’ns han facilitat i nosaltres el que fem és la contractació i el fet de portar-los a terme. Si
voleu us puc facilitar la llista dels plans que tenim adjudicats per a aquest any, amb la novetat de
què enguany haurem d’accelerar el ritme de contractacions, perquè tots els plans hauran d’estar
acabats abans del dia 30 d’octubre, per un protocol nou intern del Departament d’Ocupació que
preveu canviar el sistema d’adjudicació de plans als Ajuntaments, i enguany se’ns han ajuntat els
de l’any passat que van patir un retard important, perquè va haver molts de problemes, els que no
vam poder contractar amb els d’aquest any 2021, que els haurem de contractar abans perquè
abans del dia 30 d’octubre hauran d’estar acabats i, evidentment això ens condiciona i ens
perjudica molt en el nostre dia a dia, perquè al final molta part també de la plantilla de la brigada
de l’Ajuntament depèn dels plans d’ocupació i cada vegada més algunes de les places també a
nivell administratiu d’oficines també depenen d’aquests plans d’ocupació, perquè directament com
a plantilla fixa l’ajuntament no ens podem permetre el luxe de tenir tot el personal que voldríem i
què necessitem.
I, després, respecte al tema de fires i dinamització, la partida va destinada en aquest cas a tot allò
que surti relacionat en aquests temes, no sabem si hi haurà fira o no n’hi haurà, però si n’hi ha
evidentment hi haurà una part que anirà destinada a n’això. Tenim en marxa, i estem treballant
també en el sector del comerç, una campanya de dinamització del comerç molt concreta que
també fa referència a la dinamització econòmica. I, dic aquí, dins d’aquesta partida que comentava
no està la part de salaris, ni pagament de totes les activitats ordinàries, sinó que és tot el que fem
a nivell més extraordinari. El servei d’ocupació gairebé tot el personal també el tenim subvencionat
pel SOC i per tant, no està contemplat dins d’aquests 10.000 euros destinats dins d’aquesta
partida.
- Sra. Salas:
He fet una pregunta abans i he dit que amb el milió d’euros de la residència, que està en els
ingressos i en els gastos, que la inversió que s’havia de fer de millora, per al dia a dia, si estava
inclosa o d’on es pensa pagar si la gestió és de l’Ajuntament.
- Sra. Ventura:
Perdona perquè me saltat aquesta resposta, hi ha una obra que està començada a la residència i
no està acabada, precisament perquè entendreu que les dificultats de la gestió del covid han
retardat algunes coses molt importants, una era l’adaptació dels banys i altres zones de la
residència amb unes obres que ja vam començar el mes d’abril i que es van quedar pendents,
però que ja estaven contemplades en pressupostos anteriors, i a més estan consignades perquè ja
tenim els pressupostos. Per tant, les d’adaptació, no d’ampliació ni de millora, sinó d’actualització,
podríem dir, dels equipaments ja estaven, però a més és una obra que ja està adjudicada que ja
està en marxa, i esperem que la situació o com a mínim la major part dels usuaris i residents
puguin estar vacunats per a poder entrar gent de fora per a posar-se a treballar i poder acabar
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aquesta obra que està a mitges. Però evidentment en 50 mil euros no n’hi ha prou per a fer tot el
que és necessari.
- Sra. Balagué:
El nostre vot després del debat del pressupost serà en contra i voldria preguntar-vos quan tindreu
l’informe econòmic i de viabilitat de la residència, per favor, ens l’enviareu?
- Sra. Ventura:
Us ho poso més fàcil, cadascú de vatros com a portaveus, poseu dia i hora de quan pugueu
passar, no podem fer reunions conjuntes, però les farem a nivell individual, i l’interventor us donarà
totes les respostes que necessiteu al respecte.
- Sra. Salas:
El nostre vot és en contra, i especialment ve vinculat al tema de la residència perquè no ho veiem
gens clar, de veritat.
- Sr. Paredes:
El meu vot és en contra.
- Sra. Castell:
Natros ja ens havíem manifestat.
