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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA
EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2021
SENYORS ASSISTENTS :
Presidenta:
Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP
Regidors:
Sra. Cati Brusca Campos
Sra. Monica Fabra Miralles
Sr. Toni Pascual Doménech
Sr. Albert Palacios Bernad
Sr. Demetrio Querol Pasalamar
Sra. Eli Itarte Belles
Sra. Fanny Castell Castell
Sr. Raül Najas Martí
Sra. Maria José Gavaldà Adell
Sr. Alfred Paredes i Poy
Sra. Núria Balagué i Raga
Sra. Isabel Maria Salas González

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

Secretària:
Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Cap
A Ulldecona, el dia vuit de novembre 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 ordinària
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, Bea Poy Fibla, pels vint-i-cinc anys de serveis
prestats a l’Ajuntament.
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SECCIÓ RESOLUTÒRIA
3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en
matèria de joventut.
4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona per
establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista amb caràcter
nominatiu en el pressupost comarcal per a l’exercici de 2021.
5. Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.
6. Ratificació del decret d'alcaldia de 17 de setembre 2021, relatiu a l’aprovació de l’addenda
econòmica al conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al curs acadèmic 2021/2022.
7. Ratificació del decret d'alcaldia de 20 de setembre 2021, relatiu a l’aprovació del conveni de
col·laboració interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la prestació del servei de residència assistida i
centre de dia per a gent gran dependent “Residència d’Ulldecona (servei de residència
assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”.
8. Ratificació del decret d'alcaldia de 6 d’octubre 2021, relatiu a l’aprovació de la pròrroga del
conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la prestació del servei de
residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent “Residència d’Ulldecona
(servei de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a
Ulldecona”.
9. Ratificació del decret d'alcaldia de 22 d’octubre 2021, relatiu a la liquidació del contracte de
gestió del servei municipal de residència assistida per a la gent gran, llar residència, centre
de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis d’Ulldecona.
SECCIÓ DE CONTROL
10. Donació de compte de l’aprovació de la liquidació de 2020.
11. Declaració institucional contra el maltractament a les dones tolerància zero. Declaració
presentada pel Grup municipal Socialistes Ulldecona – Candidatura de Progrés (SU-CP) i
oberta a tots els grups municipals.
12. Moció per reclamar la construcció d’un nou hospital. Moció presentada pel Grup municipal
Socialistes Ulldecona – Candidatura de Progrés (SU-CP) i oberta a tots els grups
municipals.
13. Moció en defensa del patrimoni arquitectònic del nostre poble. Moció presentada pel Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
14. Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri de
l’ajuntament d’Ulldecona. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
15. Moció pel reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal. Moció presentada pel
Grup municipal Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS).
16. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.
17. Precs i Preguntes.
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Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
SECCIÓ INICIAL

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DELIBERACIONS: No se’n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació l'acta del dia 6 de setembre de 2021, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

2. RECONEIXEMENT

A LA TREBALLADORA MUNICIPAL,

BEA POY FIBLA,

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. Bea Poy Fibla
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. I, a més no cal ni dir que Bea ha estat i és un dels puntals del funcionament de
l’ajuntament d’Ulldecona, durant tots aquests anys, durant tot aquest temps que la seva
professionalitat i la seva dedicació són exemple a seguir, sobretot, per tots els que s’han incorporat
posteriorment i, per tot això, i molt més, per tot aquest exemple que ella exemplifica en la seva
professionalitat i dedicació, moltíssimes gràcies Bea, per aquests anys, que puguen ser molts més i
que puguem continuar gaudint, en aquest cas a l’Ajuntament, de la teva feina i evidentment en
benefici de tot el poble. 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.
SECCIÓ RESOLUTÒRIA

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

DEL

MONTSIÀ

I

L’AJUNTAMENT

DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona en matèria de joventut
Fets
Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb l’addenda pel manteniment de la vigència per
al 2021 del Contracte Programa 2016-2019, de data 3 de febrer de 2021, per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’ara en
endavant Departament de Drets Socials, i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; és l’interlocutor per al
finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut amb els ajuntaments de menys de
20.000 habitants.
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Atès que s’ha establert al Contracte Programa, fitxa 43, que el Consell Comarcal del Montsià ha de
subscriure els convenis oportuns amb els ens locals de la comarca amb menys de 20.000 habitants,
per tal de vehicular el suport econòmic que se’ls adreci des del Departament per al desplegament del
Pla local de joventut.
Atès que d’acord amb l’article 13, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en
l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en matèria
de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.
D’acord amb l’article 14, de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, a escala
supramunicipal se centra l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments, que es materialitzarà amb el projecte de la
Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove».
Per tal de fer extensius els criteris, condicions i compromisos de cadascun dels serveis i programes
que inclou el Contracte Programa a la fitxa 43 als ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial
d’actuació del Consell Comarcal del Montsià, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració
interadministrativa que permet incidir positivament en la gestió i finançament de les polítiques de
joventut d’acord amb l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 150 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
I. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de
joventut, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
II. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de quants
documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT
D'ULLDECONA PER ESTABLIR LES CONDICIONS I COMPROMISOS APLICABLES A LA SUBVENCIÓ PREVISTA
AMB CARÀCTER NOMINATIU EN EL PRESSUPOST COMARCAL PER A L’EXERCICI DE 2021.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista amb
caràcter nominatiu en el pressupost comarcal per a l’exercici de 2021
Fets
1. L’article 40 de la Constitució Espanyola estableix que “Els poders públics promouran les
condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda
regional i personal més equitativa, dins el marc d’una política d’estabilitat econòmica. De
manera especial realitzaran una política orientada cap a la plena ocupació.”
2. L’article 25.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
3. L’Ajuntament d’Ulldecona és titular d’una escola de música municipal reconeguda pel
Departament d’Educació.
4. D’acord amb el que disposa l’article 23.1 del Reglament de serveis de les Corporacions
Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 (RS), les corporacions locals podran
concedir subvencions a entitats, organismes o particulars quan els serveis o activitats
complementen o supleixen els atribuïts a la competència local.
5. L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals determina que les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms
atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o
interès social o per promoure la consecució d’un fi públic, sens perjudici del que estableix
l’article 121 d’aquest Reglament.
6. El Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021 aprovat pel Ple de la Corporació en data 5
de maig de 2021 determina aquesta subvenció amb caràcter nominatiu.
7. L’article 5.3.1.b. de la clàusula cinquena del Conveni per a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals (2020-2023) preveu prestar i finançar voluntàriament les
assistències i serveis municipals de manera mancomunada a altres àmbits, programes
complementaris i altres actuacions d’interès per als municipis. Per tot això, com a activitat
d’interès general que compleix una funció de cohesió del territori i el benestar social, les dues
parts acorden la formalització d’aquest conveni com a instrument per canalitzar la subvenció
prevista nominativament en el Pressupost General del Consell Comarcal del Montsià per a
l’exercici de 2021.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents
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ACORDS:
1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona per
establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista amb caràcter
nominatiu en el pressupost comarcal per a l’exercici de 2021, en els termes que figura
incorporat en l’expedient administratiu.
2. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de
quants documents siguin necessaris en la seva execució.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
DICTAMEN CONEGUT:
“Assumpte: Modificació de la plantilla i relació dels llocs de treball. Modificació de la plaça F02, Interventor.
1. Des de fa uns anys, el lloc de treball F-02 Interventor ha assumit, a banda de les funcions
reservades al personal de l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional relacionades a l'article 92.bis de la Llei de Bases del Règim Local, altres tasques addicionals
de gestió i impuls dels serveis públics municipals.
2. Degut a l’increment del volum de treball generat per les gestions per a l’adaptació de l’estructura
administrativa i econòmica de l’Ajuntament per a la prestació del servei de residència assistida i
centre de dia, en la modalitat de gestió directa; i per la gestió de les convocatòries de subvenció i
projectes de despesa que s’han de finançar amb el fons Next Generation, s’estima convenient
desvincular temporalment de la plaça F-02, les funcions de gestió i impuls dels serveis públics, per tal
d’assegurar una gestió eficaç, tant d’aquestes, com de les funcions reservades per la Llei de Bases
del Règim Local.
3. Per tant, cal efectuar la corresponent adaptació de la relació de llocs de treball, per tal de reflectir
aquesta modificació en el contingut del lloc de treball F-02 i determinar els seus efectes retributius.
4. Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, i
les seves posteriors modificacions, segons el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
I. Suprimir temporalment el concepte retributiu 5.2.7 vinculat al lloc de treball F-02, mentre es
mantingui vigent la redistribució de funcions referida en l’expositiu segon.
II. Autoritzar la creació d’un programa de caràcter temporal, que s’ha de proveir de conformitat amb el
que disposa l’art. 186.c) del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
Expedient: 1-2-21-8

Pàg. 6/36

Ple Municipal
any 2021

les entitats locals, al qual s’assignen les funcions de gestió i impuls dels serveis públics municipals
que fins ara es trobaven assignades al lloc de treball F-02. La retribució d’aquest programa temporal
consistirà en un import equivalent al concepte retributiu 5.2.7 vinculat al lloc de treball F-02, de tal
manera que no es produeix increment de la despesa pública.
III. Exposar al públic l’acord d’aprovació, durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el
butlletí oficial de la província de Tarragona, i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.
IV. Considerar que, en cas que no es presentin al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el
termini d’informació pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord
posterior.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 17 DE SETEMBRE 2021, RELATIU A L’APROVACIÓ DE
L’ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CORRESPONENT AL CURS ACADÈMIC
2021/2022.
DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2021/2022
Fets
1. Atès que en data 28 de maig de 2019 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament d'Ulldecona van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn, 2019-2023.
2. Atès que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses,
que cal atendre.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla
Educatiu d'Entorn, corresponent al curs acadèmic 2021/2022, en els termes en què figura
incorporat a l'expedient administratiu.
2. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de
quants documents siguin necessaris en la seva execució.
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3. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

7. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

20

DE SETEMBRE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL

GENERALITAT

DE

CATALUNYA

2021,

RELATIU A L’APROVACIÓ DEL

DEPARTAMENT DRETS SOCIALS

DE LA

I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE

“RESIDÈNCIA D’ULLDECONA
RESIDÈNCIA D’ULLDECONA, A

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DEPENDENT

(SERVEI DE RESIDÈNCIA
ULLDECONA”.

