Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Ple municipal extraordinari 11/02/2022
Ens: Ajuntament d'Ulldecona
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Núria Ventura Brusca
Secretari/ària: Rosa M. Barceló Serrano
Dia: 11 de febrer de 2022
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 15:30
Lloc: Sessió telemàtica
Assistents:
Sra. Caterina Brusca Campos (SU-CP)
Sra. Monica Fabra Miralles (SU-CP)
Sr. Joan Antoni Pascual Domenech (SU-CP)
Sr. Albert Palacios Bernad (SU-CP)
Sr. Demetrio Querol Pasalamar (SU-CP)
Sra. Elisabet Itarte Belles (SU-CP)
Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell (FEM POBLE!)
Sr. Alfred Paredes i Poy (ERC-AM)
Sra. Núria Balagué Raga (JUNTS)
Sra. Isabel Maria Salas González (PP)

Excusen la seva assistència:
Sra. Fanny Castell Castell (FEM POBLE!)
Sr. Raül Najas Martí (FEM POBLE!)

ACORDS
Secció Inicial
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Deliberacions:
No se'n produeixen.
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Votacions:
Sotmesa a votació l'acta del dia 8 de novembre de 2021, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

Secció Resolutòria
2. APROVACIÓ DELS INCENTIUS PER FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA.
Deliberacions:
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No se'n produeixen.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió duta a terme el dia 7 de març de
2016, va aprovar l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament d’Ulldecona.
2. L'article 40.6 de l'esmentat conveni estableix:
"Incentius
A l'inici de la vigència d'aquest acord/conveni, es valorarà els últims 5 anys a nivell de
formació de tot el personal d'aquest Ajuntament.
S'haurà d'acreditar un mínim de 150 hores, en finalitzar el cicle de 5 anys. El diploma ha
d'acreditar la superació del curs.
Si es considera que el treballador ha seguit una formació adequada a càrrec seu, es
premiarà amb un augment de nivell al seu complement de destí.
La Comissió Paritària serà l'encarregada de la selecció dels cursos a realitzar.
Les revisions es faran cada 5 anys."
3. La Mesa Negociadora es va reunir el dia 3 de desembre de 2021 i el dia 19 de gener de
2022, per tal de valorar els últims 5 anys pel que fa a la formació de tot el personal de
l'Ajuntament que ho va sol·licitar i que va acreditar un mínim de 150 hores, i va acordar que
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havia quedat acreditada la formació de les persones que es relacionen a continuació, i que per
tant, tal com estava previst en el conveni se'ls havia d'augmentar de nivell el seu complement
de destí:
1

Angel Serret Cardona

2

Pedro Nofre Romera

3

Esteban Diego Roca

4

Manel Javier Huguet

5

Jacobo Tomas Abadia Gómez

6

Ma. Josep Pomada Castell

7

Francisca Ferré Roig

8

José Carlos Querol Jovani

9

José Maria Martínez Balart

10

Jordi Millan Campos

11

Ricard Casarrrubio Talavera

Fonaments de dret
Atès que correspon al ple l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels
funcionaris, segons el que disposa l’apartat i) de l’article 22 de la LRBRL.

En conseqüència, S'ACORDA:
I. Aprovar els incentius per formació i perfeccionament professional del personal de
l'Ajuntament d'Ulldecona, d'acord amb el que estableix l'article 40.6 de l’acord/conveni
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en el
sentit d'augmentar de nivell el complement de destí de les persones que es relacionen a
continuació, i que han acreditat un mínim de 150 hores de formació durant el període 20162020, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.
Treballador

Nivell actual

Nivell després del reconeixement

Angel Serret Cardona

16

17

Pedro Nofre Romera

16

17

Esteban Diego Roca

16

17

Manel Javier Huguet

16

17

Jacobo Tomas Abadia Gómez

17

18

Ma. Josep Pomada Castell

16

17

Francisca Ferré Roig

22

23

José Carlos Querol Jovani

17

18
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José Maria Martínez Balart

24

25

Jordi Millan Campos

17

18

Ricard Casarrrubio Talavera

17

18

II. Notificar aquest acord a les persones interessades.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A DEL JUTJAT DE PAU D'ULLDECONA
Deliberacions:
No se'n produeixen.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
Per Decret de l'Alcaldia de data 11 d'agost de 2021, es va acordar la incoació del procediment
per la selecció de les vacants del Jutjat de Pau substitut.
Per Decret d’Alcaldia es va iniciar l’expedient i es va procedir a la convocatòria de l’anunci en el
BOP de Tarragona de data 10 de novembre de 2021, en el tauler d’anuncis i en la seu
electrònica. Així mateix, es va traslladar per la seva publicació al tauler d’anuncis al Jutjat de
Pau i al Jutjat de 1a instància i instrucció del partit judicial.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies s’han presentat a la selecció les següents
candidates:
- Andrea Doménech Resa
- Silvia Montaner Agut
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de la
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corporació escollir un titular i/o un substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.