I referent al que comentaves de la participació i de les propostes compartides i tal, evidentment
que la situació que vivim no ajuda, no ha hagut el moviment ni els contactes que haguérem pogut
tenir en una situació completament normal, i què això dificulta les coses, no obstant, no puc estar
massa d’acord amb tot el que has dit, vull dir, quan se’ns ha demanat implicació, ens hem implicat,
quan ens han demanat propostes, hem aportat propostes, quan se’ns ha demanat parer, hem
donat el nostre parer, en tots el camps.
Ara hi ha uns pressupostos, ens trobem la partida de 200 mil euros per arreglar carrers, i no tenim
cap mena d’informació, ara ens acabes de nombrar tu els carrers que teniu pensats arreglar, quina
mena d’arreglos es fan en aquests carrers? Què es fa un asfaltat, què es posa una mena de
ciment per tapar 4 forats i anar tirant? O es fa una intervenció una mica més global, a llarg plaç,
agafar un casc antic que més o menys segueixi una línia com s’està fent al carrer Major, quin
plantejament es fa? Vatros ho deveu saber, però natros no en tenim ni idea, perquè no n'havíem
sentit ni a parlar. Per tant, quan parlem de participar, precisament parlem d’això d’estar amb els
projectes, de debatre’ls, de donar les opinions i, evidentment, respectar que l’última decisió és
vostra i que vatros la tireu endavant, però sentir-nos una mica implicats en decisions, i ara estic
parlant de carrers però podem parlar de totes les altres partides que ens has fet un detall i que tot
molt bé, però segur que del debat entre tots sortirien alguns punts de vista que probablement
podríeu tenir en compte. La teva opinió és una altra, doncs molt d’acord, però no val a dir que
quan ens heu demanat de participar o d’aportar no hem aportat perquè això és fals. A festes ens
vau demanar possibles actuacions i ho vam fer, per tant vam estar fent un treball, molt exhaustiu,
de possibles coses que es podrien fer, i en aquell moment ens vau felicitar, moltes gràcies per
l’aportació però de tot allò no va sortir res a fora, probablement perquè hi havia dificultats,
probablement, clar que hi ha dificultats, però tampoc no les sabem, tampoc sabem si les va haver
o no les va haver o els criteris.
Afortunadament, després a Nadal, la festa de Reis va sortir més lluïda, que «la setmana de no
festes» que havíem acordat entre tots que no es feien festes, però que probablement s’hagués
pogut donar un altre aire al poble que hagués facilitat una mica la vida trista que estem portant
durant tot aquest temps.
A veure, petits detalls, no entrem a valorar tema per tema, perquè ni el temps ni les condicions ho
fan viable, però de parlar se’n podria parlar i ens agradaria poder parlar una mica més del que hem
fet fins ara.
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- Sra. Ventura:
Discrepo completament amb el que has dit, has començat parlant del tema festes i crec recordar
que al principi de l’any passat se’ns va fer una oferta a una de les comissions informatives, que qui
volia entrar a la comissió de festes, i silenci de resposta. Respecte al tema de les Festes Majors o
les «no festes», tens un correu, igual que tots els portaveus teniu un correu en tota l’explicació de
perquè es va apostar per uns actes i no per uns altres, per quins motius es van prendre les
decisions oportunes i en quin sentit es va fomentar tot allò que vam acabar fent a festes i que vam
poder fer en la situació que teníem a nivell general, tot explicat.
Respecte al tema dels pressupostos, a la comissió informativa del mes d’octubre vaig dir, qui tingui
alguna proposta les portes estan obertes, i silenci. En tu mateixa vam tenir una reunió el dia 5 de
novembre, i silenci. El dia 13 de novembre vam fer reunió, silenci. El dia 11 de desembre, silenci.
Per tant, la informació hauria d’anar cap als dos costats, nosaltres estem oberts, però no podem
anar contínuament detràs, sabeu que estem gestionant els pressupostos perquè des de l’octubre
us ho vam demanar, i les propostes han sigut zero. Per tant, sí que podem debatre tot el que
vulgueu, crec sincerament que els pressupostos responen també a moltes de les vostres
preocupacions perquè les tenim i són compartides. Tots vivim al mateix poble al final, que tots
volem més, sí, però estic seguríssima que moltes de les partides que hi ha als pressupostos són
preocupacions compartides i donen resposta a les necessitats que té avui el nostre poble.