ASSISTIDA)” I EL

“CENTRE

DE DIA DE LA

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la prestació del
servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent “Residència
d’Ulldecona (servei de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a
Ulldecona”
Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les
polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els
instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la
legislació de règim local.
Així mateix, s’indica que aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per
conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.
2. El Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, disposa que correspon al Departament
competent en serveis socials i a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat,
d’acord amb la normativa organitzativa vigent de la Generalitat, l’aplicació de la Llei esmentada.
3. Els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que els
ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o
particulars per a la realització d'actuacions d'interès per al municipi.
4. L'Ajuntament manifesta complir els requisits i les condicions establerts a la normativa vigent
aplicable per poder col·laborar amb l'Administració i trobar-se subjecta la seva activitat en el
camp dels serveis socials a les determinacions del Pla d'Actuació Social vigent.
5. L’Ajuntament d’Ulldecona disposa dels equipaments anomenats “Residència d’Ulldecona
(servei de residència assistida)” i “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona”, amb
registre S05541 i codi F17426 - S05543 i codi F17429 respectivament.
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6. És voluntat de les parts subscriure el present conveni per tal de posar a disposició del
Departament de Drets Socials 35 places d’acolliment residencial i 18 places d’acolliment diürn
per a gent gran dependent a la “Residència d’Ulldecona (servei de residència assistida)” i al
“Centre de dia de la Residència d’Ulldecona” respectivament que l’Ajuntament d’Ulldecona té al
municipi, d'acord amb els instruments de coordinació interadministrativa que preveu el Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel
Decret 176/2000, de 15 de maig, mentre no es faci el desplegament de la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials, segons preveu la seva disposició transitòria quarta.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el “Departament Drets Socials de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la prestació del servei de
residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent Residència d’Ulldecona (servei
de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”, en els
termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.
2. Facultar l'Alcaldessa, com a Presidenta d'aquesta Corporació i en representació d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per a la subscripció de l'esmentat Conveni i de
quants documents siguin necessaris en la seva execució.
3. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

8. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

6 D’OCTUBRE 2021,

RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL

DEPARTAMENT DRETS
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DEPENDENT “RESIDÈNCIA
D’ULLDECONA (SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA)” I EL “CENTRE DE DIA DE LA RESIDÈNCIA
D’ULLDECONA, A ULLDECONA”.
SOCIALS

DE LA

GENERALITAT

DE

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la
prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent
“Residència d’Ulldecona (servei de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència
d’Ulldecona, a Ulldecona”
Fets
1. Que en data 25 de setembre de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la
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prestació del servei de residència assistida i centre de dia centre de dia per a gent gran
dependent “Residència d’Ulldecona.
2. Que el pacte cinquè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest fins el 31 de desembre
de 2021 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius. D’acord amb
l’article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, els signants
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals, per tant, el conveni, que va començar a tenir efectes en l’exercici 2021, finalitzarà
el 31 de desembre de 2025.
3. Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any 2022, entre el
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la
prestació del servei de residència assistida i centre de dia centre de dia per a gent gran
dependent “Residència d’Ulldecona.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el “Departament Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la prestació del servei
de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent Residència d’Ulldecona
(servei de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”,
en els termes en què figura incorporat a l'expedient administratiu.
2. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri.”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

9. RATIFICACIÓ

DEL DECRET D'ALCALDIA DE

22 D’OCTUBRE 2021,

RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A LA GENT GRAN, LLAR
RESIDÈNCIA, CENTRE DE DIA, ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA I CARTERA DE SERVEIS D’ULLDECONA.

DECRET CONEGUT:
“Assumpte: Liquidació del contracte de gestió del servei municipal de residència assistida per
a la gent gran, llar residència, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis
d’Ulldecona
Dades del contracte:



Contractista: RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L. (B43514504)
Data finalització: 31/07/2021

En data 30 de juliol de 2021 es va signar, per part de les representacions de l'Ajuntament d'Ulldecona
i de la societat RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L., l'acta de finalització del contracte de
gestió del servei municipal de residència assistida per a la gent gran, llar residència, centre de dia,
assistència domiciliària i cartera de serveis d’Ulldecona.
Expedient: 1-2-21-8
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En no existir cap reclamació per part de l'Ajuntament d'Ulldecona, que hagi de fer-se efectiva sobre la
garantia definitiva dipositada per l'empresa contractista, procedeix aprovar la devolució i cancel·lació
d'aquesta.
Finalment, pel que fa a la liquidació econòmica del contracte, segons la informació de què disposa
aquest Ajuntament, resulten les següents quantitats a liquidar:
Quantitats a percebre per l'Ajuntament d'Ulldecona



Fiances dipositades pels usuaris de la residència:
PEV endossades posteriors a 01.08.2021:

3817,27 €
715,07 €

Quantitats a percebre per RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L.




Factura G228 (compra material segona mà) :
17365,96 €
Pagament a compte de la liquidació:
-12000,00 €
Factures de subministraments posteriors a 01.08.2021: 393,83 €
Saldo de la liquidació
1.227,45 € a favor de RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L.

Efectuades aquestes operacions, es dona per extingida completament la relació contractual derivada
del contracte de gestió del servei municipal de residència assistida per a la gent gran, llar residència,
centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis d’Ulldecona, entre l'Ajuntament d'Ulldecona i
la societat RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L. (B43514504), quedant les parts
completament alliberades de les seves respectives obligacions contractuals.
Per tot això, en virtut de les competències conferides per la legislació reguladora del règim local
HE RESOLT:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de gestió del servei municipal de residència assistida per a
la gent gran, llar residència, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de serveis d’Ulldecona, en
els termes indicats més amunt.
Segon. Ordenar el pagament del saldo resultant de la present liquidació, d'import 1.227,45, a favor de
la societat RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L. (B43514504).
Tercer. Autoritzar la devolució i cancel·lació de la garantia contractual depositada per la societat
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L. (B43514504), mitjançant aval expedit per la CAIXA
D'ESTALVIS DE TARRAGONA, el dia 23 de gener de 2003, i inscrit al registre d'avals amb el número
013979.
Quart. Sotmetre aquesta resolució a ratificació pel Ple de la Corporació en la propera sessió que se
celebre.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la societat RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L.
(B43514504).”
DELIBERACIONS: No se'n produeixen.
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VOTACIONS: Sotmesa a votació la ratificació del decret dalt transcrit, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.
SECCIÓ DE CONTROL

10. DONACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 2020.
S’ha donat compte al ple de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2020.

11. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRACTAMENT A LES DONES TOLERÀNCIA ZERO.
DECLARACIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTES ULLDECONA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (SU-CP) I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONEGUDA:
“Declaració Institucional contra el maltractament a les dones tolerància zero
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Aquest és un municipi que Contra el Maltractament a les Dones té Tolerància Zero. Es
protegirà les víctimes i es col·laborarà a perseguir els maltractadors amb La Justícia i amb les
Policies. I es realitzaran tots els esforços que pugui fer aquest Ajuntament per evitar que en
aquest municipi es produeixi cap maltractament a les dones".
2. Instal·lar en llocs visibles senyals on digui: "Municipi Contra el Maltractament Tolerància
Zero".
3. En cas de produir-se una víctima mortal de maltractament, aquest Ajuntament decretarà dol
oficial i / o promourà una concentració popular de repulsa a la porta de l'Ajuntament o un lloc
cèntric.
4. Aquest Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, realitzarà un programa d'ajuda
laboral a les víctimes de maltractament.
5. L’Ajuntament ens assegurarem que els sanitaris del Centre d’atenció Primària, puguin tenir
formació i un protocol d'atenció a víctimes de violència de gènere. La Policia Municipal també
rebrà aquesta formació.
6. El Municipi col·locarà cartells formatius als joves contra el maltractament i / o realitzarà
almenys una acció formativa dirigida a aquest col·lectiu de forma anual.
7. El Municipi promourà, almenys un cop a l'any, una conferència o xerrada a l'Ajuntament o en
un local públic enfocat a les dones i què han de fer en cas de ser víctimes de maltractament o
conèixer un cas aliè.
8. Altres compromisos contra la violència de gènere que porta a terme aquest Ajuntament
Per tots aquests motius formulem la següent
PROPOSTA D’ACORD
Expedient: 1-2-21-8

Pàg. 12/36

Ple Municipal
any 2021

1. Demanar l’adhesió de l’ajuntament d’Ulldecona a formar part de «municipis contra el
maltractament».”
DELIBERACIONS:
- Sra. Itarte:
Llegeix la declaració institucional.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la declaració institucional dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

12. MOCIÓ PER RECLAMAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTES ULLDECONA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (SU-CP) I OBERTA A TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS.
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ PER RECLAMAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL
Moció presentada per l’Alcaldia a instàncies del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona amb el suport
dels següents col·legis professionals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de les Terres de l'Ebre
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de l'Ebre)
Col·legi de Graduats socials de Tarragona
Col·legi Enginyers Tècnics Industrial de Tarragona (Seu de les Terres de l'Ebre)
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (delegació Terres de l'Ebre)
Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa
Col·legi de fisioterapeutes de Catalunya (secció territorial de les Terres de l'Ebre)
Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport
Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Delegació de Terres de l’Ebre del Col·legi de Treball Social de Catalunya

i oberta a tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament d’Ulldecona
Exposició de motius
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és l’hospital de referència dels 180.000 habitants de la Regió
Sanitària de les Terres de l’Ebre.
El centre es va inaugurar el 1976 i des d'aleshores s’han executat diverses remodelacions que han
intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les darreres dècades, l’augment de la
complexitat i la incorporació de noves prestacions han fet que la necessitat de nous espais sigui
constant i han originat que l’hospital visqui en un estat permanent d’obres. A les necessitats
assistencials cal afegir-hi les derivades de l’activitat docent i de recerca. L’hospital és centre docent de
la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Ferran, dedicada a la recerca biomèdica, té la seva seu a
l’Hospital. Estes dues entitats cada cop demanden més espais per poder dur a terme les seues
activitats.
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Per tot plegat, en els darrers 20 anys, els diferents governs de la Generalitat han manifestat la
intenció de buscar una solució integral i racional que doni una resposta permanent als principals
problemes de l’actual edifici. La solució de la manca d’espais és l’ampliació però l’ampliació està
dificultada per l’emplaçament de l’hospital.
L’hospital està sobre en un talús, a uns 30 metres de desnivell del centre de Tortosa i el trobem
envoltat per les muralles medievals de la ciutat. Això fa que qualsevol projecte d’ampliació estigui
supeditat al manteniment dels elements patrimonials que formen part del llegat històric del territori. És
per això que alguns dels projectes d’ampliació presentats en la darrera dècada proposaven ampliar
l’hospital en direcció al desnivell que el separa del centre de la ciutat. Finalment, estos projectes s’han
desestimat per l’elevat cost que suposaven.
La situació de l’hospital també dificulta l’accés al centre, de fet l'única via d’accés sovint es converteix
en un embut viari on veïns, treballadors i usuaris procedents de tots els municipis de les Terres de
l’Ebre, se solen quedar atrapats. El col·lapse circulatori també afecta ocasionalment els vehicles
d’emergències mèdiques
Una de les solucions que el Departament de Salut va presentar el 2010 era la construcció d’un edifici
en un nou emplaçament. El projecte preveia la construcció del nou hospital en uns terrenys situats
entre Tortosa i Roquetes amb accés directe a la C12 (principal eix viari que vertebra les quatre
comarques de l’Ebre). Aquell projecte va generar un ampli consens al territori i entitats, municipis i
forces polítiques van afanyar-se a donar-hi suport. La crisi econòmica de principis de la dècada dels
2010 va fer que el projecte quedes aturat i anys després es va abandonar definitivament.
Recentment, la Generalitat ha anunciat, la construcció de nous edificis que han de substituir als
actuals hospitals de l’Institut Català de la Salut (Hospital Trueta de Girona, Hospital Joan XXIII de
Tarragona, Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona). Per això, creiem que des de les Terres de
l’Ebre hem de reclamar, també, la construcció d’un nou edifici que solucioni d’una vegada per totes,
els problemes derivats de l’actual emplaçament.
La solució que reclamem, és la mateixa que s’ha adoptat en altres territoris. A Reus, per exemple,
després d'incomptables ampliacions de l’antic hospital, situat al centre històric de la ciutat, es va optar
per construir un nou edifici als afores del municipi. El nou hospital de Girona o de Tarragona també
s’han projectat a la perifèria de sengles ciutats.
A les Terres de l’Ebre hi ha un ampli consens en reclamar la construcció d’un edifici que modernitzi,
ampliï i millori els serveis de l'Hospital “Verge de la Cinta” i que a més resolgui el greu problema pel
que fa als accessos. Per això és necessari que qualsevol solució que pretengui ser definitiva ha de
contemplar el trasllat de l’hospital a un nou emplaçament.
No rebutgem la proposta de millora, efectuada recentment pel Departament de Salut, però som
conscients que aquesta proposta no resoldrà el greu problema d’accessibilitat que sofreixen els
habitants dels municipis de Terres de l’Ebre i tampoc garantirà que en un futur el centre pugui ser
efectuar noves ampliacions.
Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i amb l'adhesió de la majoria dels col·legis
professionals amb representació a les Terres de l’Ebre considerem que no és moment de lamentar el
temps perdut, sinó d'advocar per la unitat de tots els agents del territori i juntament amb els grups
polítics, avançar i treballar per aconseguir la construcció d’un centre hospitalari en un emplaçament
que doni resposta a les necessitats de les persones i el conjunt de la societat ebrenca.
Per tot l'anterior presentem una moció per tal d’aconseguir que el Ple de l'Ajuntament
assumeixi els següents acords:
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PRIMER: Reclamar la construcció d’un hospital en una nova ubicació que s’ajusti a les exigències
actuals, que sigui respectuós amb l’entorn i amb les persones, que doni resposta a les necessitats de
la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i que posi fi als greus problemes d’espais i accessibilitat
derivats de l’actual emplaçament de l’Hospital “Verge de la Cinta”.
SEGON: Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que presenti amb la major
celeritat possible el projecte del nou centre sanitari en un emplaçament que origini el màxim consens
possible al territori.
TERCER: Notificar aquest acord a la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la Conselleria de
Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la resta
d'administracions implicades.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Ventura:
Llegeix la moció.
- Sr. Paredes:
Evidentment, natros com a grup d’Esquerra Republicana i com qualsevol ciutadà estem a favor
d’un nou hospital, però fa poc que s’havia decidit l’ampliació, i ara resulta que fem un brindis al sol.
Un nou hospital tarda més de 20 anys en fer-se, no hi ha terrenys, l’altre dia sortia que si l’Aldea
proposava uns terrenys, però bé, és super complicat fer una obra d’aquest nivell. Jo entenc que
avui la feina és fer la remodelació, com altres hospitals han anat fent, i evidentment, posar les
llums llargues, de cara a un futur de 20 a 30 anys buscar una localització consensuada al territori,
amb tots els papers que implica i fer un nou hospital. Penso que no són coses contradictòries, una
cosa és avui, havent d'accelerar les reformes, que ja estaven bastant avançades, sense oblidar
que el dia de demà s’ha de fer un nou hospital. Penso que tot això el que fa és un brindis al sol i en
tot cas endarrerir encara més la solució a l’hospital, per això la nostra abstenció.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMERC-AM)