Fonaments de dret
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia el nomenament de la
Sra. Silvia Montaner Agut com a Jutgessa de Pau substituta del terme municipal d'Ulldecona.
SEGON.- Fer constar que la Sra. Silvia Montaner Agut no incorre en causes d'incompatibilitat
per exercir el càrrec de Jutgessa de Pau substituta.
TERCER. Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció del Partit
Judicial perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
procedeixi al seu nomenament.
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC "LO PANTANET"
Deliberacions:
No se'n produeixen.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
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1. En data 7 de maig de 2021 es presenta a l'Ajuntament, pel Sr. Xavier Pallejà Bonavida, en
representació del Sr. Joan Nadal i Girona, el Pla Especial Urbanístic «Lo Pantanet», que té per
objecte definir els paràmetres urbanístics i les ordenances reguladores per a l’ordenació d’una
activitat d’allotjament turístic de turisme rural al mas existent i allotjament de càmping.
2. Atès que obra en l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal i l'informe jurídic sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir.
3. Atès que la Junta de Govern Local en data 12 de novembre de 2021 va aprovar inicialment
l'esmentat pla.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 96C1DD88893144D3BE3E91C033705178 i data d'emissió 04/05/2022 a les 13:58:21

4. Atès que durant el termini d'informació pública no s'han formulat al·legacions.
5. Atès que es van sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, i que les conclusions dels esmentats informes han de ser recollides en el Pla
especial urbanístic “lo Pantanet”.

Fonaments de dret
Atès que el Ple és competent per a l'aprovació provisional del pla especial urbanístic, segons
l'article 22.2.c de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local (en endavant LRBRL).

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic “lo Pantanet”.
2. Facultar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè incorpori al
redactat del Pla Especial Urbanístic “lo Pantanet” les conclusions dels informes dels
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
3. Elevar la documentació de l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre
perquè l'aprovi definitivament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 8 DE NOVEMBRE 2021, RELATIU A L’
APROVACIÓ DE LA CINQUENA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, PER AL DESPLEGAMENT DE LES
MESURES DEL PLA DE MILLORA D’OPORTUNITATS EDUCATIVES EN EL MARC DEL
PLANS EDUCATIUS D’ENTORN DEL CURS 2021/2022.
Deliberacions:
No se'n produeixen.
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Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
Per decret d´alcaldia de data 8 de novembre de 2021, es va dictar el decret següent:
"Assumpte: Aprovació de la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre
l´Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d´Educació i
l´Ajuntament d´Ulldecona, per al desplegament de les mesures del pla de millora
d´oportunitats educatives en el marc del plans educatius d´entorn del curs 2021/2022
Fets

1. Que amb data 28 de maig de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l´Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d´Educació i
l´Ajuntament d´Ulldecona per al Pla educatiu d´entorn, amb número d´expedient 93750.
2. Que el conveni esmentat en el punt 1 d´aquesta addenda preveu que els recursos
econòmics que es destinaran als Plans Educatius d´Entorn es concretaran mitjançant
una addenda al conveni.
3. Durant els anteriors cursos es van signar diverses addendes amb data 13 de novembre
de 2019, 2 d´octubre de 2020 i 8 de juny de 2021 i durant aquest curs 2021-2022, se´n
proposa la signatura d´aquesta.
4. Que aquesta addenda té com objecte concretar la dotació econòmica per desplegar a
través dels Plans Educatius d´Entorn diverses mesures del Pla de millora d´oportunitats
educatives.

Resolució
Per tant, resolc:
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1. Aprovar la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre l´Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d´Educació i l´Ajuntament
d´Ulldecona, per al desplegament de les mesures del pla de millora d´oportunitats
educatives en el marc dels plans educatius d´entorn del curs 2021/2022, 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."