En tot cas, evidentment, natros com a govern tenim la responsabilitat de decidir, de presentar uns
números i aquests números són al final els números que hem pogut elaborar, per tal de donar
resposta a totes aquestes necessitats que us comentava.
Insisteixo en el que deia al principi, porta oberta, i quan vulgueu aquí estem per a comentar i parlar
del que sigui. Ho hem fet en el tema de les càmeres de vigilància i ho podem fer en tots els temes
que considereu.
Per desgràcia la situació no té tampoc moltes vistes de millorar a curt termini i, per tant, les
necessitats aniran cada vegada a més.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP)
Vots negatius: 6 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Abstencions: 0
SECCIÓ DE CONTROL

7. DONACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 2019.
S’ha donat compte al ple de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019.

8. DONACIÓ

DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL.

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 27
d’octubre fins al 29 de desembre de 2020, que corresponen amb les compreses entre els números
540639-F fins al 540707-F dels fulls segellats de la Generalitat, tots quatre inclosos. I de les actes de
les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 27 d’octubre fins al 29 de desembre de 2020,
corresponent a les sessions celebrades els dies 9 d’octubre i 13 de novembre de 2020.
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9. PRECS I PREGUNTES.
PREC 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vull començar com ho vaig fer fa dos mesos a l’últim ple que
vàrem fer i és demanar per favor a tota la gent de poble que el Covid a Ulldecona s’està desmadrant,
només en 25 dies tenim 89 casos. Per favor, gràcies a Déu de morts no n’hi ha, però hi ha gent que
està morint cada dia, us demano que sigueu conscients del que estem parlant, que poseu de la vostra
part, que el més bonic que hi ha és la vida i què depèn del que faci una persona ens la podem jugar
altres, i per favor, responsabilitat a tothom, als joves i als no tant joves, que està morint molta gent
cada dia.
PREC 2 FORMULADA
aprovar-los.

PER LA

SRA. SALAS : Que els pressupostos del 2022, s’aprovin enguany, que s’intenti

PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El pas de vianants de l’avinguda Terrers, ho vaig dir a l’últim
ple, però per la resposta que em va donar l’alcaldessa vaig entendre que només hi ha previst fer un
pas de vianants per a tota l’avinguda i en fa falta més d’un. Vas comentar que teniu estudis de
diferents llocs del municipi per tal de fer diferents passos de vianants, m’agradaria que m’ho envies,
quan puguis, per saber quina és la previsió. Ja sé que anirà poc a poc, perquè ho ha de fer la brigada.
M’agradaria saber si a l’avinguda Terrers en teniu previst més d’un, que jo crec que fa falta dos o tres.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està el tema del carrer Barcelona o l’Avinguda Ramon
Salomon respecte dels camions que circulen, si hi ha alguna novetat per part de la Diputació o està
tot igual.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: He vist una subvenció que es pensa arreglar la tanca de les
escoles, i a l’edifici més antic de tots, les reixes de les finestres comencen a estar bastant oxidades,
no sé si s’ha tingut en compte, si es té previst d’arreglar o una mà de pintura li fa falta.
- Sra. Ventura:
No és inversió, és manteniment, i per això de manera ordinària s’haurà d’anar fent.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema del quadrant de la policia 2020, vaig començar a
demanar-lo al 2019, I a mi per correu electrònic no m’ha arribat, et vaig demanar que m’ho enviessis
per correu electrònic, per favor, i no m’ha arribat res.
- Sra. Ventura:
Perdona, perquè d’aquest tema a l’últim ple us vaig dir que estàvem a punt de canviar gairebé tota
la plantilla, entraven els agents nous que treballen i, per tant, a partir d’ara quan tinguem les hores
finiquitades us les anirem passant.
Ja tenim, per fi, aquesta setmana per primera vegada en molts anys 12 agents treballant i al carrer,
perquè s’ha reincorporat una persona de les que teníem de baixa. I tenim una borsa, curta, però
tenim borsa, per si tenim algun altre contratemps per poder incorporar-se, tot i que tenim un agent
a l’escola que ha començat aquesta setmana, i un altre també que tenim en comissió de serveis i
hem demanat una ampliació de la comissió de serveis, però no sabem si al final l’acceptaran o no,
però en tot cas podem dir que, després de molts anys, estem per primera vegada en una situació
acceptable, dins de la situació.