13. MOCIÓ EN DEFENSA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL NOSTRE POBLE. MOCIÓ PRESENTADA
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).

PEL

MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL NOSTRE POBLE
És important posar en valor el nostre passat patrimonial. El pròxim any, el 2020, celebrem el 800
aniversari de la primera Carta Pobla. És un fet prou remarcable per realçar tot el nostre patrimoni
arquitectònic entre d'altre. Avui a Ulldecona, les restes del nostre patrimoni són molt rellevants i
significatives. Hi ha, però, una absència important, aquesta són les restes de les muralles, muralles
que ens protegien rodejant el nostre poble. Podem intuir-les en la forma i el nom de les murades, en
l'interior d'alguna casa on es conserven restes d'aquestes... En canvi si conservem una torre
pentagonal, ben conservada i en peu, que es troba amagada darrere una casa en estat de ruïna. Un
cop feta la compra per part de l'Ajuntament de la propietat situada al carrer Murada de Dalt 1-2 i
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Jacint Verdaguer 17 seria necessari engegar el projecte de museïtzació de l'entorn. El seu enderroc
(està en runa i és un perill pels ciutadans) i l'adequació de la torre pentagonal permetrà tenir un espai
públic més (una nova plaça) i augmentar de forma espectacular el nostre patrimoni i atractiu de cara
als visitants.
Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana-AM d'Ulldecona demana
l'aprovació dels següents acords:
1. Realització d'un projecte urbanístic per museïtzar l'entorn de la torre pentagonal i la creació d'un
nou espai públic.
2. Rehabilitació de la torre pentagonal.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Ventura:
En tot cas només afegir, que s’hauria de fer una rectificació al principi de la moció, on diu «...el
2020...» hauria de dir «...el 2022...» i només com a informació, ho podem anar parlant, perquè
encara el procés no està clar, però la idea que natros portàvem abans d’encarregar a ningú en
concret la realització del projecte urbanístic, és fer un concurs d’idees, per a després ja encarregar
directament aquella idea que més ens acabe convencent a tots, sobre com tractar l’espai o com
quedarà posteriorment l’espai després de fetes les obres.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

14. MOCIÓ DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I CLIMATERI
DE L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
MOCIÓ CONEGUDA:
“MOCIÓ DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I
CLIMATERI A L’AJUNTAMENT D’ ULLDECONA
Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir,
dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre
un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants
que les incapacita temporalment.
Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys quan
impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les
persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la
realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el
desenvolupament habitual de les seves feines.
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Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de
les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa
laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia.
Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i
climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes
desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet
seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere.
D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni
cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la
capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís
en diferents formats.
Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la necessitat. És el cas
de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya “FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís
retribuït de menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha estat aprovada per l’Ajuntament de Girona.
Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest permís
és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la legislació pròpia, i atès que
en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre ajuntament
inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al
mes. De forma conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció
pública i dels llocs de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de treballar
la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana d’Ulldecona proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el compromís d’aquest consistori en incorporar un nou permís retribuït de
menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores d’aquesta institució, com a dret per a totes les
dones que necessitin acollir-s’hi.
SEGON. Instar la Junta de Govern de l’Ajuntament, a la negociació col·lectiva, per tal de vehicular
l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores mensuals, amb la
finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos.
TERCER. Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les persones
treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de Catalunya.”
DELIBERACIONS:
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Ventura:
Natros creiem que aquest és un debat que cal abordar a nivell general i no a nivell local, que
caldria una legislació general per no crear més desigualtats, que entenem que en teoria és
evidentment el contrari del que busca la moció, del que pretén la moció. No només entre homes i
dones, que també, sinó en quin és el nivell de drets laborals a nivell del sector públic i del sector
privat, per posar un altre exemple. La reflexió de fons, aquesta doble lectura, ve perquè és veritat
la mesura que coneix el dolor femení, però per l’altra banda pot fomentar la discriminació de
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gènere en la contractació i reforçar inclús els estereotips falsos com crear reticències a l’hora de
contractar dones perquè potencialment podríem donar a entendre que durant dos o tres dies cada
mes podrien estar de baixa o inclús abonar més la creença de què la productivitat femenina
disminueix al llarg d’unes setmanes o uns dies a l’any.
Actualment, per situar una mica el debat en el què ens afecta com a Ajuntament, les hores
treballades al llarg de l’any són 1575, crec que no m’equivoco, estem parlant de setmanes laborals
de 35 hores laborals, això al sector privat lamentablement, avui en dia, és impossible encara, al
sector públic per sort ja ho hem assolit, aquí se li sumen els dies d’assumptes propis, i crec que
tenim un dels convenis laborals també molt avançats en qüestions de garantia de drets dels
treballadors i de les treballadores, en total igualtat, inclús més allà del conveni, i almenys mentre
natros estem al govern no tenim intenció de canviar-ho. Així que el problema no existeix en realitat
perquè ja sense especificar quina és la dolència o quin és el problema que impedeix alguna
persona, home o dona, venir a treballar, pot fer una trucada i, sense vulnerar tampoc el seu dret a
la privacitat, no venir i evidentment això són hores que posteriorment es recuperen, que aquí ve la
diferència de la moció, però no ens ha d’explicar si és que realment té mal de panxa perquè té la
regla o té migranya o perquè li fa mal l’esquena o perquè té ciàtica. Creiem que evidentment,
entenem que això passa a més llocs, però per desgràcia no a tots encara, i com la moció si que és
veritat que implica una reducció de l’horari laboral, i entenem que tal i com està plantejada pot
crear una desigualtat més pel simple fet de ser dona, no estem en disposició d’aprovar-la.
Si que la moció fa referència a la ciutat de Girona, que és un dels Ajuntaments que havia aprovat
una mesura semblant, però en aquell ajuntament no estem parlant d’un permís retribuït sinó que
estem parlant d’un permís recuperable que és més o menys el que estem fent aquí. Com dic no
podem aprovar la moció tal i com està redactada, sí en canvi ens comprometem a parlar-ho amb
els representants sindicals, evidentment, a visibilitzar la problemàtica actual, a comentar-ho amb la
comissió paritària, i a traslladar també si ho considereu oportú tant a la Generalitat com al Ministeri
de Treball per a què legislen al respecte. Però insisteixo, no estem en disposició com a Ajuntament
per a poder aprovar una moció d’aquestes característiques que implica la reducció de l’horari
laboral en alguns casos concrets, per aquest motiu votarem en contra.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, es desestima pel resultat següent:
Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 2 (GMJUNTS, GMPP)

15. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL
PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER ULLDECONA I BARRIS (JUNTS).

I NEONATAL.

MOCIÓ

PRESENTADA

MOCIÓ CONEGUDA:
“El grup municipal Junts per Ulldecona i Barris, presenta aquesta moció per al proper ple d’aquest
Ajuntament.
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment
i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un
any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el
moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres
setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals
tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.
Expedient: 1-2-21-8
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La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat
i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes
característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest
dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també
mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen
les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i
fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són
diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les
famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el
fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals,
gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte
comú per totes les famílies.
Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies
que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments
realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho
desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. Per aquest motiu, considerem prioritari promoure
accions al nostre municipi com un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han
tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i
neonatal, donant-li la importància que es mereix.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Junts per Ulldecona i Barris proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament d’Ulldecona es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un
ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i
confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma
d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.
TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a
través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o
neonatal que puguin sorgir al municipi, així com també facilitar a aquelles associacions ja existents
puguin dur a terme accions al municipi de suport i acompanyament als progenitors que es trobin en
aquestes situacions. També recopilar i posar a disposició de les famílies afectades la informació sobre
els recursos existents al municipi, i externs, per tal de dotar-los del suport especialitzat que puguin
requerir.
CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record
d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i
realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a
les famílies de les víctimes.
DELIBERACIONS:
- Sra. Balagué:
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Llegeix la moció.
- Sra. Ventura:
No tardarà a fer-se efectiu, perquè tenim el lloc bastant clar al cementiri municipal, per tant, ho
tirarem endavant.
VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMPP)
Seguidament l’Alcaldessa, proposa al Ple, per raons d’urgència, incorporar a l’ordre del dia el següent
punt.