Fonaments de dret
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Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Sotmetre la resolució a ratificació.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD/CONVENI REGULADOR DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT
D'ULLDECONA I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS.
Deliberacions:
No se'n produeixen.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
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1. El Ple de l’Ajuntament d’Ulldecona, en sessió de 7 de març de 2016 va acordar aprovar l’
acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’
Ulldecona, segons l’acord signat en data 01/03/2016 entre els representants de la corporació i
els representants del personal funcionari i laboral i remetre còpia de l’esmentat conveni al
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal que
procedir al seu registre i publicació.
2. Posteriorment, en data 21 de setembre de 2018, en relació al tràmit d’inscripció de l’
esmentat acord/conveni en el REGCON, va tenir entrada a l’Ajuntament una comunicació d’
esmena del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el qual se’ns va informar que s’
havien detectat unes deficiències en el redactat de l’acord/conveni i que per tant s’havia de
procedir a la seva subsanació.
L'11 d’octubre de 2018, la Mesa General de Negociació va acordar modificar el text de l’acord
/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’
Ulldecona, per tal de procedir a esmenar aquestes deficiències, i aquest acord va ser ratificat
pel Ple de data 5 de novembre de 2018.
3. En el mateix ple de data 5 de novembre de 2018, es va aprovar respecte la jornada ordinària
de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona:
“Establir la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona en 35 hores
setmanals, que serà efectiu un cop s’hagi acordat per Ple.
L’aplicació de l’establiment serà per tot el personal de la Corporació.
L’establiment serà possible sempre i quan no afecti a l’objectiu de què la temporalitat no
superi el 8% de les places de naturalesa estructural.”
Aquest acord, posterior a l’aprovació del conveni, modificava l’article 18 l’acord/conveni i l’
article 1 de l’acord de condicions de treball específiques per la policia local, i no es troba recollit
en el redactat del mateix.
4. Tanmateix, en el ple de data 5 de novembre de 2018, es va aprovar respecte les prestacions
per incapacitat temporal:
«Establir un complement retributiu des del 1r dia de la incapacitat temporal, tant per les
contingències comunes com per les contingències professionals que, sumat a la prestació
del Règim general de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 100 % de les
retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal.
La diferència entre la prestació econòmica establerta per les contingències esmentades en
el Règim general de la Seguretat Social i les retribucions assenyalades es percebrà en
concepte de millora d’aquesta prestació.
No procedirà l’abonament de la millora de la prestació per incapacitat temporal quan no es
percebi la prestació a càrrec de la Seguretat Social per la seva retirada o denegació
expressa a causa que el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar
aquesta prestació, o que refusi o abandoni sense causa mèdica el tractament indicat, o es
produeixi la seva incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries, exàmens
i reconeixements establerts pels metges encarregats del seguiment de la Incapacitat
Temporal.
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La millora establerta serà satisfeta fins que es produeixi l’alta mèdica en el cas de curació,
o fins a la data d’efectes de la Incapacitat Permanent, en cas que la Seguretat Social dicti
resolució per la que es concedeixi la mateixa, i en cap cas podrà excedir el temps de
durada legal d’aquesta situació.»
Aquest acord, posterior a l’aprovació del conveni, modificava l’article 38 de l’acord/conveni, i no
es troba recollit en el redactat del mateix.
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5. En data 1 d’agost de 2021, l’Ajuntament d’Ulldecona va assumir la gestió directa de la
residència assistida d’Ulldecona.
En data 25 de gener de 2022, la Mesa General de Negociació va acordar modificar el text de l’
acord/conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’
Ulldecona, i incloure al personal de la residència al conveni de l'Ajuntament amb un règim
específic.
Concretament van acordar afegir al conveni la següent clàusula:
"Disposició addicional primera
El personal de la residència municipal i del centre de dia, ateses les especials
característiques d'aquests llocs de treball, es regirà pel que estableix el Conveni col·lectiu
autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni
núm. 79100235012021) i per aquells altres convenis que succeeixin a aquest primer, fruit
de la negociació col·lectiva entre les organitzacions sindicals i patronals del sector.
En totes aquelles matèries que no es trobin específicament regulades al conveni
GERCAT, resultarà d'aplicació el que estableix el present conveni amb caràcter general
per a tot el personal laboral de l'Ajuntament.
En l'aplicació d'aquesta clàusula s'observarà allò previst a l'article 4 del conveni GERCAT
respecte de l'entrada en vigor i efectes retroactius de les seves disposicions.
Les pagues extraordinàries es poden abonar separades o prorratejades, a elecció de
cada treballador."

Fonaments de dret
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, Text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors. (TRLET)

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Ulldecona, de 25
de gener de 2022 i aprovar la modificació del text de l’acord/conveni regulador de les
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en els termes
següents:
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Afegir al conveni la següent clàusula:
"Disposició addicional primera
El personal de la residència municipal i del centre de dia, ateses les especials
característiques d'aquests llocs de treball, es regirà pel que estableix el Conveni col·lectiu
autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni
núm. 79100235012021) i per aquells altres convenis que succeeixin a aquest primer, fruit
de la negociació col·lectiva entre les organitzacions sindicals i patronals del sector.
En totes aquelles matèries que no es trobin específicament regulades al conveni
GERCAT, resultarà d'aplicació el que estableix el present conveni amb caràcter general
per a tot el personal laboral de l'Ajuntament.
En l'aplicació d'aquesta clàusula s'observarà allò previst a l'article 4 del conveni GERCAT
respecte de l'entrada en vigor i efectes retroactius de les seves disposicions.
Les pagues extraordinàries es poden abonar separades o prorratejades, a elecció de
cada treballador."

Segon. Aprovar el text refós de l’acord/conveni regulador de les condicions de treball dels
empleats públics de l’Ajuntament d’Ulldecona, en els termes en que s’incorpora a l’expedient
administratiu.
Tercer. Traslladar aquest Acord al Departament d‘Empresa i Treball, juntament amb la
documentació requerida, per a la seva inscripció en el registre de convenis i acords col·lectius
de treball (REGCON) i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o publicació, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o publicació.
No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre, si ho considereu convenient.

7. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2022
Deliberacions:
- Sra. Ventura:
El Pressupost per al 2022 s´ha elaborat amb seriositat, austeritat i rigor, fruit de l´experiència
d´exercicis anteriors. La inclusió de les actuacions per a la gestió de les diferents àrees de
govern s´ha valorat acuradament, vetllant en tot moment per l´eficiència màxima, per la
reducció de la despesa, i amb l´objectiu d´obtenir un estalvi pressupostari d´inici per finançar
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les inversions mitjançant recursos propis. Tot i això, és impossible fer front a les necessitats
actuals del municipi si no és amb una injecció de recursos provinents d´altres administracions,
mitjançant transferències directes o ajuts i subvencions.
L´Ajuntament ha fet front els darrers anys a diverses situacions d´emergència com els aiguats
del 2018, 2019 i 2021, així com també a tota la crisi econòmica derivada de la pandèmia, que
ha tingut un impacte directe sobre les finances municipals, provocant major despesa i menors
ingressos. Aquesta situació, sostinguda durant aquest llarg període de temps, ha castigat la
capacitat econòmica del consistori en el moment d´executar grans obres i inversions.
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Sumen aquí també dos qüestions que ens han fet minvar els nostres ingressos i que són
significatives:
Des de fa dos anys l´autopista AP-7 és gratuïta, una mesura molt beneficiosa pels usuaris però
que ha tingut conseqüències greus en les arques dels ajuntaments dels municipis per on
transcorre la via, entre ells el nostre. Vam deixar de cobrar l´Impost de Béns Immobles (IBI)
amb l´alliberament dels peatges, que pujava en el cas d´Ulldecona, més de 270.000 euros
anuals.
Enguany, en menor mesura, la variació més significativa ve donada per la reducció de la
recaptació derivada de l´impost sobre l´increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana,
plusvàlua, degut a la declaració d´inconstitucionalitat de l´anterior fórmula de càlcul de l´impost.
Perquè explico tot això, perquè tot i ser molt similar en números absoluts a l´anterior exercici,
és la rigorositat en la previsió, metodologia, el control i la bona gestió, la que fa possible el
manteniment i creixement dels serveis públics i també que puguem preveure en aquest exercici
un avançament de l´amortització completa dels préstecs que continuen vigents, amb un total
superior als 400.000 euros. D´aquesta manera, estalviem una part d´interessos i plantegem la
signatura d´un nou crèdit d´1.700.000 euros per executar les principals obres i actuacions
pendents, totes elles molt necessàries.
Des de la perspectiva de la gestió, aquest pressupost ens permet garantir la sostenibilitat dels
comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en
els terminis legals, mantenir la contenció de la despesa de funcionament municipal amb
l´aplicació de mesures de millora de l´eficiència i la innovació, renegociant contractes, i
contenint la despesa de personal sense afectar negativament el funcionament dels serveis, així
com la priorització de determinats programes.
Algun dels aspectes claus a l´hora d´elaborar els números per al present exercici:

L´acció social com a element d´integració i cohesió, promovent la igualtat d´oportunitats.
Les accions afavoridores de l´increment de l´activitat econòmica i la millora de les
competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva
ocupabilitat.
La cultura com a motor de cohesió social i també desenvolupament econòmic.
Un model de municipi on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l´espai
públic esdevenen prioritaris.
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La constant renovació de l´organització municipal, on la innovació, tant des de la vessant
tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor clau per potenciar i aprofitar
el talent de les persones i guanyar en eficiència.
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El pressupost ascendeix a 9.233.900 euros i, pel que fa al resum per naturalesa dels ingressos,
és la següent:

Impostos 2.363.000
Taxes 733.000
Preus públics i altres ingressos 1.097.400
Transferències i subvencions 3.019.000
Ingressos patrimonials 321.500
Deute públic: 1.700.000

Pel que fa a les despeses, repartides per capítols:

Despeses de personal 3.181.500
Despeses corrents en béns i serveis 2.154.000
Despeses financeres 7.700
Transferències corrents 286.290
Fons de contingència 28.410
Inversions reals 3.121.000
Transferències de capital 400.000
Passius financers 55.000

Pel que fa al detall de despesa de les partides més destacades:

En règim de concurrència, 100.000 euros que son bàsicament les subvencions que
atorguem als nostres veïns i veïnes en funció de diferents línies estratègiques de
subvencions. (les que ja venim mantenint els darrers anys de creació d´ocupació
d´autònoms i empreses, subvencions de material escolar, les obres dels comerços i els
ajuts per a la rehabilitació de façanes i vivendes, i la incorporem en tota la resta de grups
d´energies renovables.
Tenim una partida de 134.750 euros de subvencions nominatives, bàsicament estem
parlant, d´entitats i associacions de l´àmbit cultural, de l´àmbit esportiu i de l´àmbit social
del nostre teixit econòmic i social del municipi.
I, pel que fa, als costos dels serveis públics, el total és de 5.335.500 euros, repartits de
la següent manera:
Policia Local 703.500,00 €
Administració urbanística 89.500,00 €
Brigada 432.500,00 €
Espai públic urbà 71.000,00 €
Clavegueram 41.000,00 €
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Aigua potable 15.000,00 €
Recollida d´escombraries 412.000,00 €
Neteja viària 95.500,00 €
Cementeris 5.000,00 €
Enllumenat públic 15.000,00 €
Jardins 85.000,00 €
Vigilància rural 36.500,00 €
Benestar social 31.000,00 €
Residència 1.050.000,00 €
Foment de l´ocupació 65.500,00 €
Sanitat 25.000,00 €
Educació 152.000,00 €
Biblioteca 77.000,00 €
Equipaments culturals 14.000,00 €
Activitats culturals 30.000,00 €
Patrimoni històric 25.000,00 €
Joventut 96.500,00 €
Festes 223.000,00 €
Esports 179.500,00 €
Mercat municipal 4.000,00 €
Turisme 82.500,00 €
Promoció econòmica 27.000,00 €
Espai públic rural 42.000,00 €
Òrgans de govern 201.500,00 €
Administració general 855.000,00 €
Neteja d´edificis municipals 49.500,00 €
Administració financera 104.000,00 €
En el capítol de les inversions, que feia referència anteriorment, introduint també algunes
de les que estan pendents, que hem hagut de suplementar respecte al pressupost de
l´any passat, les inversions reals pugen 3.121.000 euros, repartits de la següent manera:
Sistema de videovigilància 45.000,00 €
Enderrocs i rehabilitació urbana 50.000,00 €
Adquisició de maquinària per a la brigada 10.000,00 €
Adquisició de vehicles 30.000,00 €
Arranjament de carrers 600.000,00 €
Millora enllumenat 150.000,00 €
Projecte patrimoni mundial ermita 12.000,00 €
Inversió de reposició camp de futbol 150.000,00 €
Arranjament de camins 600.000,00 €
Adquisició d´immobles 450.000,00 €
Pista coberta escola 180.000,00 €
Comunitats energètiques locals 300.000,00 €
Pressupostos participatius 100.000,00 €
Zona vianants Valentins 90.000,00 €
Contenidors nous 54.000,00 €
Reforma residència municipal 200.000,00 €
Reforma teatre Orfeó Montsià 100.000,00 €
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Faig esment també al tema de la plantilla de personal, perquè un altre dels aspectes claus dels
números que presentem és precisament l´increment dels llocs de treball, per diversos motius:
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A data 1 de gener comptem amb una plantilla de 75 persones a l´Ajuntament i 44 a la
residència.