En relació al quadrant de la policia en aquell moment us vaig dir, perquè el que m'estàveu
demanant no era el quadrant de la policia sinó que eren les hores que cadascun dels policies
estava treballant, per tant, això que és un document de gestió interna, però en tot cas mirarem
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com sense les dades personals, evidentment que no us podem facilitar, us ho podem enviar, si de
manera trimestral o cada mig any o com us ho podem facilitar, ara que tenim la plantilla
mitjanament coberta.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Tema de camins, avui s’han aprovat els pressupostos, llavors
suposo que encara tardaran, n’hi ha un que espero que el tingueu a la llista, que és el camí de la
Séquia, des de la bassa del Montsià direcció Tortosa, per allí, aquell camí en cotxe no es pot anar i a
peu costa també, el tema dels carrers ja ho sabem que és lo de sempre.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la residència, volia preguntar abans que sortís tot
al ple, que fa tres anys que l’empresa està sense contracte, volia preguntar quina previsió hi havia,
però bé, sembla ser que en dos o tres mesos possiblement l’Ajuntament se’n farà càrrec. Espero
equivocar-me i que tingueu raó, de veritat, pel poble ho espero.
- Sra. Ventura:
Insistir en què no s’ha canviat res i sí que es pot dir que l’empresa està gestionant sense
contracte, però el que diu la llei és que qualsevol gestor de serveis públics ha de continuar
gestionant aquest servei fins que no hi hagi una altra empresa o administració que ho faci.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Donar les gràcies a la feina que fan els treballadors, no tinc
cap problema, quan pregunto se’m contesta, llevat de 3 o 4 coses que hi ha que fa dies que les
arrastrem però en aquest cas per part de l’equip de govern.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Voldria saber per quin motiu diverses illes de contenidors
del poble que estaven ubicades a un determinat lloc, per quin motiu han desaparegut i es desplacen a
un altre lloc. Voldria saber per quin motiu.
- Sra. Ventura:
Primer que res, s’han canviat totes les illes de contenidors, n’hi ha que s’han posat en soterrat,
igual que estaven, i n’hi ha altres que s’han posat en superfície. Els que s’han posat en superfície
perquè ara teníem l’oportunitat de fer-ho, era aquells que o bé hi havia algun problema recurrent
en una illa de contenidors i per tant, hem aprofitat per a intentar solucionar el problema, o també
altres que estaven ubicats enfront d’algun solar que estava per a edificar i com no sabem en un
futur quin ús se li donarà a n’aquell solar o com estarà dissenyat aquell habitatge o aquell bloc o el
que sigui, ja que el cost també és més econòmic fer-ho en superfície, hem optat per la superfície.
Hi ha altres contenidors, sobretot en zona rústica, que estaven disseminats per diferents espais del
terme municipal i alguns ens donaven molta feina perquè eren punts negres i contínuament
estaven en molt mal estat, a banda no permetia reciclar, com és la nostra voluntat el foment del
reciclatge i que s’han acabat retirant, alguns s’han canviat i falten encara algunes illes noves a
situar, sobretot a les entrades del poble, però tenim algun problema d’espai i estem acabant, amb
el Copate que és qui ho gestiona, de decidir on exactament s’ubicaran.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : En el pressupost he vist que es fa efectiva la compra de la
Cooperativa, per tant, tot el municipi content per poder assumir aquest edifici. Però sí que voldríem
saber des del nostre grup quins serveis o quina utilitat penseu donar-li a la Cooperativa.
- Sra. Ventura:
Respecte a la cooperativa, com bé dius està incorporat als pressupostos i crec que ja ho vam dir
en el seu moment i a més alguns de vatros també hi estàveu d’acord, la nostra intenció és ubicar
al local de la cooperativa l’escola municipal de música, que ens permetria donar-li a aquell
equipament un ús cultural importantíssim en resposta a molts de xiquets i xiquetes i adults que
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cursen els seus estudis musicals a Ulldecona i també ens permetria al propi edifici de l’Ajuntament
alliberar espai per a altres usos, que prou falta ens fa.
