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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 12 DE JULIOL 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
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!
ERC-AM
JUNTS
PP

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Sr. Raül Najas Martí

FEM POBLE!

A Ulldecona, el dia dotze de juliol de dos mil vint-i-un.
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.
2. Reconeixement a la treballadora municipal, Carme Fernández Ferré, pels vint-i-cinc anys de
serveis prestats a l’Ajuntament.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA
3. Delegació de competències en matèria de gestió de sanejament en d’aigües residuals entre el
Consell Comarcal del Montsià i l’ajuntament d’Ulldecona.
4. Replantejament de la línia de terme entre els municipis d’Ulldecona i la Sénia.
5. Creació comitè de seguretat de la informació de l’Ajuntament d’Ulldecona i aprovació de la
Política de Seguretat de la Informació.
6. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors d’Ulldecona per
a l'any 2021.
SECCIÓ DE CONTROL
7. Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
Moció presentada per l'alcaldia a instàncies del Departament de la vicepresidència i de
polítiques digitals i territori de la Generalitat de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
8. Moció per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics
de salut de Catalunya. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de l’assemblea vaga
feminista i oberta a tots els grups municipals, i signada pels Grups municipals Socialistes
Ulldecona (SU-PC), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), Junts
per Ulldecona i Barris (JUNTS) i Fem Poble! Ulldecona (FEM POBLE!).
9. Moció de suport a l’amnistia. Moció presentada pels Grups municipals d’Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) i Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS).
10.Moció en defensa del patrimoni cultural i paisatgístic. Moció presentada pel Grup municipal
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
11.Moció en defensa dels municipis afectats per la minva d’ingressos que suposa deixar de
cobrar l’IBI per finalització de les concessions de l’autopista AP-7. Moció presentada per
l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.
12.Moció de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu
LGTBI - dia internacional de l’orgull LGTBI - 28 de juny de 2021. Moció presentada per
l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.
13.Moció per aturar l’aprovació del sistema d’etiquetatge nutricional «NutriScore» Moció
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular d’Ulldecona.
14.Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
15.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 3 de maig de 2021, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
Expedient: 1-2-21-5
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2. RECONEIXEMENT

A LA TREBALLADORA MUNICIPAL,

CARME FERNÁNDEZ FERRÉ,

PELS VINT-I-CINC

ANYS DE SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT.

La Sra. Alcaldessa, en nom de tot el Consistori, felicita a la treballadora municipal Sra. Carme
Fernández Ferré pels serveis prestats durant aquests 25 anys a l’Ajuntament. Diu que 25 anys és una
data que s’ha de tenir en compte en la mesura que representa 25 anys de vida i de treball dedicats a
l’Ajuntament i al poble d’Ulldecona. Per això afegeix que vol manifestar des de l’Ajuntament, en nom
de tot el consistori i de tot el poble d’Ulldecona, la seva felicitació i agraïment. I aprofitant l’assistència
a la sala de la treballadora se li fa entrega d’un detall.
Vull destacar la seva gran professionalitat "sempre amb un somriure a la boca i una energia
contagiosa" i asseguro que ella és responsable en bona part "de l'èxit en la promoció dels nostres
actius patrimonial, arquitectònics, històrics i naturals". Finalment, t’encoratjo a continuar treballant per
Ulldecona com fins ara. Carme Fernández Ferré, que va ser una de les primeres persones del
municipi en estudiar Turisme, ja fa casi 30 anys.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

3. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE SANEJAMENT EN D’AIGÜES
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA.

RESIDUALS

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Delegació de competències en matèria de gestió de sanejament en d’aigües
residuals entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona
En data 11 de novembre de 1996, el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona van
signar un conveni de delegació de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta d’aigües
residuals.
En la clàusula primera de l’esmentat Conveni, s’estipulava la cessió al Consell Comarcal de les
instal·lacions i terrenys afectats de les seves estacions de pre-tractament i emissaris d’aigües
residuals, enumerades a l’annex I d’aquest Conveni (la depuradora d’Ulldecona), en l’estat i les
condicions que s’hi explicitaven, per tal que la corporació comarcal exercís, per delegació, les
competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i control d’abocaments produïts per
activitats classificades a la xarxa de clavegueram, en els termes establerts en el «Reglament guia de
l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram» (que s’incorporava com annex 2 del
conveni).
L’Ajuntament d’Ulldecona considera oportú ampliar aquesta delegació de competències als sistemes
de sanejament (depuradores i el seu punt d’abocament al medi) dels Barris Castell, Sant Joan del Pas
(Rejolars) i les Ventalles, pels majors mitjans materials i personals de què disposa el Consell
Comarcal.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Delegar al Consell Comarcal del Montsià la gestió de les competències, en el terme municipal
d’Ulldecona, dels sistemes de sanejament (depuradores i el seu punt d’abocament al medi) dels
barris Castell, Sant Joan del Pas (Rejolars) i les Ventalles.
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2. Atès que el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona ja van signar un conveni de
delegació de funcions en matèria de gestió de sanejament d’aigües en data 11 de novembre de
1996, modificar l’annex 1 de l’esmentat conveni per incorporar al mateix els sistemes de
sanejament (depuradores i el seu punt d’abocament al medi) dels barris Castell, Sant Joan del Pas
(Rejolars) i les Ventalles esmentats.
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià per tal que procedeixi a la seva
acceptació.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

4. REPLANTEJAMENT DE LA LÍNIA DE TERME ENTRE ELS MUNICIPIS D’ULLDECONA I LA SÉNIA.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Replantejament de la línia de terme entre els municipis d’Ulldecona i la Sénia
Fets
1. En data 19 de març de 2021, va tenir entrada a l’Ajuntament d’Ulldecona, registre d’entrada
1001/2021, un comunicat de la Direcció general d’administració local que informava l’inici d’un
expedient de delimitació entre els municipis d’Ulldecona i la Sénia, i que l’inici de les operacions de
delimitació es realitzaria el dia 20 de maig de 2021, a les 11.00 hores, a la seu de l’ajuntament de
la Sénia.
2. El passat 20 de maig de 2021 es van dur a terme els treballs i operacions de delimitació entre els
termes municipals d’Ulldecona i la Sénia, aixecant la corresponent acta signada pels representants
dels dos municipis i de la Generalitat de Catalunya. Les operacions dutes a terme tenen com a
objectiu verificar les fites i termes recollits i consignats en els treballs topogràfics i anterior acta de
delimitació elaborada el 25 de juny de 1912.
3. Durant la reunió celebrada, cap part indicà disconformitats amb la proposta presentada pels
representants de la Generalitat de Catalunya referent als límits dels termes municipals d’Ulldecona
i la Sénia. En conseqüència, el representant de la Generalitat de Catalunya, convocant de la
reunió, procedí a redactar una acta de la sessió i facilitar-la a les parts per a la seva aprovació, que
fou signada pels assistents.
Fonaments de dret
1. Segons l’article 22.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
corresponen al ple municipal els acords relatius a l’alteració dels límits municipals, i segons l’article
47.2.a) es requereix el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació per
a l’adopció d’aquests acords.
2. El decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats locals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
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ACORDS
1. Aprovar l’acta de delimitació entre els municipis d’Ulldecona i la Sénia, signada pels representants
dels dos Ajuntaments afectats i pel representant de la Generalitat de Catalunya, el dia 20 de maig
de 2021.
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, així com a l’Ajuntament de la Sénia, als efectes que correspongui.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.

DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA I APROVACIÓ

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Creació comitè de seguretat de la informació de l’Ajuntament d’Ulldecona i
aprovació de la Política de Seguretat de la Informació
L'Ajuntament d’Ulldecona utilitza els mitjans que en cada moment posen a la seva disposició les
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per assolir els seus objectius.
Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces accidentals o deliberades amb potencial per
incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat de la informació i els
serveis. Per defensar-se d'aquestes amenaces, es requereix una estratègia que s'adapti als canvis en
les condicions de l'entorn per garantir la prestació contínua dels serveis.
Això implica que els òrgans superiors i directius responsables de la informació, els sistemes i els
serveis electrònics han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides pel Reial decret 3/2010,
de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat (en endavant, ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica, modificat mitjançant Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre, així com
realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats
reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per garantir la continuïtat dels serveis
prestats.
Els diferents òrgans superiors i directius responsables han d'assegurar-se que la seguretat TIC és una
part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la seva concepció fins a la retirada de
servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats d'explotació. Els
requisits de seguretat i el seu finançament, han de ser identificats i inclosos en la planificació, en la
sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC.
Segons l'article 7 de Reial Decret regulador de l'ENS, la seguretat de la informació ha de contemplar
els aspectes de prevenció, detecció, reacció, correcció i recuperació, per aconseguir que les
amenaces sobre la mateixa no es materialitzin i no afectin els serveis que es presten.
El Comitè de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i comunicació (Comitè STIC), de caràcter
interdepartamental, està adscrit a la Gerència del municipi, òrgan competent en matèria de
tecnologies de la informació i comunicacions municipals.
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La Política de Seguretat de la Informació, que s'aprova mitjançant el present Acord, conté els principis
i directrius per a la gestió de la seguretat de la informació i el model organitzatiu per a la gestió
d'aquesta Política.
En la mateixa, s'inclouen els següents aspectes:
a)
b)
c)
d)
e)

L'objectiu i abast de la Política de Seguretat de la Informació.
El marc normatiu aplicable en l'àmbit de la Seguretat de la Informació.
Els nivells aplicables en aquesta matèria.
El model organitzatiu per a la gestió de la Política de Seguretat de la Informació.
Els rols, responsabilitats i funcions dels òrgans municipals relacionats amb la seguretat de la
informació.

Atès que l’article 11 – Requisits mínims de seguretat del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual
es regula l’ENS, al paràgraf 1 indica: 1. Tots els òrgans superiors de les administracions públiques
han de disposar formalment de la seva política de seguretat, que serà aprovada pel titular de l'òrgan
superior corresponent. I al paràgraf 2 indica: Els municipis podran disposar d'una política de seguretat
comuna elaborada per la Diputació, Cabildo, Consell Insular o òrgan unipersonal corresponent
d'aquelles altres corporacions de caràcter representatiu a les quals correspongui el govern i
l'administració autònoma de la província o, si s'escau, a l'entitat comarcal corresponent a la qual
pertanyin.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Crear un Comitè de Seguretat de la Informació en el si de l'Ajuntament d’Ulldecona, com a màxim
òrgan consultiu i de suport a la presa de decisions en matèria de seguretat de la informació.
2. Designar la Secretaria municipal, com a Responsable de Seguretat de la Informació i Serveis
Municipals de l'Ajuntament d’Ulldecona i al Responsable TIC com a Responsable de Sistemes.
3. Designar com a membres de Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament d’Ulldecona,
els següents membres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde d’Ulldecona.
Regidor de Personal i Règim Intern.
La Secretaria.
L’Interventor.
Administrativa de Secretaria.
Responsable TIC.
L’inspector de la Policia Local d’Ulldecona.
Delegat de Protecció de Dades.

4. Aprovar la Política de Seguretat de la Informació de l’Ajuntament d’Ulldecona en els termes de
l’ANNEX I – Política de Seguretat d’aquest document.
5. Els criteris i instruccions contingudes en el document que s'aprova mitjançant el present Acord
constitueixen directrius vinculants per a tots els òrgans superiors i directius de l’Ajuntament, així
com per a terceres parts a les que l'Ajuntament d’Ulldecona prestin serveis, cedeixin informació, o
de les que utilitzin serveis o manegen informació.
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L'Ajuntament mantindrà a la seu electrònica la versió actualitzada del document de Política de
Seguretat de la Informació.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ESPECTACLES
D’ULLDECONA PER A L'ANY 2021.