1. Residència municipal de les persones grans: municipalització del servei de residència
amb la subrogació dels treballadors/es.
2. Policia local: Creació d´una nova plaça de caporal de la plantilla de la policia local com a
càrrec de coordinació de les tasques del cos i del seu funcionament. Així, la plantilla
quedaria formada per 13 agents, 1 caporal i 1 inspector. Amb coordinació amb la policia
local es crea també una plaça d´agent cívic i continua en plantilla una plaça de guarda
de camp. Entenem que, amb aquesta nova estructuració, es donarà resposta a les
necessitats actuals del municipi en matèria de seguretat.
3. Brigada Municipal: Fins ara, bona part del personal de la plantilla de la brigada
municipal, formava part de Plans d´Ocupació del SOC (finançats amb fons europeus) i
del programa de col·laboració social al que l´Ajuntament d´Ulldecona estava adherit. El
programa, implementat pel Ministeri de Treball, permetia a l´administració pública oferir
feina d´utilitat social i en benefici de la comunitat a persones que estaven percebent una
prestació per desocupació o altres.

Així, les persones que treballaven en aquest programa, continuaven cobrant la prestació i
l´administració, en aquest cas l´ajuntament, complementava l´import de la seva prestació o
subsidi, fins a igualar-ho amb l´import de la base reguladora de la prestació contributiva.
També l´Ajuntament es feia càrrec de desplaçaments i de la cotització a la Seguretat Social per
les contingències d´accident de treball i malaltia professional, no així per prestació d´atur i/o
desocupació. Majoritàriament afectava persones majors de 55 anys i amb dificultat d´accés al
mercat laboral. Per motius que desconeixem, el Ministeri de Treball ha donat per acabat aquest
programa i això ha suposat la baixa de 12 persones en la plantilla municipal. Per aquest motiu,
s´ha hagut d´ampliar les places de peons de la Brigada amb 6 persones sense descartar que
en següents exercicis pressupostaris s´hagi de seguir ampliant fins assolir els recursos humans
necessaris per fer front a les tasques marcades i objectius fixats.
Continuem això si, en los programes d´ocupació finançats amb fons europeus a través del SOC
i que aquest curs (perquè han canviat els terminis i ara treballem en exercicis que van des de
principis de novembre a finals d´octubre):
La subvenció és de 198.761,35 i és possible, gràcies al manteniment del programa associat a
l´antiga Llei de Barris i que, afegeixo, no sabem en quin moment acabarà.
Hi ha un primer programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció,
valorat en 64.124 euros que ens permet mantenir el dispositiu de contractació i inserció
sociolaboral, amb un mínim de dos persones. I l´àmbit de programes d´experienciació laboral,
valorat en 134.636,85 euros i que permetrà la contractació de 15 persones en un any a través
de diversos plans:
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Adequació entorn urbà, adequació i manteniment de parcs i jardins, agent cívic per a
convivència ciutadana, agent cultural i foment de difusió d´accions, dinamitzador
comercial, manteniment i neteja de la via pública i equipaments municipals i tècnic/a per
redacció de projectes tècnics i rehabilitació urbana, que l´any passat va quedar vacant
per falta d´aspirants.
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He intentat fer una explicació prou detallada del pressupost que teniu a les mans i que creiem
que contemplen les principals accions, mesures i inversions que es necessiten per a mantenir i
augmentar serveis municipals, amb la mateixa qualitat que sempre, i per abordar algunes de
les obres en equipaments, via pública i infraestructures que Ulldecona necessita.
Finalment, la convocatòria d´aquest ple ha estat un repte podríem dir, a nivell administratiu,
amb molts canvis respecte a exercicis anteriors bàsicament per l´entrada en funcionament del
programa ACTIO i la posada en marxa de l´administració electrònica, amb tota la seua
complexitat i problemàtica que porta associada. Vull agrair tant l´elaboració dels pressupostos
com a totes les persones que han intervingut en la convocatòria: a l´àrea d´intervenció i
tresoreria, tant a Salvador Vila com a Marisin Canalda, a l´àrea de secretaria, Rosa Barceló,
Tere Vidal i Flavia Laza; i àrea d´informàtica, Carlos Forcadell, especialment, però és un
agraïment i reconeixement que en aquest moment faig extensiu també a la resta de treballadors
/es de les oficines per l´esforç fet les últimes setmanes i per haver superat amb èxit podríem
dir, aquesta primera prova, i al mateix temps també felicitar-mos per haver superat els dies tant
complicats que hem viscut pels positius covid-19 i els confinaments pertinents i haver-ho fet
sense que la qualitat dels serveis que oferim als ciutadans s´hagi vist afectada.
- Sra. Salas:
Vull començar recordant que, el mes de desembre, ens vas comentar que hi hauria una
plataforma nova i que per aquest motiu no podríem fer el ple de principis de gener, que ja ens