- Sra. Balagué:
Tenia clar que havíem pensat entre tots ubicar-hi l’escola municipal de música però si ho he
preguntat era per si hi havia algun canvi, saber-ho, no era que no m’havia quedat clar que entre
tots s’havia decidit això. Només per si havia algun canvi i havíem de saber-ho.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Tornem en la residència, durant aquest temps, des del
darrer Ple ordinari, que si no recordo mal va ser el dia 4 de novembre fins a avui, heu tingut algun
contacte amb la direcció de la residència? Heu tingut reunions, heu tingut alguna cosa o realment s’ha
pres la decisió com hem vist al pressupost i no heu tingut cap contacte. Voldríem saber com està la
situació, més que res per saber com pot acabar la relació en aquesta gent i si els treballadors són
sabedors de tot el que s’ha de fer bàsicament.
- Sra. Ventura:
De contactes en tenim contínuament, però no recordo si durant aquests dos últims mesos hem
parlat alguna vegada d’això o simplement ens hem centrat en les diferents emergències que
anàvem tenint en funció de l’evolució de la Covid.
PREGUNTA 13 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Vull preguntar una cosa que tu també has fet menció, que són
els pressupostos participatius, recordo molt bé perquè aquesta és una espineta que tinc clavada,
quan el dia del ple del 4 de novembre, jo vaig dir que no hi havia pressupostos participatius i em vas
contestar «sí, avui els anem a anunciar». Ja vaig dir que hi havia molta premura amb els
pressupostos participatius i espero al setembre recordar-ho i treballar conjuntament amb el que faci
falta però han de ser amb més temps i amb més treball, però la meva pregunta en concret era quanta
gent hi va participar. Precisament una de les gràcies dels pressupostos participatius és motivar la
participació, que la gent s’ho faci seu, i jo voldria saber quin percentatge del cens havia participat en
aquesta votació.
- Sra. Ventura:
Ja m’ho vas preguntar l’altre dia, a més és una dada que no he mirat perquè no veig quin sentit té i
i t’ho explico, el cens electoral el formen persones majors de 18 anys, natros estem permetent
votar a persones de més de 16 anys en els pressupostos participatius, i, per tant, entenem que no
té perquè tenir relació amb el cens, perquè la nostra voluntat és que com més gent participi,
evidentment millor.
En concret, i com vas poder llegir a la notícia informativa que vam publicar, van votar 286
persones, d’aquests vots 9 no van ser comptabilitzats per no complir la normativa de tot el procés,
4 perquè no estaven empadronats a Ulldecona, 4 perquè van entrar fora de termini i 1 perquè
faltaven dades, de les considerades rellevants, en aquest cas no hi havia direcció ni telèfon,
simplement un nom sense cognoms i sense la identificació pertinent.
Natros fem una valoració positiva, evidentment ens hagués agradat que participés més gent, i
entenem que cada any, segurament, participarà més gent. En aquestes dues fases del procés la
primera va tenir menys participació, la de proposta de projectes, tot i això van haver 33 projectes,
si no recordo mal, i d’aquests 5 van anar a la fase final.
Crec recordar que el que vam explicar de la urbanització de carrers, els que en aquell moment
estàvem comentant i sortien en aquestes 33 propostes, eren l’avinguda Terrers, l’avinguda Ramon
Salomon i el Molí de l’Om, bàsicament, amb casuístiques diferents cadascuna d’aquestes
urbanitzacions, i era evidentment que si sortia aquella proposta faríem un projecte de com s’havia
de fer, en tot cas, no ha sigut aquest el projecte que ha guanyat, sinó que ha guanyat el cobriment
de la pista poliesportiva de l’escola, i com us explicava abans, tenim 100 mil euros més 40 mil,
d’una subvenció de la Diputació.
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- Sr. Paredes:
En tot cas, Núria perquè m’he quedat una mica impressionat dir-me que en els pressupostos
participatius no és rellevant saber el percentatge de la gent que ha participat, si participa poca gent
o molta gent en relació amb el cens, doncs ha participat molta gent ha participat poc, hem
augmentat la participació o no l’hem augmentat. Jo crec que és una dada molt i molt rellevant de
totes formes quan es fa un procés de participació.