TAURINS AMB MOTIU DE LES

FESTES MAJORS

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors
d’Ulldecona per a l'any 2021
1. Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars
d’un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d'Ulldecona.
2. Vist que el Ple és l'òrgan competent per aprovar la celebració de la festa i el programa
d'espectacles taurins, d'acord amb l'article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació
de les festes tradicionals amb bous.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o festes que
s’especifiquen.
2. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:
DIA
29/08/2021
29/08/2021
30/08/2021
01/09/2021
01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
03/09/2021

MODALITAT
Bous de plaça
Bou embolat
Bous de plaça
Bous de plaça
Bou embolat
Bous de plaça
Bous de plaça
Bou embolat

HORA INICI
18.00 h
21.00 h
18.00 h
18.00 h
21.00 h
18.00 h
18.00 h
21.00 h

HORA FINAL
21.00 h
21.30 h
21.00 h
21.00 h
21.30 h
21.00 h
21.00 h
21.30 h

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

”
DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
Crec que és un bon moment per explicar-ho, sempre i quan ho permeti la pandèmia és clar,
perquè la gent del poble vol saber si es faran carafals, si es podrà berenar, etc. Ho dic perquè ara
és un bon moment per a donar aquesta informació i nosaltres estem a favor.
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- Sra. Balagué:
Com deia Isa, el nostre grup, abans d’emetre un vot voldríem tenir la informació, pel que fa a la
decisió de si plaça portàtil o no, i els motius pels quals s’ha decidit una cosa o una altra. Ens
interessaria saber el cost del que suposa aquesta plaça portàtil i qui ha d’assumir aquest cost, per
tant, voldríem tenir tota aquesta informació abans d’emetre el nostre vot. I en aquest cas, també si
hi haurà possibilitat de comprar el berenar a la plaça de bous, si la cantina serà dels amics dels
bous, o si no n’hi haurà, i tota aquesta informació, gràcies.
- Sr. Paredes:
No em repetiré, totalment d’acord, necessitem informació, perquè a més ens ho pregunten, què
fareu i què no fareu.
- Sra. Gavaldà:
Natros manifestem el mateix, estem esperant tota la informació.
- Sra. Ventura:
En tot cas, la informació que us puc facilitar no és diferent a la que ja us vaig facilitar divendres a la
comissió informativa de la junta de govern local. A hores d’ara no hi ha res tancat, res tancat vol dir
que, desgraciadament, la pandèmia evoluciona i cada vegada els índex de contagi son més alts i,
per tant, no sabem com estarem a finals d’agost, i tampoc sabem quina és la normativa vigent en
cada moment. Si haguérem de fer els bous demà mateix, en la normativa que tenim avui vigent, hi
ha tota una sèrie de premisses que s’han de complir, igual que en la resta d’actes, com són per
exemple, un registre de la gent que entra i surt d’un espai que ha d’estar perimetrat, que la gent ha
d’estar asseguda, que no pot estar en moviment, que el servei de barra, restauració o altres
semblants, han d’estar fora de l’espai perimetrat per a fer l’activitat, i, per tant, tot això indica que la
manera més fàcil de poder-la fer, aquesta festa, és en una plaça portàtil, que insisteixo no estem
prou damunt encara per saber quina és la normativa que prevaldrà en aquell moment, en l’última
reunió que vam fer en la comissió de bous i també representants de l’associació cultural amics
dels bous, ells mateixos són els que van fer un pas endavant per encarregar-se del lloguer de la
plaça portàtil, en cas que fos necessària la ubicació de la plaça portàtil.
El que vàrem parlar en aquella comissió, a banda del cost de la plaça i qui se’n podia fer càrrec en
aquest cas la pròpia agrupació com dic, si que serà a través de la compra d’una entrada, per a
poder accedir als bous, evidentment no vam parlar encara de preus ni de res, però en les properes
setmanes ho acabarem de decidir en funció de la normativa.
Insistint en el tema de si es pot menjar o beure dalt del carafal, actualment la normativa no ho
permet, però ni a una plaça de bous ni a qualsevol altre espectacle, a no ser que sigui un sopar
que estigui regulat per un altre tipus de normativa, per tant, els carafals com els tenim entesos a
Ulldecona o als pobles de la vora, en què es fa el berenar, el sopar i el resopar, no es poden
permetre actualment i per això també és un dels arguments que ens feia apostar per ubicar una
plaça portàtil i no una plaça tradicional.
Ja s’han fet altres certàmens d’aquestes característiques a altres pobles, crec que va començar
l’Ampolla fa 15 dies i aquest cap de setmana, tot i els problemes que han hagut en altres actes
també es van fer a Santa Bàrbara i, per tant, estem una mica tots a l'expectativa, no només de
veure com evoluciona la pandèmia, sinó sobretot també de com evoluciona la normativa per
acabar de tancar els actes de festes majors, entre ells els bous, evidentment.
Afegir que, com he dit al principi, no es permeten actes en moviment, que l’únic que es permet són
actes estàtics, per això haureu vist que al calendari no hi ha cap dia de bous de carrer, perquè no
se’n faran, no n’hi ha de previstos.
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- Sra. Balagué:
Bé, gràcies per les explicacions, i el nostre grup emetrem un vot d’abstenció. Considerem que si
que sabem que tota la gent vol tenir festes i voldríem que fossin festes normals, però
malauradament la situació no ens permet que siguin unes festes normals, tan de bo estiguéssim
millor, i potser estem una mica millor que l’any passat, se suposa, ja ho veurem d’aquí a uns dies,
però considerem que aquest any haguéssim pogut suprimir també els bous, que potser serà un
focus que haguéssim pogut evitar de contagi, per tant, el nostre vot serà d’abstenció. I, tant de bo,
l’any vinent puguem fer els bous de carrer, els bous de plaça i tot el que toca, gràcies.
- Sr. Paredes:
Una vegada explicada la situació i veient també el que estan fent, per exemple a Santa Bàrbara, i
veient com funciona, el nostre grup votarem a favor, el que sí que demanaríem és que no se
focalitzi tot en els bous, les festes són per tothom, els bous són una part de les festes, i, en tot cas,
la decisió última ja sabem que no està a les nostres mans, i veient com evolucioni el covid ja
veurem què es pot fer i què no es pot fer.
- Sra. Castell:
En contra.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 9 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMPP)
Vots negatius: 2 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 1 ( GMJUNTS)
SECCIÓ DE CONTROL

7. MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
2021. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA 2021. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DEL DEPARTAMENT DE
LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, un
esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la
ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en
benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una oportunitat
per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten
les ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia
de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.
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Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible” i s’ha
escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera
sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en la
utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important que
enguany, per superar la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la
Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 municipis de
Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el representa una participació molt per
sobre de la resta dels municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que
els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la
pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments
dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
•

•
•
•
•

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el
desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la
prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte
hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les
seves diferents modalitats.
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la
bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni
cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una
banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu
sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la
inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per un
transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc automobilístic
del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del
transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar
per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada al
setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear
aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint-se a
totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre
municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa
seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents.
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Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
1. Inscriure l’Ajuntament d’Ulldecona a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest any dins de les
dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les
accions acordades en l’acord segon.
2. Fer constar que l’Ajuntament d’Ulldecona ha impulsat o impulsarà les següents accions per tal de
fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
◦
◦
◦

Projecte «camins segurs»
Campanya control de velocitat
Campanya d’educació vial

3. Adherir l’Ajuntament d’Ulldecona a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern
de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
4. Adherir l’Ajuntament d’Ulldecona a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel
Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Palacios:
Llegeix els acords de la moció.
- Sr. Paredes:
Votarem a favor, però si que faré una matització, em sembla perfecte el que hem aprovat, però, ja
en parlarem després a precs i preguntes, quan diem campanya d’educació vial, control de
velocitat, etc. etc. que després es compleixi, perquè aquesta part pedagògica, que és necessària i
a més és contínua, no podem dir que ja ho vam ensenyar un dia, s’ha de fer constantment
pedagogia, però en tot cas, si després no va seguit d’un seguit de mesures queda una mica
frustat.
- Sra. Castell:
Natros també votem la moció a favor, però volem puntualitzar aquests punts, bàsicament que no
es quedi tot en un acord de ple, i que totes les administracions s’involucrin una mica en el què
demanen a la ciutadania.
En aquest aspecte, parlar de transport públic a municipis com el nostre, sembla una mica una
broma de mal gust, tothom sabem que si no tens el cotxe davant la porta necessites algú que et
porti, igual trens com busos és una precarietat que ja fa vergonya de tenir-la i en el mateix terme,
la utilització de la bicicleta i tot això a pobles com els nostres, realment ens fa falta creure’ns-ho
una mica més o potser des de l’Ajuntament també apostar una mica més de manera més decidida
per aquests temes. També falten camins senyalitzats, sabeu que el primer intent, que no sé
exactament el temps que fa però fa molt de temps ja, que ho vam pintar en quatre carrers i que
no ha tirat a més, no hem sigut capaços que fos un projecte que prosperés i que arrelés al poble, i
en rodalies i tot això estem pràcticament igual, no tenim punts de camins més o menys
senyalitzats, i que estiguin prou preparats com per a inclús unir tots els barris que tenim als pobles,
dins del mateix poble o circuits urbans o dels barris, tampoc hi ha circuits que estiguin més o
menys senyalitzats per a poder fer aquestes pràctiques, tant en bicicleta com caminant, com el
que sigui. Per tant, està molt bé que ens preocupem i aprovem mocions aquí al ple, però estaria
molt millor si després es reflectissin una mica més en la vida diària.
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- Sra. Ventura:
Afegir a això que s’ha dit que és veritat que ens falta molta pedagogia i molta conscienciació, però
dir-vos que us faríeu creus de les campanyes d’educació vial que s’arriben a organitzar al llarg de
l’any, tres al mes se’n fan en diferents aforaments, tan en treball de les associacions de gent gran,
com també en temes d’infància i joventut, a través de l’escola i l’institut, com a escoles verdes, és
un dels referents i de les activitats que es fan més al llarg de l’any i la veritat és que costa, perquè
inclús el projecte camins segurs, que preveu l’arribada a l’escola caminant o en bicicleta sense
vehicles a motors, la veritat és que ens reporta cada dia quantitat de problemes perquè no és que
molta gent vulgui pujar als seus fills a l’escola en cotxe, és que si els deixéssim entrarien inclús
dins al propi edifici de l’escola i no només durant l’any sinó també aquest mes de juliol que també
estem implementant el mateix projecte amb l’arribada de la cuca esports i ens trobem tots els dies
amb els mateixos problemes, i en la falta de conscienciació de moltes persones que volen arribar
amb el cotxe fins la mateixa porta.
Lamentablement no sé el que passa als altres pobles, cadascú se coneix una mica el seu, però si
que és veritat que aquí, la majoria de la gent està acostumada a anar a tot arreu en cotxe, inclús si
ha d’aparcar al carrer de detràs li sembla que estigui molt lluny, i, per tant, aquí ens falta molt de
camí a recórrer.
Simplement acabar dient-vos que com recordareu, ja fa dos o tres anys, vam fer una campanya
de velocitat per radar que repetirem en vies urbanes abans d’acabar l’any, perquè també tenim no
només el problema de l'excés de cotxes sinó també el d’excés de la velocitat a molts de carrers
dins del nucli urbà, inclús dins del casc antic d’Ulldecona en carrerons que sembla impossible que
els cotxes puguin anar a 50, 60 i 70 per hora, però que hi passen i per tant, repetirem la campanya
de control de velocitat per radar. I per això també, vam signar en un dels darrers plens, el conveni
amb el Servei Català de Trànsit per a poder-les tirar endavant.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

8. MOCIÓ

PER GARANTIR EL DRET A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS A LA XARXA DE

SERVEIS PÚBLICS DE SALUT DE

CATALUNYA. MOCIÓ

PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE

L’ASSEMBLEA VAGA FEMINISTA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, I SIGNADA PELS

GRUPS
- ACORD

SOCIALISTES ULLDECONA (SU-PC), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MUNICIPAL (ERC-AM), JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS (JUNTS) I FEM POBLE! ULLDECONA
(FEM POBLE!).
MUNICIPALS