avisaries, però que el ple seria en dilluns. Això ens ho vas dir al desembre, i jo per la meva
feina, perquè dono hores en antelació en mesos d´antelació, tots els dilluns em vaig organitzar
i començava a treballar més tard per a veure quan seria el ple.
Entenc que no ha sigut fàcil el tema de la plataforma, i això vull deixar molt clar que no ho dic
referint-me a cap treballador de l´ajuntament, al contrari, gràcies per la feina i que feu i ho
sabeu, tinc molt bona relació amb tots i crec que són molt professionals, però crec Núria que
ens has fet una exposició com la que ens has fet i has dit tot el que has dit, perquè dins teu
saps que hi ha una part, amb els regidors de l´oposició que no l´has fet bé, perquè a banda que
aquest ple s´hagués hagut de celebrar en dilluns, s´ha celebrat en divendres i a més, avui
tocava Junta de Govern ordinària i aquesta Junta de Govern no s´ha celebrat.
Jo me'n vaig enterar pel grup de whatsapp del consistori, que un regidor de l´oposició va posar
que avui es feia ple, i això va ser abans d´ahir al migdia, i vaig pensar que no podia ser en
divendres, que s'havia equivocat o era un error.
Teniu majoria absoluta, podeu fer el que vulgueu, és veritat, la llei està del teu cantó, però de
vegades les formes com fem les coses són importants, i te n´hauries de recordar de quan
estaves a l´oposició. Si jo estés al govern i tu a l´oposició i jo hagués fet el que tu has fet, segur
que jo rebria molt més del que rebràs tu. La sorpresa meva és que abans d´ahir, quan me
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n´entero, tinc un moment per la tarda, intento entrar en la plataforma Actio, l´ordre del dia el
vaig aconseguir veure´l, i veig que estava el ple dels pressupostos, i vaig al·lucinar, no m´ho
creia, perquè, jo estic a l´Ajuntament des del 1999 que vaig entrar al govern, ha plogut, i crec
que és la primera vegada que només hem tingut dos dies pràcticament justos per a poder
veure un pressupost, per a poder veure totes les partides, poder-ho parlar amb la gent, perquè
els que estem aquí som representants polítics, detràs tenim a gent, un grup de persones, que
jo, almenys jo, no sé els demés que fan, tinc el costum de parlar-ho tot, de consensuar-ho tot,
d´escoltar-ho tot, i per primera vegada des de l´any 1999, no ho he pogut fer, per primera
vegada en més de 20 anys. M´ho he anat mirant com he pogut, perquè el meu horari, jo no visc
de l´Ajuntament, ni molt menys, em moriria de gana, i és impossible, abans d´ahir a més a més
quan intento mirar el pressupost, la sorpresa meva és que no hi ha pressupost, vaig obrir
l'apartat de resolucions o no sé què i hi havia un full i no posava res de números. Ahir vaig
haver de trucar a Rosa al migdia, quan vaig poder, per la meva feina, ja sé que es problema
meu, però ho explico perquè intentes posar-te al meu lloc. Parlo en Rosa, m´explica com es fa,
sembla ser que el dilluns aniré, perquè sembla ser que hi ha alguna cosa que no quadra, però
això és un altre tema, i em vaig poder descarregar els pressupostos ahir per la tarda, o sigui no
fa ni 24 hores. Tu ho has explicat, hi ha coses en general, i en la gran majoria de les coses
estic d´acord, però són les formes moltes vegades, i les formes aquesta vegada molt malament.
A banda, quan es va parlar del tema de la residència, recordo, que vas comentar que no ens
costaria diners a l´Ajuntament, al pressupost en despeses i en ingressos hi ha 1.050.000 euros,
però després has nomenat 200.000 euros que suposo que tindrà que veure, no sé si s´han
canviat o no els matalassos que fan falta canviar i coses que fan falta per a la residència.
Aquests diners si ho gestiona una empresa privada, a l´Ajuntament no ens costaria ni un duro, i
aquests 200.000 euros ho podríem gestionar per arreglar més carrers, més camins, o altres
coses que fan falta al poble.
Si que és cert que s´han tret 400 mil euros de préstec, que s´han amortitzat, però es treu un
préstec d´1.700.000 euros, si descomptes els 400.000 euros, posa 1.300.000 euros, és igual,
fan falta, sí clar, l´any vinent al maig venen eleccions i sembla que fan falta, perquè l´any vinent
als pressupostos no es podrà posar un altre préstec d´1.700.000 euros, o sigui s´haurà
d´amortitzar aquest, i aquest no s´amortitzarà en un any ni molt menys.
Per com s´ha fet, si s´hagués fet d´una altra forma Núria i em coneixes, segur que aquests
pressupostos, molt possiblement el meu vot seria a favor, però no serà a favor, per les formes i
per les dos o tres coses que no m´acaben de convèncer. El meu vot no serà a favor, i et
demano, que pensis quan fas les coses, si estigueres a l´oposició com t´agradaria que t´ho
fessin, ja sé que moltes vegades no ho fa la gent, però jo m´he acostumat a fer-ho i la veritat és
què va molt millor la vida, ho sento, m´hagués agradat que hagueres fet les coses com
s´havien de fer, i no és culpa dels treballadors, perquè aquest ple s´hagués pogut fer el dilluns
vinent per exemple, no hagués passat res, i haguérem tingut el cap de setmana per a poder-ho