17. PROU HERBICIDA ALS MUNICIPIS DEL MONTSIÀ! MOCIÓ
POBLE! ULLDECONA (FEM POBLE!).

PRESENTADA PEL

GRUP

MUNICIPAL

FEM

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.
MOCIÓ CONEGUDA:
“Moció que presenta Fem Poble GM
Prou herbicida als municipis del Montsià!
L’ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que tenen
efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.
L’herbicida que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al sòl, és molt soluble en l'aigua, i
persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o
el bestiar, i s'escampa sense control pel subsòl.
Alguns herbicides com el glifosat ha estat decretat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a
potencialment cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat
amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica,
danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència d'anomalies espermàtiques, i
carcinogènesi.
A més, cada preparat herbicida que conté glifosat ve acompanyat d'altres substàncies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients estan el N-nitrós que com altres compostos
nitrogenats, són cancerígens, i el formaldehid, un altre carcinogen conegut que es forma durant la
descomposició del glifosat.
El Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) va destacar que sempre ha de prevaldre el principi
de “precaució” amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no
ho regulen pels interessos de les multinacionals.
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A més, han indicat que els més afectats pel glifosat poden ser els treballadors de Parcs i Jardins, els
nens, les embarassades i les persones amb malalties.
A més d'això, està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen
concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l'any superiors a 0'1 μg.l-1, valor màxim admès per la
normativa europea (Directiva 2006/118/EC).
I no menys important, de fet és de les més greus, és el problema que està també comportant l’ús
d'aquets herbicides, és la mort massiva d'abelles arreu del món. Tal fet es un potencialment, un gran i
perillosíssim risc de desastre ecològic, a gran escala. Albert Einstein deia que si algun dia
desapareixien les abelles, la humanitat ho faria en 4 anys.
Legislació
La Directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament Europeu el 13 de
gener de 2009, els objectius són “La reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels plaguicides a la
salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatius com les alternatives de índole no química als plaguicides”, en el
capítol IV, articles 11 i 12, exposa que: “Els Estats membres, tenint degudament en compte les
mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris
d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de
vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg
de les carreteres […], en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els
parcs, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais
propers als centres d'assistència sanitària”.
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que
estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que té com
a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i
el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatius, com ara els mètodes no químics.
Aquest Reial decret preveu que les seves disposicions “s'entenen sense perjudici que l'Administració
competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l'ús de productes
fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques”.
A més de les anteriors, el marc jurídic per a l'aplicació de herbicides i plaguicides es completa amb les
següents normes:





Directiva Marc sobre l'Aigua (Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell)
Directiva Aus (Directiva 2009/147 / CE del Parlament Europeu i del Consell)
Directiva Hàbitat (Directiva 92/43 / CEE del Consell)
Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

Per les raons exposades, es proposa que el Ple de l'Ajuntament ACORDI:
1. L'eradicació de l'ús de l’herbicida al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més
adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient. La decisió s'anirà
introduint en el sector privat a través de converses i gestions amb les empreses i els
particulars que puguin estar fent servir herbicida.
2. L'ús d'herbicides com el glifosat serà substituït per mètodes no contaminants, que no danyin a
la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s'apliquen en la
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majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d'ocupació.
També fins i tot el pasturatge. Mètodes i productes, que adjuntem com a exemples alternatius,
en un pdf, a aquesta moció.
3. Que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats, en un veritable exercici de
democràcia, així com el vetllar per la salut del medi i de les persones per damunt dels
interessos particulars econòmics i/o de corporacions i multinacionals.
4. Que s'iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria gestionada
públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús de productes químics, les
podes excessives, l'ús d'espècies no adaptades al medi, l'excés en el consum d'aigua
(sobretot per gespes).
5. Que les administracions competents actuïn davant de qualsevol cas de contaminació del medi
i d'afectació a la salut de les persones.
6. Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per les entitats com
per els particulars, referents a l'aplicació de l’herbicida.
Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a
nivell supramunicipal, l'Ajuntament es dirigirà als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin
mesures en la mateixa línia. Així mateix a administracions o empreses per a que deixin d'utilitzar
aquets producte potencialment cancerigen.”
DELIBERACIONS:
- Sra. Gavaldà:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
El meu vot serà d’abstenció, i vull fer un prec, qualsevol partit polític que presenti una moció,
encara que la presenti just, que com a mínim ens l’envie per whatssap, perquè jo l’he llegit ara, no
m’ha donat temps a llegir-la me l’acaben de donar, a l’entrar al ple, i a mi m’agrada parlar-ho amb
la gent a la que represento, i faria aquest prec, que estic totalment que si hem d’aprovar la
urgència, a favor independentment de què estigui en contra o no però demano com a mínim haverla presentat d’aquest matí a ara no és el mateix.
- Sra. Ventura:
Natros també votarem a favor. En tot cas, simplement a nivell d’informació general, a l’Ajuntament
d’Ulldecona no s’utilitza ni el glifosat ni cap altre herbicida en substància química des de l’any
2016, per tant, ja portem uns quants anys treballant en aquest aspecte, i precisament aquest és el
motiu, i algunes vegades m’heu sentit explicar-ho al ple, que moltes vegades tenim problemes de
descontrol a algunes zones en el tema del creixement de l’herba, perquè no utilitzem substàncies
químiques, ni glifosat ni altres productes semblants. També és veritat que portem uns anys en què
ha plogut més del que és habitual i, per tant, més pluja i menys herbicides al final és més herba.
Anualment anem invertint uns 40.000 euros en tractaments específics de desbrossament extres al
que estem habituats, més enllà de les 5 persones que tenim contractades 9 mesos a l’any en una
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, que l’únic que fan és desbrossar. Invertim una
quantitat de 40 mil euros aproximadament, anualment, en tasques que encomanem fora, que
externalitzem en altres empreses per a poder mantenir a ratlla, diríem el que és el creixement de
l’herba, a l’entorn del municipi precisament per la no utilització de productes químics per a tractar
aquest problema.
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VOTACIONS: Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMPP)

17 (EN L’ORDRE

16). DONACIÓ
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
DEL DIA

DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS

S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 12 de juliol
fins al 26 d’octubre de 2021, que corresponen amb les compreses entre els números 541395-F fins al
541479-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdós inclosos. I de les actes de les Juntes de
Govern Local aprovades des del dia 1 de setembre fins al 26 d’octubre de 2021, corresponent a la
sessió celebrada el dia 6 d’agost de 2021.

18 (EN L’ORDRE DEL DIA 17). PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTA 1 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : La factura amb registre 27744 és un càrrec de 234,11 euros i
posa vidres pavelló. No sé si s’ha fet alguna millora o és que s’han trencat, ho dic perquè si s’han
trencat l’assegurança se’n fa càrrec, llavors m’ha estranyat, i no sé si és que ho hem avançat i
després l’assegurança ens ingressarà els diners, ho suposo, però per si de cas ho pregunto.
- Sra. Ventura:
La factura dels vidres del pavelló, entenc que deu ser això, algun vidre que s’haurà trencat. Ara
estem mirant també, ho dic perquè ho hem estat mirant precisament aquesta mateixa setmana, un
material que no és vidre, però que és més resistent i que podent instal·lar això evitarem el
vandalisme continu de què passa un i tira una pedra i cada setmana estem canviant vidres. Però sí
que l’assegurança en principi es fa càrrec de tot.
PREGUNTA 2 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : En relació al cementiri, demanaria en temps que de cara a
l’any vinent, que el que surt de la part del damunt, que es tingui en compte i que es pinti, perquè
enguany ja feia una miqueta de falta. També, la setmana passada quedaven 16 nínxols nous, no sé la
previsió que hi ha per a construir-ne més, però crec que ho hauríeu de tenir en compte.
- Sra. Ventura:
El tema del cementiri ho tinc apuntat. Aquest any vinent també està prevista la construcció de nous
nínxols.
PREGUNTA 3 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa més d’un any vaig demanar per un camí en concret, i, estic
parlant del camí que hi ha a la vora de la séquia quan arribes a la bassa del Montsià a la part
esquerra. Sí que es va arreglar la part dreta, però la part esquerra s’hagués hagut d’arreglar aquest
estiu, i suposo que per tot el que ha passat no s’ha pogut, però fa 4 mesos ens vas comentar, en una
de les preguntes que vaig fer, que ens enviaries el que tenies de camins, d’això ja fa dos mesos que
t’ho vaig preguntar, i la resposta va ser que miraries a vore si ens ho havies enviat, i que ho enviaries.
Jo no sé els companys de l’oposició, però jo no he rebut completament res. El tema dels clots dels
camins, ja sé en la situació en la que ens trobem però com a mínim el manteniment dels clots, és molt
important, i que ho tingueu en compte.
- Sra. Ventura:
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El que sí que us demanaria, si hi ha alguna cosa que arrastrem de fa molt de temps, a banda de
què jo crec que avui ho he apuntat tot, sí que no us costa res pegar-me una trucada i dir necessito
això, això i això. Jo m’he anotat que necessiteu el tema dels camins, el tema de l’stop del carrer
Doctor Robert, i com a suggeriments el tema dels naixements que ja estava, i el tema de les
places de treball públiques.
PREGUNTA 4 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Fa molt de temps que demano que hi ha un Stop que està mal
senyalitzat, al carrer Doctor Robert, carrer Entença. L’stop està pintat un metre abans que hi hagi
visibilitat, I si pares el cotxe i mires el que veus és la paret de la casa. Fa molt de temps em vareu dir
que la policia estava fent un informe de senyalització i ara el que demano és que se’m faci arribar
aquest informe i a veure que diu d’aquest punt concret, que és de sentit comú. Si la policia diu que
està així, que segur que no, que ho tinc clar, mirem a veure que hem de fer per a que aquest punt
s’arregli. No passa res perquè els veïns són conscients i van molt poquet a poquet, perquè es que
sinó pot haver algun accident. Demano l’informe de senyalització de la policia.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 3.
PREGUNTA 5 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Davant de la piscina i per aquella zona hi ha herbes que estan
bastant altes, i al passeig de l’Estació hi ha remolcs de fulles al parc.
PREGUNTA 6 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Tinc apuntada la pista coberta dels pressupostos participatius
d’enguany. Si que és cert que ens has comentat en alguna reunió que ho començàveu a moure, però
es podrà fer enguany? Ho dic per la data en la que estem, i quina previsió teniu per als pressupostos
del 2022. Ho dic perquè a molts de llocs ja ho estan aprovant, inclús hi ha una data límit i natros som
l’Ajuntament que sempre anem fora de temps.