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS A LA
XARXA DE SERVEIS PÚBLICS DE SALUT DE CATALUNYA. MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L’ASSEMBLEA VAGA FEMINISTA I OBERTA A TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS
Ara fa 85 anys, el 25 de desembre del 1936, es va aprovar un decret de la Generalitat de Catalunya
que es pot considerar pioner. El decret, que es va publicar el 9 de gener del 1937, convertia
Catalunya en el cinquè país del món a protegir el dret a l’avortament.
Ho feia, a més, afegint uns supòsits molt progressistes, com ara la maternitat conscientment no
desitjada o factors d’ordre emocional.
La fi de la guerra i la instauració del govern franquista va suposar la derrota, però, sense pal·liatius de
totes les esperances dipositades en la República. Esperances que per al moviment feminista es
Expedient: 1-2-21-5
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desfeien de cop un 2 de febrer de 1941, amb la il·legalització de l’avortament per part de la dictadura
franquista. A partir dels anys 60 i fins la dècada dels 80, les dones catalanes havien de sortir del seu
país i de l’Estat Espanyol per avortar.
L’any 1985 es va poder tornar a avortar legalment, amb l’aprovació de la Llei orgànica 9/1985,
coneguda com la llei dels tres supòsits: el terapèutic, el criminològic i l’eugenèsic. Aquesta llei, però,
era menys progressista que la republicana.
L’any 2010 es va aprovar la Llei orgànica 2/2010, que, a més d’ampliar els supòsits, permetia a les
dones de 16 i 17 anys avortar sense el consentiment familiar. Cinc anys més tard, la Llei orgànica
11/2015 del govern Rajoy suposava de nou un pas enrere, suprimia aquest últim punt i requeria a les
menors d'edat de 16 i 17 anys un permís patern per avortar.
La realitat és que onze anys després de l’aprovació de la llei de l’avortament el Departament de Salut
ha estat incapaç d’integrar la pràctica de la IVE (Interrupció Voluntària de l’Embaràs) dins de la cartera
de serveis dels centres sanitaris públics, fet que possibilita que s’estiguin externalitzant a centres
sanitaris privats especialitzats i negant a moltes dones la possibilitat d’avortar als seus propis
territoris. Això no només facilita la criminalització i assenyalament de dones i professionals (segons
l’Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l'Embaràs, des de 2010, 8.000 dones han
estat assetjades per fonamentalistes davant de clíniques on es practiquen avortaments), sinó que
permet un negoci encobert amb els avortaments voluntaris a la privada, genera un injustificable
greuge classista i vulnera reiteradament el dret a les dones de ser ateses a la xarxa sanitària pública.
Un exemple d’això són les Terres de l’Ebre, on les dones que decideixen avortar pel mètode quirúrgic
es veuen obligades a fer un llarg trajecte per exercir el seu dret a l’avortament perquè són derivades a
clíniques privades de Tarragona i Barcelona. Situacions que es repeteixen en altres zones del país
com als Pirineus o la Catalunya Central.
La problemàtica, però, es veu encara més agreujada amb l'objecció de consciència (tant la individual
-dret protegit- com la col·lectiva -dret no reconegut) d’alguns professionals, avalada pels patronats
dels centres on, en la majoria de casos, a més, hi ha present l’església. Així es produeix la perversa
situació que institucions gestionades per fundacions eclesiàstiques i que porten en els seus estatuts
que la interrupció de l’embaràs no s’ofereix, continuen reben diners públics.
Darrerament, les forces polítiques al cap del Departament de Salut han justificat i apostat pel fet de
recórrer a la sanitat privada per dur a terme les intervencions quirúrgiques lligades a les demandes
d’avortament voluntari, tot assenyalant la manca d’inversions en el sistema de salut públic estatal o
escudant-se en la problemàtica de l’objecció de consciència. A més de complir i fer complir la llei, el
sistema públic de salut ha de blindar-se davant els interessos de l’Església i dels lobbys sanitaris
privats, evitant-ne qualsevol interferència en les decisions relacionades amb els nostres drets sexuals
i reproductius.
Finalment, cal apuntar una nova amenaça respecte la vulneració del dret a l’avortament. La Direcció
General de Salut del Ministeri de Sanitat, quan encara era el seu màxim responsable política Salvador
Illa, ha tret a consulta el projecte de modificació del Reial decret 831/2010 de Garantia de la Qualitat
Assistencial de la Prestació a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, una modificació que pretén
deixar el mètode farmacològic com l’únic mètode fins les nou setmanes de gestació. D’aprovar-se
aquesta modificació, s’estaria privant a les dones d'un mètode eficaç i segur com és la tècnica
instrumental i sense tenir en compte les seves circumstàncies personals i mèdiques. Aquesta situació
que es justifica des de l'administració pública apel·lant a la major accessibilitat territorial i també al
menor cost, en realitat respon a dèficits en la sanitat pública després de dècades de retallades i
privatitzacions, així com la falta de professionals especialitzats per falta de formació.
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La llibertat de la dona no sols ha de respectar-se en relació a la continuïtat de la seva gestació o no;
sinó també en relació al mètode. Limitar l'oferta a un dels mètodes, imposar algun d'ells o bé oferir
una informació incorrecta o esbiaixada suposa restringir la llibertat de decisió de la dona i vulnerar els
seus drets.
ACORDS
Per tot això, l’Assemblea Vaga Feminista de Terres de l’Ebre a fet arribar aquesta moció al ple de
l’Ajuntament d’Ulldecona perquè s’aprovin els següents ACORDS:
1. Instar al govern de la Generalitat i al Departament de Salut a:
• Garantir la IVE quirúrgica als hospitals de referència de cada regió sanitària amb l’objectiu
que les IVEs s’assumeixin des de la sanitat pública i no siguin derivades a centres privats
i concertats en tots els territoris. En cas de Terres de l’Ebre, garantir l’avortament a
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
• Garantir ASSIR (Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva) autoritzats per dur a terme
avortaments farmacològics en totes les regions sanitàries.
• Implementar l'article 8 de la Llei orgànica 2/2010 sobre la formació de professionals de la
salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les carreres
relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació i formació
en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de l'embaràs.
• Desplegar el Reglament de la Llei 9/2017, d'universalització de la sanitat a Catalunya,
incloent en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones
i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció
voluntària de l’embaràs.
• Anul·lar els convenis públics o contractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions
de consciència com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels
centres on l’església en forma part.
• Vetllar perquè no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals en la pràctica de la
IVE.
• Instar al govern de l'Estat espanyol perquè aturi el projecte de modificació del Reial decret
831/2010 de Garantia de la Qualitat Assistencial de la Prestació a la Interrupció
Voluntària de l'Embaràs, que pretén deixar el mètode farmacològic com únic mètode fins
a les 9 setmanes de gestació.
• Instar al govern de l’Estat espanyol perquè s’elimini de la Llei orgànica 2/2010 el requisit
del permís parental per les dones de 16 i 17 anys que desitgin interrompre l’embaràs.
• Instar al govern de l’Estat a fer una revisió a fons de la Llei orgànica 2/2010, prioritzant els
Drets Sexuals i Reproductius (DSIR) i vetllant pel seu respecte real i total.
• Instar al govern de l’Estat espanyol inici una reforma legislativa per eliminar l’avortament
del Codi Penal.
2. Treballar i vetllar pel dret a l’avortament i perquè es respecti la voluntat de les dones del
municipi.
3. Donar suport a les accions i reivindicacions del moviments feminista a Terres de l’Ebre.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Brusca:
Llegeix els acords de la moció.
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- Sra. Salas:
El nostre vot en aquesta moció serà en contra, perquè des del grup del partit popular no és el que
defensem, i la realitat que tenim avui en dia, inclús em consta que està passant a Ulldecona, que
una xiqueta menor va a demanar la pastilla del dia després, se la pren i avorta, si ho fa una
vegada això entre cometes, no passa res, el problema és que es torna a repetir. Nosaltres creiem
que s’ha de treballar molt en la prevenció i, en això els pares juguen un paper molt important.
Nosaltres defensem el dret a la vida, defensem als més vulnerables, com les dones sense
recursos, el dret fonamental com a lliure de consciència, polítiques d’acollida a les dones per
seguir amb el seu embaràs, prevenció i col·laboració publico-privada. Ataca a l’objecció de
consciència i als drets dels pares amb els seus fills i per això el nostre vot serà en contra.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 1 (GMPP)
Abstencions: 0

9. MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) I JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS
(JUNTS).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent
de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials,
econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i
llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda
la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió
política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar
un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís
la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el
referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600
contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats
amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa
de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi
troben vinculades.
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan
produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca d´imparcialitat de
jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència,
presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal
Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal
Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui
tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un
conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a
situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit
objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles
administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació,
organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum
d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la
finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals
o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració
de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació, la
República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels
presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de
pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials,
polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és possible un diàleg
democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de
l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Ulldecona i Junts
per Ulldecona i Barris d’Ulldecona proposen al ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels
següents ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia
penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció
de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i
essencials d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a
l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol
tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes
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i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita
democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de
gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur
denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin
els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals
formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de
drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a
una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi
de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i
socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia,
l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Llegeix els acords de la moció.
- Sra. Ventura:
Votarem en contra, en aquest cas ha canviat el context i volem fer un vot de confiança al nou
govern de la Generalitat, i també al Govern de l’Estat en aquesta nova etapa, que sembla que
s’obre com a mínim per a parlar dels problemes existents, i dels conflictes que hi ha avui en dia,
alguns dels quals reflecteix aquesta mateixa moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

10. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PATRIMONI CULTURAL I PAISATGÍSTIC. MOCIÓ PRESENTADA
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).