mirar i ho haguérem pogut consultar, per exemple. I avui s´hauria celebrat la Junta de Govern
que era el que estava previst.
- Sra. Balagué:
Pel que fa a l´elaboració del pressupost, el nostre grup no tenim res a dir, tècnicament com ja
ve sent habitual, el pressupost és totalment correcte. Ens trobem al davant novament d'un
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pressupost totalment continuista, és el pressupost de vostès, de l´actual equip de govern,
sabem perfectament que no tenim les mateixes prioritats, i considerem que aquest pressupost
no reflexa, ni dona resposta a les necessitats i urgències del nostre municipi. Lamentem que en
aquest pressupost del 2022 hagi desaparegut la partida que teníem assignada a les
subvencions per la covid, molta gent de diversos sectors del municipi encara no s´han
recuperat del sotrac que els ha comportat aquesta pandèmia, per tant, ens hagués agradat que
aquesta partida hagués estat al pressupost d´aquest 2022.
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Entrant ja de ple en les partides del pressupost, tant d´ingressos com de despeses,
n´anomenaré unes quantes, més que res perquè voldríem que ens donessin explicacions del
què es tracta.
Si anem a l´annex d´inversions, hem trobat una partida de 50.000 euros, que vostè també l´ha
dit anteriorment, per a enderrocs i rehabilitació urbana. Ens ha agradat molt trobar aquesta
partida però creiem que serà totalment suficient si s´han de dur a terme totes les actuacions
urgents i què, com tots sabem, n´hi ha moltíssimes.
També trobem una partida de 90.000 euros per a una zona de vianants als Valentins, si és
possible voldríem saber de què es tracta aquesta actuació, ens pareix perfecte, però volem
saber de què es tracta.
I un aclariment, sobre la partida que tenim de 54.000 euros per contenidors nous, saber si és
perquè s´han de crear noves illes o és perquè s´ha d´assumir el cost dels que ja tenim
instal·lats.
També volem saber, ara vaig a les partides d´ingressos, perquè està clar que tampoc hem
tingut massa temps per poder valorar el pressupost, com ha dit Isabel Salas, només ho hem
pogut fer a "grosso modo", respecte a la partida pel cànon d´arrendament, per l´explotació de
les pedreres. Aquest tema, com tots sabem, és un tema recurrent de fa molts anys, però el
venim arrastrant de fa moltes legislatures, i malauradament no està resolt, o si més no del
tot. En aquest pressupost en la partida d´ingressos patrimonials, en la partida de l´arranjament
de pedreres la tenim per un import de 30.000 euros, i els hem de dir que gràcies, perquè
aquesta partida ja comença a ser més real, tothom sabem que si les canteres fan efectiva la
liquidació del contracte possiblement aquest arrendament, arribarà més o menys a aquesta
quantitat. Si dic això és perquè a l´any 2021 teníem 100.000 euros en aquesta partida, i tal i
com els vaig dir al ple del 25 de gener de 2021, quan es va aprovar el pressupost, els vaig dir
que no entenia perquè podien posar 100.000 euros en aquella partida, per ingressos
d´arrendament de pedreres, quan no s´havia fet cap liquidació per aquell concepte durant la
legislatura 2015-2019, i durant tot l´any 2020 i ara avui, malauradament, els hi torno a recordar,
que encara no he entés per quin motiu es van deixar de fer efectives aquelles liquidacions del
cànon d´arrendament per l´explotació de les pedreres, durant tots aquests anys, la veritat és
que no ho entenia i no ho entenc encara, tota empresa i tot contribuent paga els seus impostos,
i no és de rebut que aquestes explotacions que treuen pedra de finques rústiques de
l´ajuntament, no liquiden el que pertoca. Durant tot aquest període que els hi he exposat
anterioment, l´única explotació que sembla que té interès a regularitzar aquesta situació és
Marbres Sénia Industrial Marbres Export, i això ho constatem perquè al ple del 3 de maig de
2021, es va aprovar el contracte d´arrendament de la finca rústica de l´Ajuntament, del polígon
53, parcel·la 238 de Marbres Sénia i Industrial Marbres Export per excavació de pedra, o sigui
per la cantera, per import de 10.631 euros anuals, per tant, ens alegrem d´aquesta notícia, però
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tal i com els hem dit abans, veiem la partida d´ingressos de 30.000 euros d´aquest pressupost i
hem d´entendre que les demés canteres també signaran aquests contractes, i es podrà més o
menys regularitzar la situació.
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Com dèiem també, la sentència del Tribunal Constitucional de l´octubre de l´any passat, va
invalidar el càlcul de l´impost de la plusvàlua que cobràvem els ajuntaments, suposo que va
causar problemes també a les finances del nostre ajuntament, perquè molts alcaldes i
alcaldesses d´altres ajuntaments han sortit queixant-se. Voldria saber quina quantitat es va
recaptar en els últims 4 anys per aquest impost i si es pot saber quina quantitat es va deixar de