PREGUNTA 7 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Les reclamacions que han posat els particulars pel tema dels
aiguats, m’agradaria tenir un petit informe.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels aiguats, la setmana passada vam rebre per primera vegada després de dos
mesos la comunicació oficial per part de la Subdelegació del Govern a Tarragona, en què
s'explicava quin havia estat el procediment, identificant la zona catastròfica en el nom d'Alcanar
perquè era el municipi més afectat i amb més danys, tant econòmics com personals, però que això
no excloïa a cap dels municipis afectats, en aquest cas a la Ràpita i a Ulldecona. Per tant, tira
endavant tot el procés de petició d'ajudes, sobretot de camins. Sí que és veritat i ja ho vaig dir crec
que en l'anterior Ple quan vam demanar la declaració de zona catastròfica, que no vull crear falses
expectatives ni falses esperances als propietaris particulars, perquè si qualsevol de les persones
afectades o empreses afectades no tenia una assegurança, difícilment, per molta declaració de
zona catastròfica que hi hagi, acabarà rescabalant el dany total del mal que li ha pogut fer l'aigua,
sobretot pel tema agrícola, perquè sí que és veritat que molts de pagesos tenen assegurades les
collites, però la finca pròpiament no està assegurada, i el dany del que estem parlant ara per
l'aiguat, en la majoria de finques, és per què ha passat l'aigua i s'ha emportat la terra o s'han portat
les pedres o li ha quedat un forat.
I això jo no diria que és impossible, però és molt complicat que es pugui recuperar. Hi ha les
afectacions en vivendes particulars, de primera vivenda, que n’hi ha cinc o sis casos molt concrets
que sí que han sigut greus, i segurament alguna cosa podran rescabalar però, evidentment, el
valor total no.
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La zona més afectada, ja ho sabeu, va ser la de la bassa del Montsià. Ja hi ha actualment menys
veïns dels que vivien que continuen vivint, alguns perquè tenien les cases llogades i han acabat
llogant a un altre lloc, per tant, ja no estan en aquella zona. Però la situació és aquesta actualment,
nosaltres continuem encara com a Ajuntament treballant en la reparació de molts de danys.
El que us vaig explicar a l'últim ple, és que des d’un principi també vam garantir l'accés a les
finques, llevat de dos o tres que encara tenen dificultats per a poder-hi accedir, perquè hi ha un
barranc que passa pel mig d'un camí, i és el primer metre d'un camí particular i l'últim d'un camí
municipal que va entrar la conflictivitat de la titularitat del mateix camí, però llevat d’aquest la resta,
de manera provisional tenen obert el pas. El Departament d'Acció Climàtica, que és qui
s'encarrega de l'àrea d'Agricultura, també ha fet algunes actuacions concretes als lligalls i
l'Agència Catalana de l'Aigua també ha fet algunes actuacions concretes de neteja d'alguns punts
que ja veníem reclamant des de fa molts anys.
Tot i així, tot el que s'ha fet, i fins ara portem gastats per part de l'Ajuntament uns 100.000 euros
aproximadament, no donen resposta a la problemàtica real, és a dir, estem parlant d'obres
d'emergència, perquè la gent pugui entrar en relativa seguretat, perquè hi ha un pas concret al
Montsià que tampoc no és massa segur i que tardarà encara molts de mesos a poder ser repararat
perquè no es tracta simplement de tirar més terra o ficar una valla més alta o més baixa, sinó que
és l'encreuament d'un camí en un barranc, que serà difícil, primer que els tècnics es fiquen d'acord
en quina és la solució més idònia tècnicament i, que impliquen menys afectació sobre el medi, en
aquest cas sobre el pas del barranc i després econòmicament la inversió que això necessitarà.
Però la part positiva de tot això, per treure'n alguna en aquest cas, és que totes les administracions
implicades hi estem treballant des del minut zero, i que per tant hem anat de manera molt més
àgils que altres vegades que hem tardat més a reparar els danys d’emergència. Però com hem dit
hem gastat molts, molts de milers d'euros i encara n'haurem de destinar molts més.
PREGUNTA 8 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Com està el tema de l’informe tècnic de l’orfeó? Perquè fa més
d’un any que es va demanar, i ho dic perquè a partir d’ara quan es demane un altre informe, com a
mínim que es posi una data de finalització.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de l’orfeó, assumir la responsabilitat que ens toca com a Ajuntament perquè
estem encara en la recerca de diferents subvencions, per a poder executar el que sortirà del
projecte i, per tant, també és veritat que no ens corre una pressa excessiva perquè encara no hi ha
res convocat en aquest aspecte. Avui mateix, mentre natros estàvem aquí, l’arquitecte estava allà
i, per tant, suposo que en sortir tindrem alguna novetat al respecte. Volem lligar, en aquest cas
estem parlant d’un tema concret i crec que ho vaig explicar a l’últim ple, la necessària remodelació
de tota la zona de bar i cafeteria en tot el que és l’equipament de la sala de dalt de l’orfeó, d’una
de les fases de rehabilitació que es va quedar pendent l’última vegada.
Abans us ho ha comentat també l’interventor, estem en un període d’obertures contínues de
subvencions noves, sobretot pels fons europeus i inclús les subvencions ja ordinàries que estan
marcades, ja sabem que aquest any 2022 vindran en partides bastant més grosses del que és
habitual. Per tant, l’orfeó que ja vam treballar en alguna subvenció de l’1,5% cultural, la nostra idea
és continuar fent-ho. És un edifici que està catalogat com a bé cultural d’interès local i, per tant, pot
entrar a aquesta línia de subvencions, igual que pot entrar el castell i també tenim previst tant en
un com en l’altre poder continuar fent obres de rehabilitació i de millora dels dos equipaments, que
en recursos propis, evidentment, no podem tirar endavant, perquè simplement per al manteniment
ordinari ja se’ns menja la meitat del pressupost.
PREGUNTA 9 FORMULADA PER LA SRA. SALAS: Pensava parlar del tema de la residència, els números que
m’han donat sembla ser que van bé, però com el proper ple ordinari el tindrem ja l’any vinent,
m’agradaria que es tanquessin els números realment des de l’agost fins al desembre, i tenint en
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compte que si hi ha treballadors de l’Ajuntament que dediquen hores a la residència, que això també
es comptabilitzi, perquè en realitat també és un cost econòmic.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de la residència, us ha passat l'interventor municipal les dades d'aquests primers
mesos d'agost, setembre i octubre. Són dades provisionals, evidentment, dels ingressos i
despeses d’aquests primers mesos de la residència.
Estem parlant d'un total de despeses corrents mensuals de 71.616 euros, aquí per fer-se una idea
entre tots, des del salari i la Seguretat Social, les reparacions ordinàries de la residència, el
material d'oficina, el gas, la roba de treball, menjar, productes de neteja, també tots els
professionals externs, metges, nutricionistes, perruqueres, físics, i, altres qüestions que es puguen
necessitar en un moment determinat.
En algunes millores que ja estan introduïdes respecte a quan hi havia la gestió privada, per
exemple, vam detectar que per ràtio corresponien unes hores determinades de metge i vam
considerar que era poc, sobretot, perquè teníem també peticions per part dels usuaris que pogués
destinar al metge més hores als usuaris. Per tant, en totes aquestes qüestions que hem anat
introduint, i anem de moment mirant dia a dia com funciona, estem parlant d'unes despeses
mensuals corrents de 71.616 euros i estem parlant d'uns ingressos totals mensuals també de
96.569 euros. Aquí estem parlant de tots els serveis opcionals que tenen els usuaris i també de les
places públiques com de les places privades, que no estan a plena capacitat i, que per tant, aquí
també encara podríem augmentar alguna cosa més.
La diferència per tant supera els 20.000 euros mensuals. Les inversions, les millores, les
modificacions, que hem hagut de fer des del minut zero que hem entrat a l'Ajuntament a gestionar
el servei fins a avui són de 54.000 euros. Estem parlant de la compra de diferent mobiliari que
tenia la concessionària i que vam acordar que ens quedàvem directament, de la reparació dels
lavabos, i avisador d'emergències que a més és un projecte que portàvem mesos ja però que
havia quedat paralitzat per tot el tema del covid, la compra d'alguns electrodomèstics i material de
neteja, també nou material de cuina, unes grues noves que s'han comprat també per a millorar la
mobilitat dels usuaris i facilitar la feina als treballadors i treballadores, que era una de les coses
que més demanaven des del primer moment, els ordinadors i el material informàtic nou i altres
reparacions no ordinàries que com us dic puja una inversió superior als 54.000 euros.
Evidentment en aquests mesos no ho podem fer, no podem categòricament afirmar res,
simplement són les dades provisionals i al tancament de l'any tindreu tots els números. Afegir que
igual que ho podeu fer en les factures de l'Ajuntament ho podeu consultar directament a través de
l'enllaç que us va passar Salvador actualitzat al moment i teniu aquí tota la informació que pugueu
requerir, i ho dic per quan s'ha fet la referència de confiscar avisem que des de l'oposició com el
ple pot fiscalitzar el servei que es dóna i com funciona la residència igual que el que feu a
l'Ajuntament. Allí estaran ubicades totes les factures i tot el que anem fent i anem pagant.
Respecte a la relació que parlaves de com ens estem organitzant ara, és veritat que encara no
podem traslladar això des d’aquest moment a què serà sempre així, però ara mantenim un
contacte diari, perquè és veritat que tots som nous, podríem dir, en aquest aspecte.
Com intervé l’ajuntament amb les decisions del servei? en les decisions tècniques i sanitàries no
intervenim absolutament en res, perquè no és la nostra funció, simplement l’Ajuntament intervindrà
en el moment en què s’hauran de decidir, no s’hi ha de comprar una batidora per a la cuina,
intervindrà si s’han de canviar tots els llits que té una inversió més elevada, estem parlant que el
pes del dia a dia, de la gestió de la residència, supervisat per la regidora de gent gran, el porten
directament des de la direcció de la pròpia residència.
Actualment, també faig referència al que comentava el regidor Alfred Paredes, que evidentment
hem aplicat tots els protocols que marca el Departament de Serveis Socials i el departament de
Salut, com han fet totes les residències, que han tingut la detecció d’un cas positiu, jo diria que
també han funcionat les coses, que no ha sortit d’aquí, és a dir, les dos persones que han resultat
contagiades han estat una cuidadora i un usuari, segurament provinent d’un altre hospital i es va
produir la infecció però, en tot cas, això són coses que poden passar. I la prova que les coses
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s’estan fent bé és que tots els cribatges a la resta han sortit negatius, es fa un cribatge el primer
dia, es fa un cribatge al quart dia, i d'aquí als 15 dies es torna a fer un altre nou entre tots els
usuaris i tots els treballadors i treballadores.
PREGUNTA 10 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : I per acabar, el dia 2 de setembre de 2019, vaig presentar
una moció i l’acord deia:
”Que cap partit polític fiquéssim cap bandera ni símbols partidistes de qualsevol tipus a la façana de
l’Ajuntament ni a cap lloc visible des del carrer de la façana de l’Ajuntament, a excepció de les
banderes constitucionals als màstils de l’Ajuntament d’Ulldecona.”
Aquesta moció es va aprovar, ho he dit en molts de plens, i l’únic que et limites com a Alcaldessa, és
a fer una crida de responsabilitat al partit que no està complint, que ho trobo bé, però està vist que li
entra per una orella i els surt per una altra, passen totalment, cosa que no estan complint un acord de
ple, i m’agradaria saber si es pensa fer algo al respecte, sí o no?
- Sra. Salas:
T’he comentat que fa dos anys vaig presentar una moció i t’he dit: penses fer algo, sí o no, a
banda de dir-ho al ple, a qui correspon.
- Sra. Ventura:
Lligo en el tema de la responsabilitat, que et deia abans.
- Sra. Salas:
Però si no en tenen, què fem?
- Sra. Ventura:
Jo crec que són tots prou responsables, per a saber que en aquest cas el que ha acordat el ple és
el que s’hauria d’executar, perquè sinó sí que és veritat que dóna la sensació que no es té en
compte el que s’acorda al lloc on s’han d’acordar les coses.
Si la teva pregunta anava dirigida a si entrarem al despatx a treure la bandera o enviarem un
requeriment o no, ja et contesto ara que no, jo insisteixo en la responsabilitat de cadascun dels
grups per donar compliment a les mocions del ple, crec que és important, que tots ens respectem i
que complim allò que la majoria acorda, per molt que ens agradi o que no ens agradi. Per tant,
requereixo de nou, en aquest cas, crec que és el grup de Fem Poble!, a la retirada de la bandera,
perquè no sé si està o no perquè jo no l’he vista.
PREGUNTA 11 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Encara que ho hagi comentat Isabel el tema de l’orfeó,
realment sí que vull fer incís de com teniu el tema perquè clar, portem molt de temps i no sé si us ha
arribat el projecte, però potser s’hagués hagut d’encarregar a un altre tècnic, perquè com sabem els