- Sra. Ventura:
Alfred, potser no m’has entès. T’he dit que no és rellevant en funció del percentatge del cens
electoral, no del padró, el cens electoral és una cosa i el padró és una altra, al final el percentatge
serà diferent. No es pot treure el tant per cent de la participació en funció del cens perquè els
criteris de votació no són els mateixos. A les eleccions voten els majors de 18 i a l’altra participen
els majors de 16, per tant són dos dades que no es poden comparar.
- Sr. Paredes:
Val, doncs diem-li padró, jo el que voldria saber és el percentatge de la gent que ha votat per mirar
si l’any vinent podem aconseguir que hi participi més gent, en aquest sentit et volia dir.
PREGUNTA 14 FORMULADA PEL SR. PAREDES : Se’ns va dir que la urbanització dels carrers de l’Avinguda
Terrers, Ramon Salomon, nucli antic, Molí de l’Om, etc. dins dels pressupostos participatius
l’Ajuntament havia de redactar un projecte primer per veure la viabilitat econòmica. Bé, en tot cas
aniré preguntant perquè a mi sí que m’interessa realment saber com està la situació d’aquests carrers
i quina és la probabilitat que tenen, etc...perquè vas dir que la cosa era més complicada i s’havia de
fer aquest estudi.
PREGUNTA 15 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Una altra que és obvia, suposo que el canvi d’empresa de
l’aigua no repercutirà als usuaris en res, no? Ja m’ho pensava però en tot cas.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema d’Agbar, el canvi d’empresa no és un canvi d’empresa, l’aigua la tenim
gestionada per la mateixa empresa, el que passa és que l’empresa ha canviat de nom, però és la
mateixa, el contracte que té de gestió amb l’Ajuntament continua exactament igual i, evidentment,
a l’usuari no li repercutirà en res.
En tot cas, era tot la mateixa empresa, en diferents noms i ara han acabat, llevat de dos o tres
llocs, on per qüestions internes de l’empresa Sorea no els hi permetia, en què es diuen Agbar i per
això tots els usuaris ara han rebut la nova factura de l’any i així vam informar també des de
l’Ajuntament.
PREGUNTA 16 FORMULADA PEL SR. PAREDES: I, per últim, al darrer ple ja vaig fer una proposta per l’espai de
vetlla, vaig dir que tota aquella gent que en el moment del traspàs, els familiars no volen utilitzar el
servei religiós, per un tema de creença profunda, etc. no tenen un espai per poder fer aquest
acompanyament, i vaig proposar que de forma concreta o de forma puntual, segurament seria més de
forma puntual, es pogués utilitzar l’espai que hi havia davant del vetllatori, del que era informació i
turisme, aquella planta nova que s’havia fet. Vaig deixar clar que no volia fer dos tanatoris, no volia fer
un segon tanatori, no volia que es malinterpretés, sinó si teniu una altra idea d’un espai on poder fer
aquesta funció de forma puntual i quan sigui necessari, no de forma permanent ni per a fer un altre
tanatori. Si ho havíeu pensat, o si teníeu una altra idea o alguna cosa.
- Sra. Ventura:
Cada vegada hi ha més gent que opta per acomiadaments civils i no religiosos. Però s’estan fent
contínuament, per desgràcia cada setmana, i últimament molts se fan directament al tanatori, on
ningú ens ha fet arribar ni que tinguin problema d’espai ni problema en les instal·lacions per a fer-
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ho. I, per tant, considerem que és una necessitat que avui per avui no existeix. En tot cas, si
alguna persona té la necessitat i vol fer l’acomiadament d’un familiar, o d’un amic, o de qui
considere en algun altre espai del nostre municipi, evidentment igual que ho hem fet en casaments
o que ja ho hem fet en batejos, nosaltres tenim una normativa de cessió de locals ,
independentment de l’ús que se li done en aquell moment.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Ara que ja estem al 2021 i que s’hauran de tancar els
comptes del 2020, volem demanar en què s’han gastat la partida destinada a les diferents festes
programades, al llarg del passat any, a banda dels 50 mil euros que com a acord de ple ja es van
destinar a ajudes directes per a pal·liar els efectes de la covid. També volem saber en què s’han
gastat el 50% de les assignacions econòmiques a les que vam renunciar en acord de ple els grups
municipals i les altres assignacions a les que els grups de l’oposició també ja vam declarar que hi
renunciàvem. Per exemple Fem Poble! que vam decidir no percebre cap indemnització per
assistència a plens i comissions. Tot això comptant pel capbaix pensem que representen més de
10.000 euros. Per tant, també voldríem saber que s’ha fet en tot això.