PEL

GRUP

MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció en defensa del patrimoni cultural i paisatgístic
Denunciem l’activitat extractiva que l’empresa CEMEX fa a la falda del Montsià dins del nostre terme
municipal iniciada l’any 2006 i que no aporta cap benefici econòmic al nostre poble, ans al contrari, fa
que milers de m2 es veuen afectats i que tonelades de terra bona, argila, sigui extreta per convertir-la
en ciment, provocant una afectació mediambiental i patrimonial.
Valorem que:
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És una zona d'impacte arqueològic d'alt risc. Hi ha diversos jaciments amb valor arqueològic a les
proximitats de la falda del Montsià: la Ferradura, la Torreta, la Cogula, Sant Jaume Mas d'en Serrà, la
Moleta del Remei, la Pedrera, el Molló, el Mas de l'Ermitanyo, o el jaciment paleontològic del Mas de
Comú, per tant, no és descartable que puguin aparèixer restes arqueològiques d'importància.
Hi ha nombrosos exemplars d'oliveres mil·lenàries i centenàries, algunes de les quals catalogades.
De fet, és el lloc on hi ha el major nombre d’aquest arbres monumentals al nostre municipi, i per
aquesta raó estem parlant d'un antic paisatge agrícola amb un immens valor històric i cultural.
Hi ha gran quantitat de construccions en pedra en sec: marges, cocons amagatalls, paravents,
cisternes..., així com d'altres mostres d'arquitectura popular: casetes, masos, valones...
Hi ha una xarxa de canals que, com a mínim, tenen el seu origen al segle XIX.
Hi ha un gran nombre de lligallos que comuniquen la serra i la Foia, que són un bé de servitud.
És una zona de captació d'aigües cap a la Foia.
Tots aquests elements posen de manifest la importància de valorar i protegir un paisatge que
representa un exemple de la paleoecologia humana del terme d'Ulldecona.
ERC Ulldecona ens veiem impel·lits a presentar aquesta moció en defensa del llegat patrimonial i
paisatgístic del nostre municipi, tanmateix volem agrair la feina de denúncia i sensibilització fetes per
les entitats Salvem lo Montsià i el GEPEC-EdC.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Fer una declaració institucional com a Ajuntament en contra de les extraccions d’argila que
l’empresa CEMEX fa a la falda del Montsià, que l'únic que fan és empobrir el territori sense portar-ne
cap benefici.
SEGON. Ampliar a 1,5 km la distància del perímetre declarat del jaciment La Ferradura- Els Castellets
on quedi expressament prohibida tota edificació i activitat extractiva de pedra, terra, etc..i qualsevol
activitat extractiva.
TERCER. Vetllar perquè es faci una correcta restauració de les finques explotades.
QUART. Fer les gestions necessàries per declarar la falda de la serra del Montsià,els polígons 21, 22,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 65, 66,69, 70 limítrofs amb la zona PEIN i situats
entre la serra del Montsià i l'autopista, tenen un valor natural, històric i social que convé preservar
com a BCIL (Bé Cultural d'Interès Local).
CINQUÈ. Activar el Consell municipal del paisatge per entre tots desenvolupar un pla estratègic en
defensa del nostre patrimoni cultural i paisatgístic del nostre municipi.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Llegeix els acords de la moció.
- Sra. Salas:
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En un principi nosaltres creiem que no s’està fent bé si aprovem aquesta moció, i per quin motiu
ho dic? el punt número 5 diu activar el consell municipal del paisatge, crec que hauríem de
començar per aquí i entre tots decidir quins espais són els que realment hem de protegir i, per tant,
la nostra proposta és, si hi ha compromís de data de reunió per al consell municipal del paisatge,
crec que aquesta moció s’hauria de deixar al costat, però bé, qui l’ha presentat prendrà la decisió i
si no és així el nostre vot serà d’abstenció.
- Sra. Gavaldà:
El nostre vot serà a favor, només que volem puntualitzar que al passat ple, si no recordo
malament, ja va haver un punt a l’ordre del dia, que hi havia la modificació puntual de les normes
subsidiàries d’Ulldecona, al qual ens vam quedar sols per cert, els únics vots en contra van ser els
nostres, que ja demanàvem que es reconegueren els jaciments que falten, ja demanàvem que la
limitació dels 300 metres no era l’adequada per a fer la protecció que es necessita i més a més
demanàvem el que diu el punt 5è que és l’activació del consell municipal del paisatge, per tant,
votarem a favor, i recordar que venim demanant-ho ja fa molts de dies.
- Sra. Ventura:
Unes quantes reflexions al voltant de la moció, la primera i principal és que nosaltres creiem que
l’Ajuntament no pot en qualsevol moment aprovar una declaració institucional en contra d’una
empresa, que en aquest cas, pel que ens diu medi ambient, compleix la normativa vigent i té tots
els permisos necessaris per operar per part de les administracions competents, se digui Cemex o
qualsevol altra que es dedique a l’extracció de la terra, de l’agricultura intensiva, del sector químic
o del que sigui.
En tot cas, nosaltres hem de tenir molt clar quines són les competències de cadascuna de les
administracions, lamentablement l’administració local en temes de gestió de sol rústic, més enllà
de la planificació inicial en té poques, i els problemes són tots, perquè evidentment a qui
repercuteixen aquests problemes en la gestió del sol rústic és no només a l’ajuntament, sinó
també als veïns i veïnes del nostre poble, i no només amb el que fa referència a la protecció del
medi natural sinó també en altres, com per exemple en l’ordenació industrial, que en alguns
moments ho hem parlat.
Hi ha altres departaments que tenen competències en aquest àmbit com són, en aquest cas que
ens ocupa, Energia i Mines que en algun cas estaria bé que comencessin per respectar les
poques competències que tenim en l’àmbit de la planificació territorial del sòl rústic.
Aquí lligo una mica, amb el que ara comentava la regidora Sra. Gavaldà, i a l’últim ple
comentàvem el tema de paisatge en una de les mesures, recentment aprovades per part de
l’Ajuntament d’Ulldecona, en la que fins i tot alguns regidors van fer l'aportació de què en lloc de
protegir 300 metres arribéssim als 500 metres, doncs, lamentablement, per segona vegada
consecutiva, la comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya ens ha tombat la
protecció dels jaciments arqueològics perquè en aquest cas, ens diuen que no està prou motivada
la distància dels 300 metres i que hauria de ser potser inclús menys, al final el que hi havia era un
informe desfavorable de part del departament d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, un
altre favorable del Departament de Cultura, a banda de la pròpia petició de l’Ajuntament
d’Ulldecona, però ho han acabat tombant per part d’un informe desfavorable d’un departament,
que entenem que juga a la part del benefici o del control d’unes indústries en concret. Per tant, ara
el que haurem de fer, si no hi ha canvis en tot el procés, és un nou text refós i esperar de nou que
l’administració que té les competències per a aprovar-ho ho acabin aprovant, per acabar aquest
procés que nosaltres vam començar ja fa dos anys per tal de protegir l’àmbit d’afectació dels
diferents jaciments arqueològics del municipi i evitar també futures activitats o actuacions
urbanístiques que si que estan permeses en sòl rústic però que no puguin afectar negativament el
nostre entorn més proper. Que vull dir en això, que la gestió del dia a dia, la gestió de la realitat és
molt més complexa del que pot reflectir una moció i que, per tant, davant d’aquesta circumstància
el nostre vot serà en contra.
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- Sr. Paredes:
Vull fer diversos comentaris al respecte, perquè aquí es fan comentaris que ben bé no representen
la realitat. L’Ajuntament pot fer la declaració que consideri oportuna, no dient que anem a aturar
les obres, ni que anem a fer una barricada, sinó que anem a dir que com a Ajuntament no ens
sembla bé que s’emportin tonelades i tonelades de terra, per exemple a la fase 2 són 69.000
metres quadrats, a 12 metres de profunditat, doncs podem dir que com a ajuntament no ens
sembla bé. Evidentment cadascú tindrà les competències que tindrà, de totes formes Núria d’això
en saps molt, perquè va ser al 2006 que es va aprovar, si no ho tinc mal entés si que l’ajuntament
en aquell moment tenia competències per donar permís a les primeres extraccions que es van fer
de Cemex, a canvi del rajolar i portem aquí 15 anys, entenc que probablement ara en l’annex 1,
aquesta activitat depèn de medi ambient, però els primers permisos l’Ajuntament els va donar i
portem des del 2006 tonelades i tonelades de terra.
Segona cosa, intentar declarar un BCIL, això ho podem intentar fer, sortirà o no, però si que ho
podem intentar fer. Ens passem el dia dient que no podem fer res, que tot depèn de dalt.... a veure
Sr. Palacios, com a regidor de medi ambient, vostè ha anat a veure Cemex? Fa plorar, quin
paisatge estem deixant a Ulldecona per al futur, i portem més de 15 anys, no un ni dos, més de 15
anys i amb la normativa a la mà això no s’atura.
Que està a bé fer, el que estem dient aquí, que la restauració es faci bé, en això si que hi podem
posar nosaltres mà. Que es faci bé i part de la restauració està morta, és complicat, ja ho sé, però
està morta.
I, després que no hi hagi una Ferradura 3, això si que ho podem evitar fent un BCIL, que després
no ens en sortim, que és molt complicat, que després ens ho tomben, ens ho hauran tombat, però
ho haurem intentat. El que no podem fer és no fer res.
Com a ciutadans d’Ulldecona quin món estem deixant?
En relació a l’activació del consell municipal, ara diuen els companys, «que natros ja ho vam dir»,
però és que és trist que ho tingueu que dir, perquè si s’aprova per un Ajuntament socialista, torna a
haver ara un ajuntament socialista i no convoca, i portem dos anys i escaig, eh? Algun problema hi
haurà si s’havia de convocar 4 vegades a l’any. Ens podíem haver trobat per internet,
telemàticament, no hi havia cap problema, és voluntat de fer les coses.
I si comencéssim a veure quantes comissions tenim, que no s’han convocat mai, aprovades per
aquest consistori, i no s’han reunit mai... no sé, podem seguir parlant i dient bones paraules, però
hi ha fets objectius, la reunió d’aquesta comissió no s’ha reunit des de fa més de dos anys, quan
tenia l’obligació de fer-ho 4 vegades l’any, si no m’equivoco.
De qui és la culpa, dels que acabem d’aterrar que ens anem enterant sobre el tema?
Considero Albert, com a regidor de medi ambient, que hem de fer una reflexió, no podem deixar
els desastres que deixarem.
- Sra. Salas:
En el primer punt, per exemple, donava per fet, ho dic perquè com has comentat allò del 2006, que
qualsevol empresa que vulgui venir al poble a fer x, ens agradi o no ens agradi, i compleix
normativa, se li ha de donar el permís, per tant, aquí nosaltres no podem fer res, i si no ho fem així
és prevaricar i, a banda, que les empreses poden anar en contra nostra. Jo t’he dit abans que crec
que en aquesta moció estem començant el pis per la teulada, i potser l’acord hagués hagut de ser
activar el consell municipal del paisatge en un termini de temps, o sigui un compromís per a
començar a treballar.
Del que està fet no es pot fer res, podem fer si hi ha voluntat política respecte al futur, aquelles
empreses que encara no han demanat permís, que veiguem que encara ho poden demanar, aquí
si que podem començar a treballar com a municipi.
Ampliar la distància d’un quilometre i mig dels jaciments, l’alcaldessa t’acaba de dir que a 300
metres ens ho han denegat, o sigui un quilometre i mig, és com tirar la carta als reis.
Jo crec que sortiria més rentable el que va passar a l’últim ple, retiro la moció si hi ha un
compromís ja per començar a treballar amb això, i sinó doncs tireu-la endavant.
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- Sra. Ventura:
Evidentment que podem opinar i tots tenim la nostra opinió, un altre problema seria que poséssim
a l'Ajuntament al servei de les nostres opinions. I, aquí si que no podem, ara mateix acaba
d’explicar-ho molt bé la regidora del partit popular, qualsevol ajuntament en qualsevol empresa si
presenta uns permisos, uns papers, que en molts casos no és responsabilitat ni competència
nostra, ens agrade o no ens agrade, se li ha de donar l’autorització.
Aquest Ajuntament, en l’acord també d’altres grups, va aconseguir paralitzar una activitat, que
també va crear molta alarma social, perquè hi havia un dels paràmetres on ens vam poder agafar
perquè no complia la normativa vigent, sinó aquella, com aquesta o com qualsevol altra, a
Ulldecona, a Santa Bàrbara, a Roquetes i a Freginals, ens les toca assumir.
Comentaves que acabarem sent una ONG del ciment, crec que has dit, no tenim cap voluntat, ni
de ser una ONG del ciment, que ja tenen ells, suposo, les seves persones que els defensen ni
tampoc una plataforma conservacionista ciutadana, cadascú aquí te la seva funció. I l’ajuntament
d’Ulldecona, amb nosaltres al front, continuarà lluitant dia a dia i picant molta pedra, mai millor dit,
davant de tots els departaments que hi hagi, sigui el de Medi Ambient, sigui el de Mines, sigui el
d’Agricultura, que també té molt a dir, en quant no només a la protecció del paisatge sinó als usos
del propi paisatge de les finques de cultiu que es veurien afectades en alguns casos i ja tenim una
bona part del terme municipal declarada com a bé cultural, bé en altres figures de protecció, en
aquest cas zones PEIN o zones Xarxa Natura 2000 o altres qüestions, per tant, el departament
d’Agricultura també té molt a dir, i, per tant, nosaltres continuarem treballant, no només cada dos
mesos o cada tres quan hi hagi una moció al ple, sinó cada dia, no només els que estem aquí sinó
tots els serveis de l’ajuntament, en defensa del que considerem que és d’interès general de la
població.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Abstencions: 0

11. MOCIÓ EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA DEIXAR DE
COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE L’AUTOPISTA AP-7. MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE
SUPOSA DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE
L’AUTOPISTA AP-7, MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS
Els setze ajuntaments del Segrià i les Garrigues
deixar de cobrar l’IBI per l’eliminació del peatge de
conjuntament compensacions una vegada que
l’administració central al finalitzar la concessió
corresponent.

afectats per la minva d’ingressos que suposarà
l’autopista AP-2 han acordat unir-se per reclamar
la concessionària Abertis torni l’autopista a
i deixi de pagar l’Impost de Béns Immobles

Als esmentats efectes constituiran una associació de municipis afectats per la pèrdua d’ingressos i
han obert la possibilitat de participar-hi a altres municipis catalans amb afectacions semblants.
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L’associació d’afectats s’impulsa des de Lleida però està oberta a la resta de municipis afectats a
Catalunya.
Els vuit municipis de les Terres de l’Ebre per on travessa l’autopista AP-7 han deixat d’ingressar a
partir del 2020 aproximadament 1,5 milions d’euros corresponent a l’IBI que pagava la concessionària
Abertis per aquesta infraestructura i tots els serveis associats com peatges o àrees de servei. Amb la
fi de la concessió, la titularitat de la via ha passat al Ministeri de Foment, que està exempt de pagar
IBI.
Al Montsià els ajuntaments que han deixat de percebre una quantitat econòmica més important són
Ulldecona (270.000), Amposta (145.000), i Freginals (129.500).
Al Baix Ebre, l’Ametlla de Mar (354.000), l’Ampolla (198.000), l’Aldea (190.000), Camarles (93.000) i
Perelló (70.000). Imports que per alguns ajuntaments representa més del 20% del seu pressupost.
L’alliberament de peatges i rescat de les concessions de l’AP-7 ha produït aquestes reduccions
importants en la recaptació d’IBI, condicionant als municipis afectats i els seus Ajuntaments la
possibilitat d’exercir les seves competències.
A Espanya està legislat el principi que les corporacions locals han de comptar en les seves pròpies
hisendes amb els suficients recursos econòmics per dur a terme les comeses que la Llei els
atribuye.1 És comunament acceptada la relació entre aquest principi i el d'autonomia. El Tribunal
Constitucional ha qualificat aquest principi com "pressupost indispensable per a l'exercici de
l'autonomia local.
L’article 149.1.14 de la Constitució en matèria d’hisenda general atribueix a l’Estat competència
exclusiva, “valorando en cada momento histórico si los ayuntamientos disponen de medios suficientes
para ejercer sus competencias”. La proposta en que les entitats municipalistes han fet en reivindicació
del principi de suficiència financera recull que arran la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19
s’ha posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors
socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals
no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera
per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova
una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país.
Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en
benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona que adopti els següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una proposta que
reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat com a garant de la suficiència financera del món local a crear un
fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, compensatori de la minva
d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de les concessions de l’autopista AP-7.
TERCER.- Iniciar les relacions per tal d’adherir-se a les associacions de municipis que es puguin
crear en reivindicació dels drets expressats, tal com s’indica en la part expositiva de la present moció,
comunicant l’aprovació d’aquesta moció als Consells Comarcals del Montsià, del Baix Ebre, del
Segrià i de Les Garrigues.
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QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los
Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I comunicar-ho també a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).”
DELIBERACIONS:
- Sr. Pascual:
Llegeix els acords de la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

12. MOCIÓ DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA
COL·LECTIU LGTBI - DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI - 28 DE JUNY
PRESENTADA PER L'ALCALDIA I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.