arquitectes no estan sobrats de feina i em penso que no han complert com ens mereixem. Considero
que com a Ajuntament haguérem pogut fer un esforç i haver arribat el projecte amb més celeritat, però
si teniu alguna cosa ja ens ho direu.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 8.
PREGUNTA 12 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Al ple del 8 de març, el grup de Junts per Ulldecona i Barris
juntament amb Esquerra Republicana, vam presentar una moció sobre la geolocalització per a les
casetes de camp, habitatges disseminats i les granges d’Ulldecona. Es va aprovar, com és normal era
un projecte que creiem que era necessari per al nostre municipi, i el que volem saber, que del març a
ara ja han passat 8 mesos, és si heu començat a fer gestions amb els diferents departaments de la
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Generalitat implicats i com està tot el tema en qüestió, perquè a veure com voldreu començar a
treballar en aquest projecte.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de la geolocalització, esperem que haurà una partida incorporada per al
pressupost 2022, per a poder-ho tirar endavant. Teníem aquest any 2021 una plaça subvencionada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya d’una persona, tècnic en aquest cas, adscrit al Departament
d’Urbanisme, que la nostra idea era que pogués posar això en marxa abans de finalitzar l’any. Vam
fer el concurs, en aquest cas l’oferta pública d’ocupació a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya, i és una plaça que va quedar descoberta, que no hem pogut cobrir, per tant, se’ns ha fet
impossible enguany amb els serveis d’urbanisme que tenim poder tirar-ho endavant, però la idea és
fer-ho i si pot ser al llarg del primer trimestre de l’any vinent, no al llarg del segon, doncs millor.
PREGUNTA 13 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Venim repetint ple rera ple i sabeu que durant els últims
anys sempre surt el mateix tema en qüestió, és el tema de la residència de la gent gran. Ara
novament, i ja que s’està gestionant directament des de l’Ajuntament, voldríem que en la major
brevetat possible ens arribés l’estudi econòmic financer de la gestió d’aquesta residència. Com hem
dit altres vegades és un tema molt important, saber la gestió d’aquest servei que suposa per al nostre
Ajuntament, tenim moltes preguntes en relació a la gestió d’aquesta residència i ens agradaria que
ens expliqueu el que ens pogueu explicar, perquè perfectament sabem que hi ha coses que no es
poden explicar. Però sí que ens agradaria saber si teniu un calendari, per dir alguna cosa, de reunions
setmanals en la direcció de la residència, si com a Ajuntament entreu i participeu de les decisions que
s’han de prendre allí i, per tant, voldríem saber, perquè és un tema que ens preocupa i la gent gran es
mereix, com no, tenir el servei com es mereixen, però també nosaltres com a ajuntament, i com a que
formem part d’aquest Ajuntament, ens agradaria saber com s’està gestionant i si ens podeu informar
més o menys del que esteu duent a terme en la direcció de la residència.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 9.
PREGUNTA 14 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ : Fa molt de temps que no es parla de la neteja de la via
pública de les zones, tant del casc antic com de fora, però tots sabem que no està el municipi com
tots voldríem, per tant, demanaríem que dins de les possibilitats es facin esforços per a millorar l’estat
dels jardins, dels parcs i de la neteja en general.
- Sra. Ventura:
Ja que parlem de temes d’ocupació, informar-vos també i lligat al tema de neteja, que comentava
Núria, tindrem ara un problema greu de personal, de cara a l’any vinent sobretot, perquè el
Ministeri ha tancat els programes de col·laboració social, que eren programes que tenien utilitat
social i que tenien un benefici cap a la comunitat, tot i que tenien un caràcter temporal, es van anar
incorporant aquests últims anys unes modificacions, i implicava que algunes persones que estaven
cobrant qualsevol tipus de prestació, per renda mínima d’inserció, o qualsevol altra prestació per
part de l’administració podien fer una jornada laboral i l’Ajuntament completava el salari, no
cotitzaven a la seguretat social, però si què, evidentment al treballador li anava molt bé perquè
podia passar dels quatre-cents i pico d’euros que pot cobrar als mil i a l’Ajuntament també, perquè
s’estalviava una part perquè ja feia l’aportació directament des de la seguretat social. No sabem
quin ha sigut el motiu, però s’ha decidit acabar amb aquests contractes i això representa per a
l’Ajuntament d’Ulldecona 12 persones menys treballant, per tant, de cara a l’any vinent haurem
d’ampliar la plantilla perquè no podrem disposar d’aquestes 12 persones que estaven ocupant
places de col·laboració social, perquè s’ha decidit per part de l’òrgan competent en aquest cas,
eliminar el programa. Aquesta és una de les notícies que es poden sumar també al que
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comentàvem abans de les plusvàlues, de l’impost d’activitats econòmiques, que anteriorment es
cobrava i ara no, o de l’IBI de l’autopista, per posar alguns exemples, que també ens ha perjudicat
les finances municipals. Evidentment si no rebem, tot i que la subvenció directa del servei
d’ocupació de Catalunya per a l’any 2022 és exactament la mateixa que l’any anterior en plans
d’ocupació, sí que és veritat que si el que és la plantilla que ens treballava tot l’any 12 mesos,
venia a través del programa de col·laboració social i ara no vindrà, això també representa una
despesa molt elevada per part de l’Ajuntament que haurà de crear noves places, que evidentment
no podran ser en cap cas 12 places més, perquè econòmicament és impossible assumir-ho, però
que haurem de fer una modificació de la plantilla al respecte.
PREGUNTA 15 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: També sabem perfectament que no és responsabilitat
només de l’Ajuntament tenir les cases velles en bon estat, que primer qui ha d’actuar són els
propietaris, però creiem que és molt molt urgent que en aquelles cases que estan tant deteriorades, a
més que ens trobem un precinte de la policia local que diu que no es pot passar, que es vetlli i que es
faci tot el possible per a que s’arreglin perquè algun dia podem tenir algun problema greu. I si sabeu
d’aquells casos que no hi ha manera de què el propietari se’n faci càrrec, sabeu perfectament que des
de l’ajuntament, i ara les arques ens ho permeten, fer alguna actuació per no haver de trobar-nos en
algun problema a la llarga. Crec que si volem vendre i potenciar el nostre casc antic com se mereix, si
no fem aquestes actuacions urgents, no ho podrem fer.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de les cases velles, sabeu bé que no només posem una cinta de la policia sinó
que hi ha molts expedients detràs, expedients urbanístics de declaració de ruïna, i alguns sí que
s’arreglen i es fa l’actuació que l’Ajuntament demana, però molts altres és molt complicat, i la
secretària ho pot dir perquè se li acumulen damunt de la taula, no només als que no trobem o no
localitzem als propietaris sinó perquè de vegades el propietari no és una persona, sinó que són 10
persones, o no han acceptat l’herència perquè no han volgut i la casa cau, i no hi ha manera de
que puguem entrar i puguem actuar, és a dir, no a tot arreu passa igual, però si tenim el 80% dels
expedients de disciplina urbanística que són per declaració de ruïna, cadascun d’ells té una
característica i una casuística diferent, ja us dic, normalment tema de propietat, i al final si la
propietat és d’una entitat bancària acaba sent el fàcil, abans era molt complicat perquè no et feien
mai cas. Ara la primera sanció que apliques a l’entitat bancària respon i fa l’actuació o dóna
explicacions o presenta el projecte d’enderroc, o el que sigui, però el problema és quan estem
parlant de vivendes, que per molt que puguem dir si són d’aquesta família o són d’aquella, són de
10/12 germans, cosins o nebots i no hi ha ningú que sigui responsable d’aquell habitatge.
Bàsicament es això, també és veritat que hi ha altres casos que potser és més per deixadesa o
perquè no es vol actuar o no es vol gastar els diners, estem parlant de casuístiques molt
determinades en funció de la propietat de les cases.
Independentment d’això estem estudiant ara, i tenim una partida al pressupost, que és menuda
però la tenim per a començar a fer alguns enderrocs puntuals, d’algunes cases, i ara us poso un
exemple, d’una persona que va decidir que no podia mantenir dos cases que tenia i que feia la
cessió a l’ajuntament perquè li estaven caient i l’únic que tenia eren conflictes amb els veïns,
perquè hi havia filtracions d’aigua i demés, va fer la donació, vam fer l’acceptació i ara estem amb
el procediment administratiu que no serà curt tampoc, però que a la llarga ha d’acabar permetent a
l’Ajuntament poder fer un enderroc d’aquella vivenda que està malament, i posteriorment ja
estudiaríem depèn del cas, si serveix per a ampliar el carrer, per a fer una plaça, per a posar dos
places d’aparcament, per a posar un jardí o per a tornar a vendre a través d’una oferta pública a
qui li pugui interessar o al veí, això vindrà determinat per la ubicació de cadascuna de les cases
afectades. No tinc números aquí però la veritat és que estem parlant de bastants expedients que
es tiren endavant cada dia.
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PREGUNTA 16 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Volem saber si teniu previst fer alguna millora en
l’enllumenat del camp de futbol, perquè és un tema que sabeu que ve de llarg i tinc entés que ara que
ve el fred, s’encenen els termos cada dia, i que moltes vegades en el moment que estan encesos els
termos l’enllumenat salta, com altres vegades ha passat.
- Sra. Ventura:
Respecte a l’enllumenat del camp de futbol, sí que hi ha prevista una actuació, no només a
l’enllumenat sinó també ara fa un mes vam treure el contracte per a reparar també tot el que és la
vorera, perquè no només per falta d'il·luminació fa que hi hagin problemes de seguretat, sinó que
també ens trobàvem en què a les entrades i sortides del camp de futbol hi havia molta afluència de
gent, tots els xiquets anaven pel mig del carrer, els cotxes pujaven i baixaven, de vegades van a
més velocitat de la que toca, i per tant, acabarem d’ordenar tot aquell espai d’allí dalt.
PREGUNTA 17 FORMULADA PER LA SRA. BALAGUÉ: Si és possible agrairíem si ens podeu passar les dades
desglossades del que han suposat les festes del mes d’agost/setembre, i les de Sant Lluc.
PREGUNTA 18 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Començaré en el tema de la senyalització. Moltes vegades
insisteixo també, entre la carretera de Godall i l’encreuament de la murada de Dalt, que ha hagut més
d’una vegada accidents i crec que s’hauria de reforçar la senyalització, independentment que sigui de
la Diputació o no, però posar una senyalització més clara crec que seria útil.
PREGUNTA 19 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre aspecte és el dels pressupostos participatius. Em vaig
alegrar moltíssim, i felicito a l’Ajuntament perquè precisament a l’últim ple, que vam tenir el 6 de
setembre, vam fer una moció Esquerra republicana parlant dels pressupostos participatius, i en aquell
moment se’m va dir que això no era possible i inclús se’m va dir «Alfred igual no has entes bé la meva
resposta, això no és possible perquè no podem concretar una quantitat econòmica determinada, i a
més hem de fer el tancament del 2021 i això no és possible». Han passat molts pocs dies perquè
precisament la proposta que teníeu era fer-los a finals de Sant Lluc, i per tant, a principi de novembre
que és el que es fa ara. Per tant, m'agrada que s'hagi fet aquest canvi i, en aquest sentit que
poguéssim coincidir. En aquell moment nosaltres fèiem diverses propostes i una veig que no s'ha
encavit, que era el segregar els pressupostos participatius en relació als barris. No discutim si eren
molt o pocs, i evidentment són pocs diners, però com a pedagogia em sembla bé que es fes, però
potser també estaria bé que els barris tinguessin una part de diners segregats perquè ells poguéssim
participar en alguna opció de ser escoltats, perquè evidentment demogràficament no és possible. Això
veig que ja no serà possible, però sí que diem diverses coses més. Una era que en els pressupostos
participatius estaria bé que quan se seleccione vagi acompanyat d'un pressupost, que no ens passe
com l'any passat que acabem votant unes decisions, unes actuacions, que no es poden portar a
terme, precisament perquè estan més enllà del que els pressupostos participatius diuen, que eren
cent mil euros, per tant a l'hora de seleccionar allò que finalment la gent tindrà l'última paraula i
decidirà, que puguin ser actuacions que es puguin portar a la pràctica.
No té sentit anar a votar coses que no es poden portar a la pràctica, per tant, aconsello si és possible
una vegada es faci la selecció que s'indiqui quin és el pressupost de despesa que comportaria aquella
actuació perquè es pugui portar a la pràctica si així la ciutadania ho considera. Un altre aspecte era el
tema de la participació, que fos també física. Clar jo aquí respecte el tema del Covid, bé potser
siguem prudents i no féssim posar cap papereta. En aquest sentit potser encara no és el moment de