- Sra. Ventura:
La liquidació del 2020 no la tenim encara, sí que teniu a les vostres mans els números generals de
la liquidació del primer semestre del 2020, perquè s’incorpora en la documentació dels
pressupostos 2021 i quan la tinguem us la facilitarem, tot i així no són dades automàtiques, en el
sentit, hem gastat, m’invento els números 180 mil euros menys en festes, on els hem destinat
perquè hem tingut una davallada de la inversió que hem fet, o de la despesa, però també hem
tingut una davallada important dels ingressos i, per tant, això s’ha d’anivellar i segurament algunes
d’aquestes partides, o el sobrant d’aquestes partides ens han ajudat a poder després continuar
fent altres coses, per exemple tenir en marxa les ajudes socials o altres ajudes que per ingressos
enguany segurament no les haguérem pogut tenir, però en tot cas, quan tinguem la liquidació,
evidentment, us la facilitarem com fem tots els anys, amb totes les dades oportunes.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Una altra qüestió que tenim pendent i que lliga amb la
participació que reclamava l’alcaldessa en quant a fer propostes als pressupostos, és la moció que
vam fer Fem Poble! I que la vam presentar al juliol del 2020, per a la creació d’una àrea
d’autocaravanes a Ulldecona, una moció que es va aprovar i en aquell moment l’alcaldessa ens va
explicar que hi havia un pla del 2018 a nivell comarcal anomenat «Montsià territori camper», i que
suposava la ubicació d’una àrea d’autocaravanes en cadascun dels municipis de la comarca, però
que després no es va poder executar per falta de pressupost. La pregunta seria si hi ha algun canvi al
respecte, s’ha pogut reactivar la proposta a nivell comarcal o no. També ens vas dir en aquell moment
que havia una iniciativa privada, també del 2018 i que estava interessada en un projecte com aquest.
La pregunta és la mateixa, hi ha alguna altra notificació sobre aquesta iniciativa o no? I, si a hores
d’ara no hi ha res en marxa, potser que ja és hora que ens posem les piles i que la iniciativa la
prengui l’Ajuntament d’Ulldecona. Ara que ja hi ha pressupostos nous, recordem el que ja vam
demanar, al juliol passat. 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, a
banda de fer les actuacions necessàries, com poden ser punts d'aigua, servei de recanvi per aigües
negres i grises, tenir contenidors, tenir il·luminació, zona de pícnic i aquestes coses. Llavors la
pregunta seria aquesta, això s’ha tingut en compte a l’hora de fer els pressupostos o no s’ha tingut en
compte? Hi ha algun projecte en quan a n’això o no?
- Sra. Ventura:
No hi ha cap novetat a nivell comarcal, és veritat que tampoc no hem celebrat darrerament cap
consell d’alcaldes on haguérem pogut parlar d’aquest tema. L’última informació és que hi havia
una subvenció que s’havia demanat i que no es va donar i, que per tant, no es va tirar endavant, i
la novetat que ja us vaig comentar és que si que hi ha una persona, un privat d’Ulldecona que està
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tirant endavant un projecte i que ja ha demanat els primers informes per tal de desenvolupar
aquesta àrea d’autocaravanes. Després n’hi ha un altre que no ha iniciat tràmits, però que s’ha
informat i que segurament també tirarà endavant.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. GAVALDÀ: Creiem que aquest any que ens ha tocat relacionar per
vies telemàtiques hem deixat totalment de banda la participació ciutadana als plens, uns plens que
hem vingut fent telemàticament i que es poden seguir en directe. S’ha pensat en algun sistema que
puguin entrar en directe i puguin intervindre? Com per exemple entrar en directe mitjançant una
trucada, o enviar un missatge.