LES PERSONES DEL
DE

2021. MOCIÓ

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES
PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI - DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI - 28 JUNY
2021
Després d’una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement dels seus drets i
el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s’ha aconseguit millorar la conscienciació i
l’acceptació socials a un gran nombre dels països desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per
part dels poders públics progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancials en el
reconeixement dels drets LGTB.
Fa ara 16 anys, per exemple, el govern de l’estat va convertir en drets i igualtat real una de les grans
reivindicacions de l'activisme LGTB: el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser
pionera i va fer possible que es retornés la dignitat a les persones LGTBI.
El avenços aconseguits han estat fruit d’una llarga i continuada lluita per la igualtat i els drets, drets
que malauradament encara són conculcats a molts països del món, on les persones del col·lectiu
LGTBI són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant social com legal, i per a protegir-se es
veuen condemnades a l’ostracisme i la invisibilitat.
Però no només hem d’estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement dels drets de les
persones LGTBI a nivell global. La realitat ens demostra que tampoc no podem abaixar la guàrdia en
el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més igualitària i més justa, on es consolidin la
visibilitat i els drets de les persones LGTBI, s’estan demostrant fràgils i en perill de regressió.
Per justícia, no podem deixar que els actuals corrents populistes quallin i facin que la nostra societat
retrocedeixi en valors i llibertats. En aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les
persones LGTBI ens han d’activar totes les alertes.
Segons les dades recollides per l’Observatori contra l’Homofòbia, a l’any 2019 es van enregistrar a
Catalunya 321 delictes d’odi contra persones del col·lectiu. A l’any 2020, tot i la situació
d’excepcionalitat de la pandèmia, se’n van comptabilitzar 189 i, en el que portem de 2021, se n’han
recollit 99. Es calcula, però que un 66% dels fets no s’arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i
que un 36% de les agressions es produeixen a l’espai públic.
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D’altra banda, dins d’aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva orientació i
identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra les dones del col·lectiu que,
víctimes d’una doble discriminació, presenten un nombre més baix de denúncies en cas d’agressió,
tal com també posen de manifest els estudis realitzats.
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per l'eradicació de l’LGTBIfòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant serveis arreu de Catalunya, com el
Servei d’Atenció Integral, i apostant per invertir en personal, recursos i formació, encara queda molt
camí per fer. Entre d’altres, és del tot imprescindible el desplegament d’aquesta llei i que s’aprovi el
decret per regular el règim sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixen la violència no
poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar en impunitat.
També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als governs de països
pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la llibertat de les persones del col·lectiu.
Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l’Orgull, les administracions públiques i
els representants polítics hem de refermar el nostre compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTBI,
prenent mesures i activant polítiques encaminades a la consolidació i millora de drets, i en lluitar
contra la LGTBI-fòbia, generadora de violència i agressions.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona l’adopció dels següents acords:
1. Expressar la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que pateixen les persones del
col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual; i refermar el compromís per a avançar en
la millora i consolidació dels drets de les persones LGTBI.
2. Instar al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment
la Llei 11/2014.
3. Entenent que l’educació és cabdal per actuar des de la base en trencar prejudicis socials i
estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla Estratègic de convivència escolar
per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars per a les persones LGTBI.
4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i als grups polítics en representació al
Parlament de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Itarte:
Llegeix els acords de la moció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

13. MOCIÓ PER ATURAR L’APROVACIÓ DEL SISTEMA D’ETIQUETATGE NUTRICIONAL «NUTRISCORE»
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR D’ULLDECONA.
MOCIÓ CONEGUDA:
“El Ministeri de Consum ha anunciat la immediata implantació de l'Etiquetatge Nutricional Frontal
NutriScore, etiquetatge nutricional que compta amb el rebuig de gran part de la comunitat científica
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(com la Federació espanyola de societats de nutrició, alimentació i dietètica) en particular i la societat
en general, així com dels productors d'aliments tradicionals, sustentats en petites empreses familiars
que empren milers de persones.
A tall d'exemple, és paradoxal que les bondats d'un producte qualificat per la totalitat de la comunitat
científica internacional de cardiosaludable, com l'oli d'oliva verge extra, tingui una mala qualificació
amb aquest etiquetatge nutricional i, conseqüentment, una pèrdua irrecuperable del seu valor
reputacional per les seves bondats, i que afecta també a d’altres productes com el pernil ibèric, els
formatges o fins i tot els sucs de fruites naturals.
En el cas d’Ulldecona, aquesta decisió afectaria negativament diversos productes, especialment l'oli
d'oliva que comercialitza la Cooperativa Agrícola. NutriScore classifica l'oli d'oliva amb la lletra D
mentre que un refresc endolcit amb la lletra B. A primera vista, la comparació ens fa l'efecte que el
refresc és més saludable que l'oli d'oliva, cosa que òbviament no és correcta, perquè no contempla
els beneficis nutricionals.
Això es deu al fet que NutriScore té en compte les calories per 100 grams com a part dels seus
càlculs. Per tant, aquest sistema és efectiu quan es tracta de comparar productes de la mateixa
categoria, però no entre dues categories diferents.
De manera contrària, resulta sorprenent que productes als quals recentment se'ls ha incrementat l'IVA
com a estratègia per a canviar hàbits de consum que no són saludables, siguin ara ben valorats amb
aquest procediment.
Aquestes incoherències de desconegudes conseqüències han provocat la preocupació i les protestes
de molts productors d'aliments, la qualitat dels quals és indiscutible i que es veuran directament
afectats, especialment aquells amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, més de
200 figures de qualitat del nostre país. La mateixa preocupació que han manifestat multitud d'experts,
acadèmics i investigadors, davant l'amenaça d'una imminent aprovació i els riscos que suposa tant
per a l'economia com per a la salut davant la desinformació que comporta.
Ja són molts els països europeus que, reconeixent la necessitat d'establir un sistema d'etiquetatge
nutricional frontal, rebutgen NutriScore com a sistema adequat per a aquells patrons d'alimentació
basats en la reconeguda dieta mediterrània.
Des del Partit Popular considerem aquesta imposició del Ministeri de Consum està fora de lloc, ni és
el moment, ni és el model adequat. És un atac als aliments produïts al territori, manteniment de
números negocis familiars; és un error avançar-se amb un model inapropiat quan la Comissió
Europea està treballant en un procediment comú i harmonitzat per a tots els països de la Unió
Europea. Imposar aquest sistema, erroni i ara, només podria causar confusió entre els consumidors i
incertesa entre els productors, a més de no tenir el consens científic necessari per a la seva aplicació.
Per tot l'anteriorment exposat:
1. Instem el Govern d'Espanya a detenir la implantació de l'Etiquetatge Nutricional Frontal NutriScore
fins que la Unió Europea aprovi un etiquetatge harmonitzat i comú per a tots els països i que sigui fruit
de l'acord amb tots els sectors implicats. Cal evitar confusió als consumidors i incertesa a les
empreses del sector alimentari.
2. Sol·licitem que es defensi, en els fòrums i òrgans competents europeus, l'aprovació d'un sistema
europeu harmonitzat d'Etiquetatge Nutricional Frontal que posi en valor l'alta qualitat nutricional i
saludable dels productes alimentaris espanyols, ara amenaçats, que són bàsics en la nostra
excel·lent Dieta Mediterrània.
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3. Fer costat a productors, indústries i artesans, especialment els dedicats a l'elaboració aliments
tradicionals de qualitat diferenciada.
4. Mantenir des de l’Ajuntament la promoció de l'educació dirigida a mantenir una dieta variada,
equilibrada, un estil de vida actiu, així com els hàbits basats en els patrons de la dieta mediterrània.
5. Comunicar aquesta moció al Ministerio de Consumo del Gobierno de España.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Salas:
Llegeix els acords de la moció.
- Sr. Paredes:
En contra, mira jo tinc entès, perquè és un tema que ens hem hagut d’informar ja que és novedós,
que a alguns etiquetatges està a altres no, per tant, és voluntari, i el que tinc també entès és que
els productes de denominació d’origen protegit no estaran aquí, hi ha productes que poden ser
molt nostres, molt típics, molt tradicionals, i que no vol dir que siguin sans en el que s’entén en els
nous criteris de nutrició que són dos coses diferents, és un producte tradicional i s’han d’apartar
perquè no poden competir amb els altres, això és un etiquetatge, estava l’OCU, les entitats
nutricionistes no demanant, exigint que hi hagi aquest criteri, o sigui que tothom quan agafi un
menjar sàpiga i tingui els mateixos criteris aquí que a Madrid, que a Londres, que a París, per tant,
jo ho veig positiu. Un altra cosa és que aquells productes artesanals, hauran d’anar a banda,
perquè són una altra història. Ho votaré en contra i més quan és una llei que encara no està en
vigor. Una vegada hagi sortit si s’analitza i es veu que realment hi ha alguna cosa que no funciona
ja ho direm però d’entrada dir que no a un etiquetatge que ha de ser europeu i que la majoria
d’Europa ho troba molt interessant i molt útil.
- Sra. Ventura:
Nosaltres si se’ns permet votar diferenciadament uns punts i uns altres votaríem en contra del
primer, perquè no estem d’acord en detenir la implantació de l'Etiquetatge Nutricional, però
votaríem a favor de la sol·licitud que es fa després perquè creiem realment que fa falta que es
defensi davant de tots els òrgans competents l’aprovació d’un sistema que estigui harmonitzat i
que realment persegueixi els objectius pels que està pensat, perquè com ara s’explicava bé per
part del regidor, s’ha de valorar a través de l’etiquetatge totes les aportacions nutricionals que
tinguen els diferents productes, en aquest cas l’oli, i no és de rebut com actualment està incorporat
l’oli dins del mateix sector o àmbit que qualsevol beguda energètica o begudes que portin una gran
quantitat de sucre. Encara que sigui molt nostre, i nosaltres ho defensaríem per damunt de tot,
evidentment, l’oli és un producte molt saludable i que no pot tenir el mateix etiquetatge que
qualsevol beguda ensucrada a les que ja s’està penalitzant, en aquest cas a través dels impostos,
que ha hagut un canvi en el tema del que acaba baremant cadascun dels productes, per això, si
se’ns permet per part del grup que ha presentat la moció votaríem en contra del primer punt,
perquè no estem d’acord en què es paralitzi aquest etiquetatge i votaríem a favor dels altres quatre
per tal de què se consciencien realment les persones que estan legislant sobre aquesta qüestió de
la importància que tenen els productes tradicionals del camp, en aquest cas els productes de
quilòmetre zero i saludables completament.
- Sra. Salas:
A veure, Alfred no sé si ho has acabat d’entendre la moció o jo no t’he entès a tu. Aquí el que
demanem és que es faci igual a tota Europa l’etiquetatge i que no estem a favor de la proposta de
l’etiquetatge nutricional frontal, NutriScore, perquè? Perquè l’oli d’oliva el classifica com a C i les
begudes que sabem que per a la salut són pitjors les classifica com a B, llavors no tenen en
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compte els valors energètics i només s’han agafat a un simple valor, que és el que és. NutriScore
té en compte les calories per 100 grams com a part dels seus càlculs, no altres temes que també
són importants, per tant, la proposta del què està fent el govern d’Espanya, tal i com l’està
presentant, no estem a favor. Estem a favor de què es faci globalment a nivell de tota Europa, per
això hem presentat aquesta moció, i la proposta del govern d’Espanya, en aquest moment
perjudica a productes que són tradicionals i que per a la salut són imprescindibles.
- Sr. Paredes:
No vull entrar en un debat, jo tinc entès que l’oli d’oliva s’ha separat, no entra en aquest sistema, i
el problema està en què els 100 grams o com ho fan, ningú pren 100 grams d’oli d’oliva, ho agafen
d’una forma diferent, ells agafen una unitat i diuen a partir d’aquesta unitat fem un anàlisis de
calories, nutrients i tal, però es trobaran en excepcions i tal. Cada país tindrà unes peculiaritats
diferents en productes diferents, però això és normal,i tinc entès que l’oli d’oliva l’han retirat
d’aquesta avaluació que fan.
L’oli d’oliva el defensarem, perquè a més és veritat que és saludable, pot haver productes
tradicionals que no siguin saludables, les coses són així, perquè no tindran aquelles qualitats que
han de tenir, i hem de defensar els nostres productes en denominació d’origen, que van una mica
a banda.
Crec que en la idea fonamental estaríem tots d’acord, que hem de defensar el territori, els
productes d’allà i que també és veritat que ha d’haver una qualitat alimentaria a nivell europeu, per
tant, si tots estem d’acord en això doncs no entraria més, no sé, com vulgueu.
- Sra. Salas:
El punt número 1 he acceptat que es retiri, és a dir, la moció quedaria aprovada en el 2n, 3r, 4t i 5è
punt.
MOCIÓ DEFINITIVA:
“El Ministeri de Consum ha anunciat la immediata implantació de l'Etiquetatge Nutricional Frontal
NutriScore, etiquetatge nutricional que compta amb el rebuig de gran part de la comunitat científica
(com la Federació espanyola de societats de nutrició, alimentació i dietètica) en particular i la societat
en general, així com dels productors d'aliments tradicionals, sustentats en petites empreses familiars
que empren milers de persones.
A tall d'exemple, és paradoxal que les bondats d'un producte qualificat per la totalitat de la comunitat
científica internacional de cardiosaludable, com l'oli d'oliva verge extra, tingui una mala qualificació
amb aquest etiquetatge nutricional i, conseqüentment, una pèrdua irrecuperable del seu valor
reputacional per les seves bondats, i que afecta també a d’altres productes com el pernil ibèric, els
formatges o fins i tot els sucs de fruites naturals.
En el cas d’Ulldecona, aquesta decisió afectaria negativament diversos productes, especialment l'oli
d'oliva que comercialitza la Cooperativa Agrícola. NutriScore classifica l'oli d'oliva amb la lletra D
mentre que un refresc endolcit amb la lletra B. A primera vista, la comparació ens fa l'efecte que el
refresc és més saludable que l'oli d'oliva, cosa que òbviament no és correcta, perquè no contempla
els beneficis nutricionals.
Això es deu al fet que NutriScore té en compte les calories per 100 grams com a part dels seus
càlculs. Per tant, aquest sistema és efectiu quan es tracta de comparar productes de la mateixa
categoria, però no entre dues categories diferents.
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De manera contrària, resulta sorprenent que productes als quals recentment se'ls ha incrementat l'IVA
com a estratègia per a canviar hàbits de consum que no són saludables, siguin ara ben valorats amb
aquest procediment.
Aquestes incoherències de desconegudes conseqüències han provocat la preocupació i les protestes
de molts productors d'aliments, la qualitat dels quals és indiscutible i que es veuran directament
afectats, especialment aquells amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, més de
200 figures de qualitat del nostre país. La mateixa preocupació que han manifestat multitud d'experts,
acadèmics i investigadors, davant l'amenaça d'una imminent aprovació i els riscos que suposa tant
per a l'economia com per a la salut davant la desinformació que comporta.
Ja són molts els països europeus que, reconeixent la necessitat d'establir un sistema d'etiquetatge
nutricional frontal, rebutgen NutriScore com a sistema adequat per a aquells patrons d'alimentació
basats en la reconeguda dieta mediterrània.
Des del Partit Popular considerem aquesta imposició del Ministeri de Consum està fora de lloc, ni és
el moment, ni és el model adequat. És un atac als aliments produïts al territori, manteniment de
números negocis familiars; és un error avançar-se amb un model inapropiat quan la Comissió
Europea està treballant en un procediment comú i harmonitzat per a tots els països de la Unió
Europea. Imposar aquest sistema, erroni i ara, només podria causar confusió entre els consumidors i
incertesa entre els productors, a més de no tenir el consens científic necessari per a la seva aplicació.
Per tot l'anteriorment exposat:
1. Sol·licitem que es defensi, en els fòrums i òrgans competents europeus, l'aprovació d'un sistema
europeu harmonitzat d'Etiquetatge Nutricional Frontal que posi en valor l'alta qualitat nutricional i
saludable dels productes alimentaris espanyols, ara amenaçats, que són bàsics en la nostra
excel·lent Dieta Mediterrània.
2. Fer costat a productors, indústries i artesans, especialment els dedicats a l'elaboració aliments
tradicionals de qualitat diferenciada.
3. Mantenir des de l’Ajuntament la promoció de l'educació dirigida a mantenir una dieta variada,
equilibrada, un estil de vida actiu, així com els hàbits basats en els patrons de la dieta mediterrània.
4. Comunicar aquesta moció al Ministerio de Consumo del Gobierno de España.”
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)