parlar d'aquest tema però que en tot cas sí que m'agrada que finalment s'hagin anunciat els
pressupostos participatius. També m'agrada que sigui per Facebook i no per Twitter, com a mínim ens
és més fàcil poder-ho llegir. En tot cas, amb una petita ironia però que estic content d'aquest canvi i
que en aquest sentit poguéssim coincidir en els pressupostos participatius.
- Sra. Ventura:
He de dir que no he entès la intervenció respecte als pressupostos participatius, no sé exactament
a què et referies. En tot cas la nostra planificació era després de Sant Lluc posar en marxa els
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pressupostos participatius, de cara a l'any que ve. El procés és exactament el mateix que l'any
passat i, per tant, al final som tots els que estem aquí els que decidim quines actuacions passen a
votació i quines no. Sí que és veritat que sempre ens podem equivocar, i poso un exemple, en tot
cas estava pendent de parlar amb vosaltres la setmana que ve, però ja ho manifesto avui. La
inversió prevista de la pista esportiva eren 100.000 euros, que era la partida que teníem destinada
i els pressupostos que tenim pugen bastant més. Per tant, l'única manera que tenim d'executar
aquesta obra és encabir-la al pressupost 2021 i al pressupost 2022. Per tant, intentarem
començar-la abans de final d'any però haurem de fer també una partida de cara a l'any que ve per
a poder executar aquesta obra. L'any passat ja ho vam fer d'aquesta manera, perquè primera hi ha
obres que no arriben al total dels 100.000 i, per tant, el que podem fer és agrupar o, si alguna
persona proposa arreglar parcs infantils o un parc en concret, se'n pot agrupar altres i, es pot
també territorialitzar la inversió a nivell de barris, per posar un exemple i, l'altra, perquè hi ha
algunes actuacions que moltes persones les van demanar, i l'any passat ho vam estar parlant si
recordeu, sobretot en l'àmbit urbanístic, que a nosaltres ens semblen molt clares.
De vegades pensem que podríem fer això o podríem fer allò, i quan vas a treballar aquell projecte
intervé, evidentment, la propietat privada o hi intervenen altres factors que l'Ajuntament no pot
desenvolupar i que moltes vegades això no és conegut per la immensa majoria de la ciutadania,
però no podem posar per exemple que urbanitzarem no sé quin carrer, que té un cost molt elevat,
si realment el que estem fent és demanar o exigir després gairebé als veïns o veïnes que fiquen
una quantitat que no estan disposats a posar, simplement per posar algun exemple.
En tot cas, estem treballant els pressupostos i esperem evidentment que hi hagi una mica més de
participació de la que va haver l'any passat. La participació està oberta a totes les persones majors
de 16 anys que estiguin empadronades a Ulldecona, i també a tots grups, a totes les entitats i
associacions que estiguin inscrites al registre municipal que poden fer la seva aportació, la seva
proposta, com ja l'any passat, per exemple, va fer l'AMPA de l'escola Ramon i Ramon i Cajal.
- Sr. Paredes:
Un petit aclariment, perquè has dit que no has acabat d’entendre el que he volgut dir amb els
pressupostos participatius, era senzillament perquè el 6 de setembre vaig presentar una moció i tu
textualment, perquè ho hem aprovat avui a l’acta dèies: «Alfred, no sé si realment no has escoltat
res del que he dit, simplement la nostra manifestació era que votàvem en contra d’aquesta moció
perquè no podem comprometre una quantitat pressupostària» deia que m’alegro d’aquest canvi
que en aquell moment, estem parlant de fa un mes i escaig.
- Sra. Ventura:
Crec que aquelles declaracions estan en un context determinat, no recordo ara exactament que és
el que es demanava a la moció, la partida determinada o una partida específica per a cadascun
dels barris o altres qüestions, ho dic perquè això dels 100 mil euros dels pressupostos participatius
no és d’aquest any, ni de l’any passat, és que ja portem anys destinant aquesta inversió als
pressupostos participatius, i la resposta és ojalà poguéssim destinar molts més diners, primer
perquè els tindríem, i segona perquè segurament aniríem molt més ràpid en la solució de
problemes existents.
- Sr. Paredes:
Jo el que dèia és que demanava que es fessin i la teva resposta era que no, però bé és igual, aquí
està escrit i textualment està recollit en l’acta.
- Sra. Ventura:
Crec que de la mateixa manera que no t’he entès avui a tu, tu no em devies entendre aquell dia a
mi.
PREGUNTA 20 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema era el tema de la residència. Mireu, jo sobre el
tema de residència faig exactament les mateixes preguntes que hagués fet abans de l'agost,
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exactament les mateixes preguntes. És a dir, primera, com ha estat possible aquest contagi? S'ha
analitzat com ha entrat el covid? Segona, quina afectació ha tingut en la vida diària dels residents?
Sabem que en aquests moments la persona de la residència està ingressada a l’Onada de Tortosa,
que té uns llits que té concertats la Generalitat per a aquests casos. Sembla ser que estan en bon
estat i que per tant ens alegrem però, quines mesures s'havien pres quines no s'han pres i que es
pensa fer a partir d'ara? Amb mesures de més restricció o no, exactament les mateixes línies? O sigui
que m’agradaria tenir informació sobre el que ha passat a la residència.
Sobre el tema econòmic i ara seguirem parlant. No és qüestió ara de voler-ho fer, ja sabeu quina és la
nostra postura política. De totes formes m'ha agradat molt el comentari que ha fet la regidora Salas,
quan ha dit que també hi ha treballadors de l'Ajuntament que estan dedicant hores i esforç a la
residència, això s’ha de comptabilitzar, avui hem sigut testimoni d'una persona que diu que ha hagut
de segregar part del seu treball, etcètera, per dedicar-se a la residència. Això té un cost i evidentment
que té un cost perquè vol dir que unes hores i uns esforços s'han de dedicat a la residència i no a la
gestió municipal.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 9.
PREGUNTA 21 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Un altre tema, el tema de les pluges torrencials, en tot cas
informo sinó suposo que pocs mitjans de comunicació ho van rebre el dia 6 d'octubre. El grup
parlamentari d'Esquerra i Euskal Herria Bildu per mitjà del senador Josep Rufà van presentar una
interpel·lació al Senat de Madrid i precisament, resumint la intervenció venia a dir allò que sempre ens
queixem, que és a dir, no es pot donar una subvenció perquè els petits pobles després no la poden
assumir. No pots donar un milió d'euros perquè jo me'n gaste un altre milió. Jo no puc fer això i per
tant aquesta part que implicava d'inversió, no és possible. Es va presentar aquesta moció demanant
que fossin ajuts directes, si hi ha una catàstrofe que t'ajudin directament i més incidint en aquelles
poblacions que s'han repetit últimament, perquè aquí Déu n'hi do el que portem d’incidents climàtics,
un darrere d'un altre i també demanaven un seguit d'ajudes a l'agricultura, etcètera. En tot cas, la
moció interpel·lació va ser ja aprovada majoritàriament, no sé com acabarà, perquè ara ha de passar
pel Senat i ja veurem què es farà i com això suposa a la pràctica.
I arran d'aquí, volia saber quina era la situació en l'actualitat: com han quedat els camins, les ajudes
que han arribat de la Generalitat. Suposo que eren pocs lligalls, però ja estan en funcionament o no
estan en funcionament. O sigui, com està tot el tema, i com han quedat a nivell privat les persones,
quina és avui dia la situació, i si com a Ajuntament s'ha fet alguna gestió més amb Madrid. Sé que
algun alcalde havia estat parlant amb Marlaska, tampoc crec que sigui aquí tothom va agafar al
ministre, però en tot cas preguntar quines gestions s'havien fet precisament perquè es reconegui el
terme municipal d'Ulldecona com a zona catastròfica.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 7.
PREGUNTA 22 FORMULADA PEL SR. PAREDES: Bé i, finalment, una altra coseta. Ens hem assabentat que hi ha
una campanya de comerç, bé, hem vist al terra unes ratlles en la campanya de comerç a favor del
comerç. Com se volgués dir, no sé com l’heu titulada, jo crec que lidera afavorir el comerç local i
evidentment, la valoració la farem en el moment oportú.
Sí que tenia dues preguntes, però és clar, a més de fer l'avaluació m'agradaria saber en quina
ordenança o llei es sustenten les sancions als cotxes mal aparcats, perquè ara ho fem d'una forma
provisional però a partir del desembre hi haurà sancions en aquells cotxes que no han posat el
rellotge, que per exemple he posat que eren 20 minuts i s’han passat aquests 20 minuts o que hagin
fet picaresca posant el rellotge i dic que arribaré d'aquí a un quart i resulta que ja l'ha avançat amb
picaresca. I, per tant, hauria d’haver una tipologia de sancions.
La meva pregunta és sobre quina ordenança o sobre què es sancionarà. I lligat amb aquesta
pregunta era a dir qui serà l'encarregat de posar les sancions, si serà la Policia Local i serà com les
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zones blaves o verdes d’altres poblacions, o hi ha una atra persona, i encara no ho sé. En tot cas, sí
que eren aquestes dues preguntes les que volia fer.
- Sra. Ventura:
Respecte a la campanya de comerç, evidentment qui farà el control serà la policia, no tenim un
policia per a posar a cada cantonada de carrer, ni el tenim ni crec que l’haguem de tenir, perquè al
final del que estem parlant és d’una mesura que el que pretenem és que tothom sigui responsable
dels seus actes, no pretenem fer una campanya recaptatòria i fer pagar per aparcar i com que no
farem això tampoc no podem contractar més gent per a fer aquest control, simplement que tothom
sigui conscient de què si va a una botiga o va a fer un cafè té aquests 20 minuts de marge, per a
poder-ho fer en uns llocs determinats. Si al final hem d’acabar modificant l’ordenança ho farem
però en principi la intenció és que tothom sigui responsable de què l’espai públic és de tots, de què
hem habilitat aquestes zones per a facilitar aquelles persones que vulguin anar a comprar, o a fer
gestions ràpides, de moment hi ha 18 places habilitades, i també hem habilitat les places de
càrrega i descàrrega de professionals, perquè era un altre dels problemes que detectaven sobretot
pel que és l’accés al nucli antic, però tots hem de ser conscients que els carrers del nucli antic són
els que són i que caben els cotxes que caben, o comencem a tombar cases per a posar cotxes o
realment la gent hauria d’entendre que tampoc és tan complicat deixar el cotxe al passeig de
l’Estació, que sempre hi ha aparcaments, o al carrer Calvari que també n’hi ha o a l’Avinguda
Ramon Salomon, per posar tres exemples a cinc minuts de distància del nucli.
Entenem que hi ha persones grans o no tan grans que van carregades amb la compra i que
necessiten d’aquest servei de poder aparcar al costat per a carregar i descarregar, ara donarem
l’opció de fer-ho o valorarem durant aquestes primeres setmanes, sobretot de cara a la campanya
de Nadal, que és el moment que segurament hi haurà més volum de gent, i mirarem si després
hem d’ampliar aquestes zones o hem de fer-hi alguna modificació.
Hi ha altres projectes semblants que han tirat endavant a altres municipis que tots són amb
aplicacions informàtiques, a través del mòbil, també és una bona fòrmula, natros vam optar per la
tradicional, podríem dir del cartonet, simplement perquè estem parlant d’un perfil de client que més
necessita aquest cartró que no segurament l’aplicació informàtica, tot i així, si funciona no és
descartable que de cara a propers exercicis puguem compatibilitzar les dos coses si és necessari.
Ho dic perquè són coses que hem anat parlant al llarg dels últims mesos abans de decidir-mos per
posar en pràctica aquesta mesura, i veure si pot funcionar o veure si no pot funcionar. Per tant, de
moment hi haurà evidentment les sancions si la gent no compleix, però ens fiem que la gent quan
arribi posi l’hora correcta, i no haver de tenir una vigilància específica en els llocs d’aparcament. Sí
que és veritat, i ja ho hem comentat aquí que hi ha alguns comportaments i algunes actituds
incíviques, que ens compliquen i ens dificulten el dia a dia a tots, però confiem en què la immensa
majoria de les persones, veïns i veïnes d’Ulldecona, com sempre han fet compliran, i aplicaran en
aquest cas el sentit comú i les mesures tal com toca.
- Sra. Balagué:
Del tema de la campanya de comerç, crec que ara que estem a la campanya de Nadal, s’hauria
d’intentar tenir més control amb el tema de la gent que està comprant i els cotxes entren i surten,
perquè la gent es queixa que de vegades es troben que estan perillant a la cua de la verduleria o
del lloc que sigui, per tant, ho he dit altres vegades, que es facin esforços per a que la gent ho
respecti perquè a lo millor algun dia podem tenir algun problema.
PREGUNTA 23 FORMULADA PEL SR. NAJAS: No sé si queden ja gaires temes a tractar a aquestes altures,
perquè ja s'ha anat parlant una mica de tot. A nosaltres ens preocupava quan ja veníem en plens
anteriors i s'ha comentat a la comissió informativa abans, que a Ulldecona estem patint una situació
molt greu d'inseguretat ciutadana. Com sap tothom s'estan produint episodis delictius de forma
reiterada. Qui més qui menys ho ha pogut veure o patir ell mateix, les conductes delictives per part
d'una part de la població que encara que siguin pocs, fan molt de mal. Recordem episodis reiterats de