- Sra. Ventura:
Tens raó, i en tot cas, també vull recordar que tenim un tema que tenim damunt de la taula des de
fa molts mesos, segurament perquè la urgència de la situació ens fa que l’anem deixant, però no
recordo si l’any passat al gener o inclús l’any anterior, a una comissió o una junta de portaveus, us
vaig fer arribar a tots una còpia del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament d’Ulldecona, que
data del 1998, si no m’equivoco, i que, per tant, està completament desfasat, no té cap tipus
d’actualitat, podríem dir. En la voluntat de què aquest mandat puguem reformar-lo, puguem
millorar-lo, i puguem adaptar-lo a la necessitat actual que té Ulldecona i qualsevol poble com el
nostre. Per tant, us animo des d’aquí també a treballar-ho, a mirar-vos-ho i a mirar quines són les
novetats que li podem introduir, com podem donar resposta a totes aquestes situacions noves, que
cada dia fa que anem aprenent com donar-li resposta però en tot cas, que no té un reflex normatiu,
podríem dir, dins de l’administració municipal, i en aquest cas, dins del nostre ajuntament.
Com més ràpid ens hi posem tots i treballem el document, i més ràpid arribem a un acord, més
ràpid tindrem totes aquestes eines al nostre abast, per tal de donar resposta a totes aquestes
situacions.
- Sra. Balagué:
Recordo que ens ho vas donar abans de l’estiu i vaig pensar que durant les vacances ens podríem
distreure, per tant, el tenim des d’aquest estiu per a fer les valoracions que creguem.
- Sra. Ventura:
Perfecte, jo no recordava quan havia sigut, però en tot cas, treiem-lo de baix de tot el munt dels
papers, treballem-lo, i a partir d’aquí donem resposta a algunes de les qüestions que s’han
plantejat.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Les sancions que van posar la policia, els mossos
d’esquadra i la guàrdia civil fins al 31 d’agost de 2020 van ser 196, si no recordo malament. Des de
l’agost fins ara, quantes sancions han posat? Ja sé que no serà per a ara però demanaria si quan ho
tinguis ens ho pots passar.
- Sra. Ventura:
No ho tinc, a més crec recordar que ja us vaig explicar que van totes centralitzades via Mossos,
via Generalitat i, per tant, fins que no rebrem nosaltres aquesta informació no la tenim però en tot
cas la podem demanar i quan la tingui us la trasllado.
PREGUNTA 21 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Quan parlàvem del pressupost, t’he comentat que hi havia
dos entitats similars, la diferència era pel local, això em va dir fa dos anys, i l’any passat no es va
arreglar, es pensa fer algo?
- Sra. Ventura:
T’he contestat després en el tema de les subvencions a les entitats, són subvencions per les
entitats i per les diferents jornades o les diferents coses que es fan al llarg de l’any, en tot cas jo
ara evidentment no tinc davant la comparació d’una o de l’altra, potser també és veritat que falta
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actualitzar algunes dades i no tenim tota la informació de totes les activitats d’algunes entitats, en
tot cas enguany les subvencions a les entitats han quedat exactament igual que l’any passat. I
l’any passat eren gaire bé igual que l’any anterior, tot i sabent, segurament, perquè això és el que
consta al pressupost, i després serà el que les entitats puguin justificar per tal de poder fer aquests
pagaments. Ho dic perquè hi ha moltes entitats en què per desgràcia aquest any no han pogut dur
a terme algunes de les activitats previstes i, per tant, segurament no es podrà justificar la totalitat
de la subvenció.
- Sra. Salas:
Si he dit això de la subvenció és perquè l’any passat em vas respondre que tenia raó i què per al
pressupost d’enguany, bé de l’any passat, que es tindria en compte i que enguany se solventaria,
més que res per això ho he dit, perquè mireu a vore si ho podeu arreglar i compensar.
- Sra. Ventura:
Actualitzem les activitats i a partir d’aquí es pot fer l’actualització de les subvencions.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les quinze hores i sis 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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