14. 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 23 d’abril
fins al 23 de juny de 2021, que corresponen amb les compreses entre els números 541317-F fins al
541381-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 23 d’abril fins al 23 de juny de 2021, corresponent a la sessió
celebrada el dia 9 d’abril de 2021.
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15. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : En els decrets he vist, des del gener, inclús abans, que hi ha
factures de neteja extra, que en 5 mesos ens ha costat 10.626 euros, no pot l’ajuntament contractar
una persona i estalviaríem diners?
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Va sortir a últim ple, voldria saber com està el tema de l’orfeó,
perquè vaig preguntar i em vas comentar que no hi havia límit d’entrega del projecte, però que et
posaries en contacte amb qui ho estava redactant per veure en quina situació es troba.
- Sra. Ventura:
Crec que passat l’estiu tindrem el projecte.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa mesos, inclús diria que fa més d’un any, vaig comentar que
per la vora de la séquia hi ha un encreuament, que són 4 camins i no hi ha cap tipus de senyalització.
I també sortint del polígon, en la rotonda, quan entres per la séquia, hi ha una senyal que no sé quina
és, sé que és triangular, sé que està girada i està trencada, però no l’he vist perquè quan vas amb el
cotxe veus la part de darrera.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Sé que l’Ajuntament ha contractat per a desbrossar camins i
un dels camins és la vorera de la séquia, i m’agradaria que aneu i la mireu. Si que és cert que el més
gros ho han desbrossat, però han deixat pegant mateix a la séquia, herbes llargues a segons quin
tros. I, per cert, demanaria que es fessin les gestions pertinents per mirar de netejar la séquia perquè
està malament. Sé que no es fàcil, però està malament.
- Sra. Ventura:
També ho he comentat en altres ocasions, evidentment en anys plujosos com aquest, tenim més
herba i si aquí li sumem que no utilitzem cap producte químic, d’alguns que ja estan prohibits,
altres no però que no els utilitzem perquè el que són les rodalies i els nuclis urbans, podríem tenir
algun problema, això fa que l’herba creixi d’una manera desorbitada. Ho dic perquè les rotondes
es van fer fa 15 dies i tornen a estar en un herbassal que no es pot ni entrar.
A banda del desbrossament que està fent una empresa que vam contractar amb un concurs públic
i què també està al llistat tots els camins que s’estant fent, també s’està refent i arreglant, podríem
dir diferents zones ajardinades, d’algunes que has comentat, avinguda Terrers, davant del cap, tota
aquella zona, s’està posant ara malla baix de les pedres i arreglant una mica els jardins per evitar
que creixi més i ho estan fent ara mateix.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Respecte a la bassa del Montsià, ja fa 2 o 3 setmanes et vaig
comentar que ja estava gairebé buida i estava bruta. És cert que al dia següent la van plenar, però el
seu seria, quan està buida netejar-la, perquè hi ha moltes rames, i hi ha molta brutícia, i ara torna a
haver poqueta aigua. El que van fer per a que surtís l’aigua crec que no funciona, ho dic perquè algun
tècnic o algú s’ho mirés, a veure quina forma podrien trobar per a què l’aigua s’aguante més.
El parc infantil que està a la vora del Montsià és increïble l’herba que hi ha i ho dic, perquè si
sapiguèreu la gent de poble que hi ha, inclús la gent de fora que va a la bassa del Montsià per veure
els patets, inclús xiquetes de comunió que s’han fet les fotos de comunió allí a la bassa del Montsià.
Ho dic perquè crec que és un espai que està bé, però que està bastant deixat.
I, fer una crida a la gent que per favor, que sigui responsable, i que no tiren coses que no han de
llençar al terra.
- Sra. Ventura:
Prenc nota, que precisament van començar a desbrossar des d’allí cap abaix, però hi ha una zona
que encara no l’han fet, això va ser la setmana passada.
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Respecte al tema de l’aigua, ja ho has comentat tu mateixa, la comunitat de regants ja va posar
aigua quan els ho vam demanar, i si que és veritat que el juliol i agost són èpoques en les que hi
ha menys aigua a la bassa, per qüestions ambientals, però a més tota la gent de la zona que té
cisternes i té pous, utilitza molta més aigua en aquesta època i els aqüífers baixen i, per, tant,
baixa la quantitats d'aigua estancada a la bassa. Intentem que no es quedi seca mai del tot,
perquè evidentment allí hi ha una fauna i una flora que s’ha de protegir, tant a la bassa del
Montsià, com a la bassa de la Llacuna o a la bassa de l’Ermita o a altres basses del terme
municipal, però si que és cert que en èpoques de més calor és un problema recurrent, aquí i a tot
arreu.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Vaig presentar una moció, ja fa bastants de mesos, s’ha
complert però molt poquet i és que no es posés res a les finestres que donaven fora al carrer de
l’Ajuntament d’Ulldecona. Si que és cert que l’alcaldessa va fer una carta, perquè venien eleccions i
ho van treure, però ara ho han tornat a posar, el llaç groc, i s’incompleix la moció que vam aprovar
amb els vots del govern i meu que vaig presentar la moció.
- Sra. Ventura:
El tema del llaç només pot ser al despatx del grup de Fem poble! No havia vist que l’havien tornat
a col·locar, en tot cas, si que es podria treure, si volia demanar la llibertat dels presos,
afortunadament estan a casa. Per tant, podríem donar compliment a aquesta moció com se us ha
demanat diverses vegades.
PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vull saber com està el tema de les càmeres de
videovigilància, que a l’últim ple es va presentar una partida per a comprar-les.
- Sra. Ventura:
A l’última reunió amb els tècnics dels diferents departaments, ja vam fer una llista dels diferents
concursos públics que s’han de treure, des d’ara fins a final d’any, i un és per comprar i instal·lar
les càmeres de videovigilància. Tots els tràmits que ens obliguen a fer per qualsevol inversió,
compra o suplementar qualsevol projecte, implica que tots els treballadors hagin de dedicar unes
quantes hores, primer a redactar el plec, perquè evidentment hi ha uns plecs que són marc però
que s’han d’adaptar a cadascuna de les necessitats, per tant, quan ells estaran en disponibilitat de
fer-ho és una inversió que tenim prevista per aquest any i que pensem tirar-la endavant.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Referent a les festes, crec que entre tots hem d’intentar
complir normativa, i sobretot amb el covid, es va comentar en una reunió que al lloc on estàvem
asseguts que no es podia ni beure ni menjar, i a l’acte d’elecció de la reina, molta gent tenia sed, i
com era lògic, compraven aigua i se l’emportaven a la seva cadira, però si no es pot fer s’haurien de
posar cartells per a què la gent sàpiga que es pot fer i que no es pot fer. Ho dic per a tenir-ho en
compte per al que ens ve, simplement.
- Sra. Ventura:
A banda de la la normativa hauríem d’aplicar el sentit comú, la normativa diu que no es pot beure,
crec que podem interpretar tots que no es pot beure alcohol i que no es pot fer una gran festa,
però si una persona té sed i veu aigua entenc que podem permetre, que tothom tingui la botella
d’aigua al costat. Ho dic perquè no posem més complicacions encara del que tenim, perquè, jo no
diré restrictiva, perquè en tot el que està passant, potser encara no ho és prou, no? O que la gent
no és prou responsable de quina és la situació actual, però per part nostra si que te diré que
intentarem ser molt escrupolosos en el compliment de la normativa, sobretot en el tema de les
distàncies, hem vist, i suposo que vosaltres també, alguns actes festius o fora del calendari festiu a
molts de pobles que estan molt més apretats del que haurien d’estar. Nosaltres primarem per
damunt de tot la salut encara que hi hagi molta gent que no ho entengui, però això si que
intentarem que la gent que vagi a un concert o que vagi a qualsevol acte, pugui disfrutar d’aquell
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acte en total tranquil·litat, sense aglomeracions, encara que sigui en la mascareta posada, que ja
sabem que ens acaba molestant a tots però que s’ha demostrat que és una bona eina per a lluitar
contra la pandèmia. Per tant, lligant tot això als actes de festes que comentàvem al principi,
intentarem celebrar alguns actes de festes, que tothom sigui conscient que passi el que passi no
seran unes festes normals, ni molt menys, però per part nostra intentarem trobar aquest equilibri,
entre el que és la celebració d’alguns actes, el foment de l’activitat cultural, siguin tradicionals o no,
i per part de l’Ajuntament posarem tots els esforços que puguem i més, per a garantir que els
actes més emblemàtics també els puguem celebrar, encara que siguin en llocs diferents, en
condicions diferents, en inscripcions prèvies i si cal al final, en certificat de vacunació, ho farem
perquè val la pena, però que intentarem evidentment, limitar-nos estrictament al que diu la
normativa vigent, per evitar brots. Esperem que el final d’aquesta pandèmia la passem com fins
ara.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : El tema de l’excés de velocitat, sobretot en cap de setmana,
és increïble, que potser són quatre cotxes els que van no a 70 o 80 com has comentat, perquè aquest
dissabte, no li vaig veure la matricula, perquè si la veig l’agafo, va passar un cotxe pel carrer Entença
que anava a 100 quilometres hora com a mínim. Ho dic perquè sé que és un problema, i que no és
fàcil però a veure si ara amb els controls de velocitat, i el que hi ha previst, funciona una mica millor.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: A l’últim ple vaig preguntar per la senyalització del carrer
Doctor Robert i carrer Entença, allí hi ha un stop que està mal senyalitzat, i ho he dit almenys a tres
plens i avui crec que és la quarta vegada que ho dic. A l’últim ple em vas comentar que estaves
esperant l’informe previ de la policia local, allò és de sentit comú, i m’agradaria tenir, si ho he de
demanar per escrit m’ho dius, l’informe que està fent o que ha fet la policia local sobre el tema de les
senyalitzacions. Perquè allí no hi ha un accident, perquè els veïns van molt en compte, perquè sinó ja
n’hi hagués hagut algun.
Referent a això també, l’stop de la ctra. Godall, si que és cert que la carretera Godall és de Diputació i
no tenim la competència, però estic parlant de pintar un stop al terra, perquè està totalment borrat, i
en qüestió de dos setmanes ha hagut dos petits accidents. Sé que és de la Diputació però per pintar
un stop, si podem evitar accidents, o es fan les gestions ràpides o que paguin el que costa pintar
l’stop, perquè la senyal si que està penjada però la gent no la veu i com l’stop no està pintat se’l
salten.
- Sra. Ventura:
Tema carretera Godall, camions, circulació, lligat al que comentava Isabel de la rotonda, de la