Pàg. 33/36

Expedient: 1-2-21-8

Ple Municipal
any 2021

retrovisors trencats a patades, trencament de vidres de cotxes, curses de cotxes pels carrers del
poble, que ja és una cosa més que habitual, les destrosses de mobiliari urbà, o fins i tot, últimament,
pallisses. En plens anteriors la senyora alcaldessa ja ha manifestat que la Policia Local hi està al
damunt però tot i així, ens ho ha comunicat a la comissió informativa que s'hi està treballant, la gent
del poble està preocupada pel tema i necessitaria alguna resposta en aquest aspecte, i quines
mesures pensa prendre el govern municipal al respecte. I, a Ulldecona i barris, volem tornar a ser un
poble tranquil i segur.
- Sra. Ventura:
Lamentar i condemnar els fets violents succeïts aquest cap de setmana, de manera rotunda. Crec
que aquestes conductes no poden tenir espai dins del nostre poble, i, per tant, igual que ho hem
anat fent fins ara, treballant tant amb la policia local, com conjuntament també amb el cos de
mossos d’esquadra, i inclús també amb altres departaments, que no són tant de la gestió de
l’emergència, diríem policials, sinó d’estudiar altres campanyes per tal de conscienciar de què
aquesta no és la via i que són comportaments que no acceptem al nostre poble, estem oberts a
parlar-ne de tot i, per això, us hem convocat la setmana vinent, per tal de parlar amb una mica més
de tranquil·litat i amb més calma de totes les propostes que puguem tenir, per tal de què totes
aquestes situacions no tornin a succeir, ni en l’àmbit del que és el funcionament de l’oci nocturn,
que és on fins ara s’han anat emmarcant, tant pels casos que han passat aquí com a altres
municipis, però està clar que el que no podem permetre, és que siguin 4, 5 o 10 persones, les que
actuen d’aquesta manera, i ens acaben condicionament la vida a tota la resta de la població
d’Ulldecona. Per tant, treballarem tant com faci falta, i en tots els estaments que siguin necessaris
per a trobar la solució, si és que la hi ha, a aquest problema de creixent violència.
PREGUNTA 24 FORMULADA PEL SR. NAJAS: A part de comentar això també voldríem denunciar les conductes
incíviques com són el no recollir els excrements dels animals que ens anem trobant per tot arreu, tot i
la campanya de civisme feta, però sembla que no ha sigut gaire eficaç, perquè els resultats així ho
demostren, en seguim trobant, desgraciadament.

PREGUNTA 25 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Pel que fa al tema camins, de vegades es reparen, i en la
mesura que sigui això possible tot i que ja sabem que és molt complicat i d'una gran dimensió, té
pensat el govern algun pla de conservació destinat a minimitzar els efectes dels propers aiguats que
com ha comentat el regidor Alfred patim problemàtiques climàtiques i sembla que totes les
informacions que anem tenint sobre el canvi climàtic només ha fet que començar? Si tenim pensat
algun pla perquè així una altra vegada que hagi aiguats forts o un altre problema poguéssim aguantar
millor el cop.
PREGUNTA 26 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Volem demanar també que com ja vam fer amb els naixements,
que es publiquen a l’ebando també les defuncions.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 3.
PREGUNTA 27 FORMULADA PEL SR. NAJAS : També que es publiquen totes les places de treball públic, al
mateix temps que es convoquen a concurs públic pels canals corresponents, en un exercici de
transparència total.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 3.
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PREGUNTA 28 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Com no, parlarem de la residència de gent gran ara que la gestió
ja és pública l'equip de govern a partir d'ara ens donarà comptes detallats de la gestió que està fent
en les diferents àrees d'actuació, com se gestiona el menjador, com se gestionen els serveis sanitaris,
el metge, el fisioterapeuta, el nutricionista, etcètera, com es gestiona la part administrativa, com es
gestionen les substitucions per baixes o absències, en definitiva volem saber com el ple municipal
fiscalitzarà tot allò relacionat en la residència de la gent gran, que ara ja és municipal i de gestió
pública.
- Es dóna per contestada en la pregunta número 9.
PREGUNTA 29 FORMULADA PEL SR. NAJAS: Un altre problema que estem patint darrerament al poble, són els
micro talls de corrent elèctrica, que tenim quasi tots els dies. Té l'equip de govern alguna informació al
respecte?
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels micro talls, hem fet diferents reclamacions, és un problema que afecta tota
la part sud de la comarca del Montsià, tant a través dels ajuntaments afectats com també a través
del Consell Comarcal. La resposta per part de la companyia no és la més satisfactòria, podríem dir
perquè sí que és veritat que s'han fet algunes millores, sobretot des del setembre fins ara, a la línia
però que continuem tenint micro talls contínuament. Això afecta no només al servei de la llum, sinó
que moltes vegades té conseqüències al servei de telefonia mòbil i, per tant, acaba afectant el dia
a dia no només de comerços o establiments sinó també de qualsevol ciutadà. Continuarem
insistint, continuarem treballant, sí que m'agradaria fer una crida a tota la gent afectada o que ha
tingut algun dany afectat pels micro talls a què presenten les pertinents queixes davant de la
companyia, ho dic perquè moltes vegades ens trobem que anem nosaltres com a Ajuntament a
queixar-mos i, no hi ha constància de cap incidència per part de cap particular. Per tant, una crida
des d'aquí a que, si l'Ajuntament farà tota la força que sigui necessària i més, conjuntament amb
altres administracions però necessitem també que els particulars afectats facin les queixes al lloc
on correspon perquè al final queda constància com a mínim del dany que provoca.
PREGUNTA 30 FORMULADA PEL SR. NAJAS : I per últim entenem que a hores d'ara l'equip de govern ha
d'estar preparant o ja deu tindre preparat el pressupost del 2022. Volíem demanar que s'inclogui una
partida important per a començar a reparar els carrers i les voreres, i diem començar perquè l'estat
que presenten la majoria dels carrers a dia d'avui no necessiten pedaços. El que fa falta és un
veritable pla urbanístic de poble, que es pugui portar a terme a partir d'ara i en els anys que venen. Si
volem un poble amable per on poder caminar, sense anar contínuament mirant el terra per esquivar
clots, que hi ha tant pels carrers com per les voreres. Dintre del mateix apartat que estem parlant,
també s'hauria de fer un estudi seriós de com volem que siguin, per exemple, les rampes d'entrada
dels garatges perquè cadascú les fa com vol, com per exemple inclinant les voreres, que dificulten el
caminar, sobretot a persones grans o amb mobilitat reduïda. En definitiva, que féssim un projecte de
poble per a què tothom faci les coses com decidim que s'han de fer, o entre tots decidim què s'hagin
de fer.
- Sra. Ventura:
Els pressupostos de l'any que ve no estan tancats encara, sobretot no tant per les inversions, que
jo crec que tots tenim molt clares, sinó per la quantitat que podem destinar a cada una de les
partides. Venim d'uns anys en què lamentablement estem patint una reducció d'ingressos
contínua, l'última és d’avui, el Consell de Ministres ha aprovat una modificació de l'impost de
plusvàlues, que va anul·lar el Tribunal Constitucional la setmana passada i que, evidentment, això
també perjudica de manera notable les finances municipals. Al final són els ajuntaments els que
sempre s'acaben fent càrrec de moltes competències que inclús no ens pertoquen, però que com
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a primera administració més propera al ciutadà ens toca i sempre acabem patint els cops de
modificacions legislatives que ens acaben afectant. Sembla que ha hagut una modificació que ens
permetrà continuar cobrant l'impost de plusvàlues valorant-ho d'una manera diferent de com es
venia fent fins ara, que és el que el tribunal no ha acceptat, però en tot cas estem a l'espera de
rebre més informació i d'acabar de tancar sobretot moltes coses relatives als ingressos i
evidentment, en funció de l'ingrés tindrem posteriorment la quantitat de despesa que podem
destinar o d’inversió que podem destinar a cadascuna de les actuacions que ens toca.
La part positiva i, abans hem fet l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 i,
suposo que ho haureu vist, és que la part de l'endeutament ha baixat de manera notable i, per tant,
si és necessari haver de demanar algun crèdit, algun préstec, per a poder fer alguna actuació
concreta que mereix una inversió superior a la que podem destinar en recursos ordinaris, estic
pensant en carrers, bàsicament, es podria fer. Per tant, aquesta és la situació actual en quan al
pressupost 2022.
PREGUNTA 31 FORMULADA PER LA SRA. SALAS : Si, avui he passat amb el cotxe pel carrer Pare Palau, a prop
del carrer Major, i el mirall estava tan brut que no es veia que passaven vehicles.
- Sra. Ventura:
Perfecte, ho posem a la llista de tasques pendents.
I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les quinze hores i trenta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.
La Presidenta,
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