Diputació de Tarragona, ho explico de manera molt resumida, perquè els que no éreu regidors en
aquell moment a l’Ajuntament, en tingueu constància. Jo crec que fa més de 10 anys, crec que en
deu fer 13 o 14 d’anys inclús, en la Diputació de Tarragona hi havia un projecte de circumval·lació
del que és la carretera de Godall, que anava des de la rotonda de la carretera de Tortosa, des de
la primera rotonda, pujava en diagonal i empalmava en la carretera de Godall.
L’Ajuntament en aquell moment, el projecte el van redactar de la Diputació de Tarragona, que és la
titular de la via, va creure que el projecte no respectava la delimitació de les diferents finques i
l’orientació de les finques tal i com estava, perquè acabava destrossant una part important del
terme i deixant moltes finques partides i el que es demanava en aquell moment des de
l’Ajuntament era que l’orientació de la carretera fos més recta i no en diagonal, us ho explico
resumit i bastant més senzill del que en realitat és.
Com que la Diputació de Tarragona tampoc tenia intenció en aquell moment, o no tenia
disponibilitat pressupostària per a dur-ho endavant, va deixar aquest projecte a un calaix i aquí es
va quedar.
Ara, des de fa tres anys o inclús quatre, estàvem treballant amb la Diputació de Tarragona
diferents opcions, la primera que nosaltres els plantejàvem és que si ells continuaven mantenint
que l’accés a la carretera de Godall fos per dins del nucli d’Ulldecona, com a mínim que es fessin
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càrrec del manteniment del pas des de la rotonda fins a la carretera de Godall, perquè és veritat
que hi ha alguns punts, sobretot a nivell d’asfalt i de vorera que estan molt malmesos pel pas
continu de camions, que no podem prohibir perquè accedeixen a aquesta carretera, i m’estic
referint al creuament del carrer Barcelona, tant dalt com baix, també aquí davant de la biblioteca
que si us fixeu ja està començant a esfondrar-se una part i també l’encreuament de la Murada de
Dalt, carretera de Godall, carrer Pere Galés, en aquell encreuament tenim un problema i,
evidentment, a la prolongació del carrer Ramon Salomon.
La Diputació han enviat als tècnics diverses vegades i al final ells creuen que l’opció més viable és
obrir un carrer en paral·lel detràs del carrer Barcelona, perquè si passa de ser carretera l’actual
tram que tenim davant de la casa de Cultura al carrer Barcelona el problema continua sent el
mateix. Ara provisionalment, com ja sabeu, es va fer una reorganització de la circulació, baixen per
un carrer i pugen per un altre però, tot i que hem evitat simplement el creuament de camions,
evidentment continua amb el perill que això suposa, sobretot per a la gent que va caminant.
Aquesta sembla ser que és l’opció que la Diputació ha acceptat com a vàlida, inclús van enviar als
topògrafs per fer diferents medicions, per suposo poder valorar després econòmicament el que
això suposa i ja tirar-ho endavant o no. Per tant, la situació actual, és aquesta, que s’està estudiant
per part de l’administració competent quina és la resposta que se li dóna a la problemàtica.
Evidentment fer un carrer o una carretera nova no és una qüestió de dos o tres mesos, per tant,
que ningú es pense que d’aquí a un mes o d’aquí a dos mesos ja tindrem el projecte fet, les
expropiacions tirades endavant i tot solucionat, no! Estem parlant d’una problemàtica que ve de
lluny i que encara tardarà uns quants mesos segur a solucionar-se.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: També vaig comentar i va lligat amb l’informe de la policia, al
carrer Entença direcció al carrer Guifré, allí la visibilitat faria falta un stop al carrer Guifré amb la
cantonada del carrer Entença.
- Sra. Ventura:
Et faré arribar l’informe de la policia.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : També comentar que al carrer Major, a la cantonada del
carrer Major – carrer Barcelona, suposo que haurà sigut un camió, la vorera està trencada i els munts
tots allí amuntonats, ho dic per si pot anar el paleta de la brigada i que ho arregle.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Vaig comentar el tema del cementiri, que moltes nits no es
tanca, i això crec que fa 4 mesos que ho he dit als dos últims plens i continua passant el mateix. I, per
cert, espero que enguany si que es pinti el cementiri, perquè la veritat és que per fora està bastant
malament. Es nota que l’any passat no es va fer res. Ho dic per a què tingueu temps fins al 31
d’octubre, 1 de novembre.
- Sra. Ventura:
El cementiri està pendent de fer, l’any passat no es va pintar tot però es va pintar una part. Es va
fer el que és habitual, es va pintar tot excepte la paret lateral, que és la que està més malament,
tant a un costat com a l’altre.
- Sra. Brusca:
Està tot programat. Dins del lot està el cementiri de Sant Joan, que si els propietaris de la finca del
costat netegen totes les pedres, que espero que ho facin prompte, després se netejarà i es pintarà.
Se pintarà també el dels Valentins i el d’Ulldecona es pintarà per dins i es pintarà per fora. Està tot
més o menys preparat, però esperarem que passi l’estiu.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : A les rotondes de Tortosa i la segona venint de Tortosa pel
desvio, hi ha molta herba, a banda, pels carrers, els últims que s’han arreglat no, però pràcticament la
gran majoria de carrers tenen entre el bordillo i la vorera, o per baix, d’herbetes, però si te’n vas on
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està el CAP o al passeig de l’Estació, en aquells llocs on està la vorera i el jardí, suposadament hi ha
trossos que la veritat és què estaria millor que es tirés una planxa de ciment, o alguna cosa per a què
l’herba no es faci gran, perquè fa feo i es veu el poble com a deteriorat.
PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de camins, et vaig preguntar fa bastant de temps, fa
més de mig any, el camí de la vorera de la séquia, des de la bassa del Montsià direcció a Tortosa, i
em vas comentar que al juny o juliol d’enguany, que s’arreglaria. No sé quina previsió teniu, però tinc
entès que s’alquitranaran els 5 camins de la subvenció, però aquest camí no està dins dels 5, llavors,
quina previsió hi ha? Ho dic perquè hi ha molts de veïns, allí hi ha molta circulació, està en molt mal
estat, i és que estem al juliol i voldria saber com està.
En camins m’agradaria que ens enviessis a tots els grups, la proposta del que es pensa fer. Perquè a
l’últim ple quan vam preguntar, la resposta que ens vas donar va ser que ens donaries aquesta
informació.
- Sra. Ventura:
Estava buscant abans a la llibreta, quan has comentat el tema dels camins, perquè no recordava a
l’última junta de portaveus que us vaig passar bastanta informació de diferents projectes, us havia
fet la llista dels camins que entraven en la subvenció o no, us la tornaré a enviar. En tot cas, el
camí que comentes i algun altre si que és veritat que està en molt mal estat, i que no es farà una
reparació a fons com en altres que tenim subvencionats, però evidentment un rec asfàltic s’hauria
de fer tant en aquest com per exemple, ara parlo de memòria, n’hi ha uns quants més, el camí que
surt dels Valentins cap a l’estació transformadora, que baixa recte, aquell camí també hi ha un tros
que s’ha d'asfaltar, perquè està bastant malament.
PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: En un decret he vist que enguany si que s’han enviat cartes,
no sé si 5 o 6, pel tema de la prevenció d’incendis. Però m’ha sobtat que només s’enviés a les que hi
ha a la carretera que va a la Sénia, llavors, tot el perímetre del municipi, que en realitat per prevenció
d’incendis s’hauria de tenir en compte, com és que no s’ha enviat? per exemple totes les cases que
donen per la part de davant al carrer Barcelona i per la banda de detràs hi ha solars, això tinc entès
que també hauria d’enviar-se per prevenció d’incendis i al llistat que s’han enviat no s’han tingut en
compte.
- Sra. Ventura:
Tu comentaves 3 o 4 i jo crec que en vaig signar més de 50.
- Sra. Salas:
Hi ha dos decrets d’Alcaldia, un pel tema dels solars que s’ha fet sempre, i una altre que ja vaig
demanar l’any passat per, no sé si són 150 metres pel tema d’incendis. En la primera hi ha un
llistat extens i en l’altra n’hi ha un llistat més petit, no està el perímetre d’Ulldecona en la seva
totalitat.
- Sra. Ventura:
Ho consultaré.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El tema de la residència d’avis, que ens expliques com està.
- Sra. Ventura:
Aquest matí el regidor Toni Pasqual, la secretària i jo mateixa, hem estat reunits amb l’empresa
l’Onada per tal de posar la data en la que es farà la reversió, que serà si no passa res de nou el
dia 1 d’agost. Durant aquests últims mesos, sobretot aquestes últimes setmanes s’ha avançat
bastant sobretot en temes de documentació que ens feia falta per part de l’empresa, tant en relació
al llistat de personal que s’ha de subrogar, com tots els treballadors, i ara ens fa falta l’inventari de
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béns que hi ha dins per a valorar-ho i acabar-ho de gestionar, també el tema de les dades que ens
han de traspassar, el tema del programa informàtic de gestió, és tot el que s’ha estat treballant
aquestes últimes setmanes, i ja us dic, la reunió ha sigut avui a les 11.00, per tant, crec que alguns
companys i companyes de l’equip de govern encara no sabien la data.
PREGUNTA 18 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Em continuen dient, el tema que vinc repetint ple rera ple,
el tema del carrer Major, que la gent segueix sense respectar-ho, que estàs comprant i passen els
cotxes. Per tant, no sé si s’hauria d’endurir la relació amb la gent o s’hauria de posar alguna prohibició
realment seriosa, perquè algun dia tindrem un susto i seria lamentable, m’ho diuen i repeteixen tant,
que jo després he de tornar-ho a exposar al ple, perquè crec que és un tema que és greu.
- Sra. Ventura:
Una mica pot anar lligar al que comentàvem de l’incivisme de la velocitat, perquè segurament si
passés un cotxe a poc a poc tampoc hi hauria problema, però van molt ràpid. Dir-vos que natros
ara a nivell de policia, per primera vegada en molt de temps tenim la plantilla complerta, llevat d’un
agent que té una excedència i que estem intentant localitzar al que ocupa el primer lloc de la borsa
de treball perquè es pugui incorporar a fer aquesta substitució, perquè preveiem que serà un estiu
complicat en quant a la gestió de temes d’incivisme. Si que és veritat que en èpoques en què hi
havia restriccions de mobilitat o horària era molt més fàcil dir a la una tots a casa i relativament
s’acabaven els problemes, i ara és un problema que tenim cada divendres, cada dissabte. Per
tant, intentarem reforçar en tot el que puguem aquest aspecte.
PREGUNTA 19 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Com és normal volem saber com estant les negociacions i
la situació de la residència municipal.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 17.
PREGUNTA 20 FORMULADA PER
gestions.

LA

SRA. BALAGUÉ: També pel que fa a la cooperativa com està el procés i les

- Sra. Ventura:
Estem en temes de peritatge del cost de la compra de la cooperativa perquè hi ha diferents preus
sobre la taula, diferents peritatges fets per la pròpia cooperativa i per l’Ajuntament. Com sabeu la
legislació vigent ens dóna poc marge en aquest aspecte per a negociar i, per tant, estem a l’espera
de si contractem un nou perit que pugui fer una valoració o quina és la decisió que prenem en
relació a aquest tema.
PREC 21 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: La zona de les escombraries de l’antiga carretera de Vinaròs,
per a situar-nos tots en el lloc la zona dels Tallers Fibla, els veïns es queixen moltíssim, està clar que
no és responsable l’Ajuntament, sinó que és responsable el mal ús que en fem la gent del municipi,
però es queixen de la deixadesa. A més, sabeu perfectament del que estem parlant, en aquestes
àrees que són les més conflictives, hauria d’haver més retirades i potser més neteja.
PREGUNTA 22
l’Orfeó.

FORMULADA PER LA

SRA. BALAGUÉ: I, també ens agradaria saber com està el projecte de

- Es dóna per contestada en la pregunta número 2.
PREGUNTA 23 FORMULADA PEL SR. PAREDES : En el tema de la residència ja ens explicaràs la informació
d’última hora. El que si que la meva pregunta és, que després ja la faria per escrit si cal, que quants
diners s’ha gastat l’ajuntament des del març de 2018 fins a data d’avui? Ja que al març de 2018 es va
acabar el contracte amb l’Ajuntament i durant aquest temps ha hagut una despesa que l’Ajuntament
ha anat assumint, m’agradaria saber quina és aquesta despesa.
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PREGUNTA 24 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema que enllaça amb els que han fet els companys,
d’uns petits accidents que ha hagut pel tema d’uns camions. Què fem amb els camions? Ulldecona
està plena de camions, s’havia parlat d’una circumval·lació. Està pendent? He llegit per algun lloc, no
puc donar fe, però em sembla que fa 10 anys que la Diputació va fer un pla... aquest pla, com ha
quedat? perquè no es va tirar endavant? s’ha millorat? Voldria saber exactament com segueix el tema
perquè lo dels camions al final dos dies no passa res, però déu n’hi do la quantitat de camions que hi
ha i alguns petits accidents ja han provocat.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 10.
PREGUNTA 25 FORMULADA PEL SR. PAREDES: El tema de la RENFE, perquè ja fa mesos i mesos que havíem
dit que hi havia pendent una reunió per veure si s’aturaven els trens, la qualitat dels vagons, la durada
d’arribar a Barcelona, que de vegades és més fàcil anar caminant que en tren, ... com estava això i si
ja s’havia aconseguit aquesta entrevista o com estava el tema.
- Sra. Ventura:
Tema Renfe, Adif, mobilitat, que va tot en un pack, tenim demanada, en aquest cas, amb el
responsable del departament de la Generalitat, pel tema de les freqüències, una reunió que
esperem que no tardin molt a concertar-mos aquesta reunió, sigui telemàtica o no. Al final vàrem
poder contactar amb un responsable d’Adif pel tema del manteniment de l’estació, dels passos
soterrats, que també molta neteja l’estem assumint nosaltres quan no ens pertoca, el tema de la
megafonia, i altres qüestions que no tenen a veure amb el que és mobilitat però que estan
pendents de la reunió.
Però la veritat és que és una qüestió complicada de gestionar, perquè hi ha, i ho dic en tota la
sinceritat del món, 25 responsables, per 25 àrees diferents, de diferents administracions, de
diferents empreses, i t’acaben derivant d’una a una altra sense acabar d’aclarir mai molta cosa, i
és complicat, però evidentment continuarem treballant.
PREGUNTA 26 FORMULADA PEL SR. PAREDES : El tema del civisme, esteu fent una campanya que jo no puc
més que felicitar, em sembla perfecta, ja sabeu que jo sempre defensaré tot el que sigui fer
pedagogia, pedagogia i més pedagogia. Hem aprovat la moció de la campanya de la setmana de la
mobilitat europea i havíem dit tot el que sigui fer pedagogia, escola verda, tot està molt bé però hi ha
una percepció, també en funció de la zona d’Ulldecona en què es viu, d’un cert desori per les nits,
cotxes en velocitat excessiva, derrapatges i en la mesura en què s’han anat afluixant les mesures
covid, tornem a vomitades a les voreres, perquè alguna gent confon el que és un lavabo en algunes
entrades, i l’altre dia van aparèixer fotografies de molts retrovisors trencats, i hi ha una frase que a mi
m’agrada molt, i sempre diuen no tinguis temor del gos, no fa res!!! Però el gos ve corrents, home no
fa res, porta’l lligat, no fa res, en tot cas ho sabrem després si fa o no fa res. El tema del pipi-can ja
està bé que es passegi els gossos, però en tot cas, les defecacions s'han de recollir. I, per tant, tinc
aquesta sensació com a agra, que per un costat s’estant fent molts esforços per la bona línia, i la
pedagogia sempre s’ha de fer, però que també va bé recordar-nos a nosaltres mateixos les normes,
però que no acaba de tenir els fruits, i potser hi ha una certa sensació, i la paraula seria d’una certa
impunitat. Per exemple ara posarem el radar, i durant uns dies hi haurà un seguit de sancions, a gent
que igual va a 40 o 50 pel poble, però aquell que va a 100 per hora, retrovisors trencats, no passa res
i es té la sensació com si sent sortissin sense res i, per tant, en tot cas volia fer aquesta reflexió.
I una última frase, perquè si algú ens escolta deurà pensar que això és el Bronx, no és el Bronx és
una molt minoria del poble que quede clar, que a Ulldecona és veritat que passen aquestes coses,
però no és la majoria de la gent d’Ulldecona, ni molt menys, que té una actitud correcta i cívica.
S’hauria d’acabar aquesta impunitat.
- Sra. Ventura:
Les reflexions respecte al tema de l’incivisme, no cal dir que estem completament d’acord. Heu vist
tots la campanya que estem fent ara, molt centrada en el tema dels contenidors, perquè és un dels
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problemes més greus que tenim, en quan a neteja que és la que més recursos públics acaba
absorbint, això vol dir que no només estem pagant el servei de recollida d’escombraries, a través
del Copate, que és qui ho fa, i un servei de neteja que paguem a banda, per a que durant mig
matí, es faci una volta per tots els contenidors, sinó que a més la brigada de l’Ajuntament, tots els
matins, 5 o 6 persones dediquen 2 o 3 hores tirant per baix, a netejar tots els contenidors i a
carregar tota la brutícia que hi ha fora dels contenidors. Moltes vegades, perquè d’entrada pots
pensar, igual és que passen poques vegades a recollir les escombraries, no... els contenidors
estan buits per dins, i de fora estan plens, i un exemple el tenim, crec que ha sigut Núria que ha fet
referència, a l’àrea del Lorito, en què hi ha molta gent, igual que a l’àrea del l’avinguda Ramon
Salomon i Constitució no baixen ni del cotxe, tiren la bossa des de dins, un dels motius pels quals
es va posar la mampara de fusta allí dalt és precisament per obligar a la gent a baixar del cotxe,
però ara sembla que baixen del cotxe i la continuen deixant fora.
Lamentablement aquest és un problema que compartim amb molts de municipis i que, no sé si dir
que va en augment, però si que és veritat que els problemes que ens ocasiona a tots al final, no
només a l’ajuntament, sinó als veïns afectats evidentment, però a tot el poble que hem d’aguantar
l’incivisme, d’un tant per cent molt baix de població, però què és molt i que ens perjudica a tots al
final.
Això és el mateix que passa amb el tema de les nits, que ara es comentava també, aquest cap de
setmana és un exemple, dissabte a la nit, vam tenir molts de problemes, molts, i molts vull dir que
igual sortíem a trucada de veïns cada quart d’hora, durant tota la matinada, en destrosses en
mobiliari públic, pilones del carrer Major arrencades, portes de magatzems copejades, banquets
copejats i arrencats, papereres, no cal dir ja, el tema del soroll i la brutícia, que ocasionen les
concentracions dels anomenats «botellons» a diferents punts del poble, inclús el poc respecte
d’aquestes mateixes persones en algun moment en ser identificades per part de la policia, que és
una cosa que passa poques vegades, perquè evidentment, no tenim policia per a tenir-ne a tots
els carrers del poble, però quan se’ls troba i se’ls identifica, en algun moment hem hagut de
demanar reforç als Mossos d’Esquadra perquè ja no hi ha cap tipus de respecte, ni, en aquest cas,
per l’autoritat pertinent, ja no cal dir per un veí que surti i els digui que per favor, no deixéssiu la
brutícia aquí al terra. Arribem a extrems que són molt difícils de comprendre, tenir totes les botelles
de plàstic al terra, amb una paperera buida al costat mateix del banquet, com passa tots els dies
davant de les escoles, és incomprensible, al menys per a natros i suposo que per a vatros també.
Avui llegia també per internet diferents problemes que han tingut aquest cap de setmana a Santa
Bàrbara, i a Alcanar que inclús han cremat un parc infantil, tota la zona del cautxo que a més es
crema molt ràpid. Per tant, és un problema que tenim a tots els municipis i que més enllà de la
feina que natros puguem fer a nivell d’ajuntament, crec que la societat en sí, és qui ha de fer una
reflexió de cap on anem, si que són pocs, si que la majoria fa les coses com toca, menys mal, però
si que hi ha un tant per cent que alguna cosa s’haurà de fer, no sé si dir-li més radical o menys,
però arriba un moment que ni les sancions funcionen, ja acaben important casi bé res. I la
secretària us pot posar un exemple de molts expedients que s’han obert per incompliment de la
normativa de civisme que inclús ens hem hagut d’aguantar alguna carada per part dels
responsables o dels seus familiars directes, pares, mares o tutors. És una reflexió que com a
societat l’hem de fer i en totes les comissions que anem tenint, evidentment, si alguna cosa se us
acudeix que puguem fer en aquest sentit, estarem per a fer-ho.
PREGUNTA 27 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Tema de l’amnistia, hem votat el tema de l’amnistia, hem votat
bàsicament tres coses, la justícia és la justícia, la política és la política, hem d’acabar amb 3 mil
encausats, això és una barbaritat, tres mil persones allà encausades, per tant, s’haurà de fer una
amnistia, perquè en tres mil persones encausades alguna cosa s’haurà de fer, i finalment algun dia
haurem de decidir què fem. I a més penso, que si féssim una enquesta el 80% de les persones
d’Ulldecona estarien a favor, perquè era una moció que no anava d’independència sí, independència
no, era una moció que dèia, escolteu passem pàgina, i això parlant-ho ho haurem de solucionar algun
dia, no podem estar eternament així.
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M’ha sabut greu la poca sensibilitat dels regidors i regidores de l'ajuntament, tindreu el vostre criteri és
evident, i jo tenia entès que molts de regidors i regidores precisament amb el tema de passar pàgina,
de pacificar el tema de què algun dia haurem de dir el que volem quan siguem grans, algun dia
haurem de decidir, estaven d’acord, però veig que no... en tot cas no passa res. Una vegada més
recordaré a aquells votants que alguna vegada voten soberania a les generals i a les municipals voten
als socialistes, doncs que el seu vot quan es parla de país ja saben com acaba. I, després aquesta
decepció personal que veig que tothom té una línia política casi, casi, de fet socialista al 100%.
- Sra. Ventura:
No ho faré llarg perquè és un tema que hem discutit, i jo no m’atreveixo a fer ni una valoració del
tant per cent d’Ulldecona que estaria a favor o estaria en contra, crec que treballar pel país és molt
més que demanar l'amnistia, poca sensibilitat no, molta, i ho hem demostrat, perquè som dels
únics que ho hem demostrat des del primer moment, no passar pàgina sinó que les coses es
fessin d’una altra manera, per part de totes les parts implicades, per no haver d’arribar on
lamentablement estem avui. I, aquesta és des del primer moment la nostra posició i ho continuarà
sent.
PREGUNTA 28 FORMULADA
però es fan notar molt.

PER LA

SRA. CASTELL: Sumar-nos a la inquietud per l'incivisme. És una minoria

- Es dóna per contestada en la pregunta número 26.
PREGUNTA 29
naixements.

FORMULADA PER LA

SRA. CASTELL: A l’e-bando, a més de la necrològica si podrien sortir els

- Sra. Ventura:
Completament d’acord en el tema dels naixements, inclús en alguna època vam estar pensant de
publicar les estadístiques cada tres mesos o cada quan, ja que per desgràcia no neixen cada dia i
es podria fer, sempre salvant tots els obstacles de les lleis de protecció de dades. En prenc nota.
PREGUNTA 28 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: El carrer Barcelona, que es faci una rotonda, la propietària
vol cedir els terrenys, és una senyora gran, estaria bé acabar de lligar el tema per tenir-ho controlat.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les quinze hores i vint 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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