recaptar en motiu de la sentència. Com imagino que avui no tenen aquesta informació, voldria
demanar un informe de l´interventor municipal i també voldria saber si tenen pensat fer alguna
cosa per compensar aquesta merma d´ingressos, perquè al pressupost de l´any passat havia
consignat 70.000 euros per ingressos de plusvàlua i aquest any no estan.
Una altra observació d´aquest pressupost, sí que ens ha comentat que la plantilla de
l´Ajuntament s´ha augmentat, i és normal perquè s´ha assolit l´encàrrec de la gestió de la
residència però consideràvem que en aquest pressupost també hauria d´anar desglossada la
plantilla de personal de la residència com la que tenim realment de l´Ajuntament.
Aprofito per recordar-los que fa més de tres anys que els estem demanant un informe
econòmic financer, de l´estudi de viabilitat per poder valorar i estudiar-lo per saber si
l´Ajuntament es pot fer càrrec o no d´aquest servei, i a data d´avui encara no tenim a les
nostres mans cap informació al respecte. També voldríem saber en quina regularitat el
Departament de Dret Social de la Generalitat fa l´aportació que pertoca a l´ajuntament per la
reversió de la gestió de la residència de la gent gran.
El nostre grup lamentem que una vegada més el pressupost es porta a debat i aprovació fora
del termini legal, l´any passat es va aprovar el dia 25 de gener, i avui estem a 11 de febrer, i
sincerament no entenem aquesta deixadesa, per a nosaltres és una deixadesa monumental, el
que any rera any passa en aquest Ajuntament i això ja va sent habitual. Com tothom sap el
pressupost s´hauria d´aprovar entre novembre i desembre, però des de l´any 2015 això no és
així, i sincerament no hi ha cap motiu per a justificar-ho, ni el motiu pel qual ha explicat que
aquest ple s´ha convocat tard, pels problemes tècnics, degut a l´aplicació de l´Actio. Realment
si un equip de govern vol que el pressupost es pugui aprovar quan toca, el que no pot ser es
que al març encara estiguem treballant en un pressupost prorrogat. Si les coses es fan
realment quan toca, es pot preparar perfectament al setembre o a l´octubre i al novembre es
porta a aprovació i al desembre tenim pressupost, per tant, lamentem com dèia abans que des
de l´any 2015 el pressupost cada vegada es ve aprovant més tard. Per tant avui s´aprovarà
inicialment el pressupost, tenim després l'informació pública, i si no hi ha al·legacions més o
menys fins a la primera quinzena de març no tindrem pressupost. Per tant, voldríem si més no
que l´any vinent es fes un esforç per a no aprovar el pressupost de l´Ajuntament tan tard, i
sense res més a dir, el nostre vot serà en contra.
- Sr. Paredes:
Penso que convocar el ple en divendres és una falta de cortesia, que tractant-se d'un ple
urgent es convoca el dia que sigui necessari, això no ho posa ningú en dubte, però tenint dies
per a elegir, crec que és una manca de cortesia, i en aquest sentit, no costa res fer les coses
ben fetes, i més quan no es una urgència que vingui de dos dies.
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En segon lloc, el tema que sempre es porta tard a aprovació el pressupost , ara és un problema
d´un programa informàtic, doncs està bé, però el pressupost es podia fer abans de l´inici del
programa informàtic. Com ja han dit els companys, és una norma de la casa presentar les
coses tard i més quan ha de regir l´economia d´un poble de tot l´any, són molts diners, és molt i
molt important, i l´aprovem avui i comencem a aplicar-lo al març, s´han perdut dos mesos i dos
mesos que de vegades costa d´entendre quan es tenen majories absolutes, perquè seria
raonable si s´hagués de pactar, perquè has d´arribar a acords i de vegades costa, però amb
majoria absolutíssima que teniu heu tingut temps per a fer els pressupostos dins de termini. I,
evidentment, Núria has felicitat als treballadors per l´esforç que han fet amb tot el tema del
programa informàtic, i m´adhereixo a la felicitació perquè quan s´introdueixen programes nous
informàtics no és fàcil, sempre hi ha problemes i, per tant, no dubto de l´esforç que han fet. El
problema és que el pressupost s´hagués hagut de fer abans, en tot cas l´any passat també el
problema devia ser un altre, però tampoc ho van fer quan tocava.
Hem trobat a faltar partides importants, i a mi em preocupa i em desassossega quan llegeixo a
la premsa que hi ha una inversió brutal a la Catalunya Sud, concretament al polígon de la
Catalunya Sud, i que a les Terres de l´Ebre han tingut inversions molt importants aquests últims
mesos, perquè veníem d´una situació brutal i difícil, i al nostre polígon en canvi no hi ha cap
despesa. El polígon se´ns va inundar, i bé haurem de fer alguna cosa per a evitar que torni a
passar o com a mínim minoritzar-ho, que l'afectació sigui el mínim possible si torna a passar,
perquè hem de mimar les coses que tenim. I avui que hi ha aquesta revifalla a les Terres de
l´Ebre, si volem nosaltres també participar d´aquesta revifalla, hem de fer les coses ben fetes,
per exemplehi ha un pàrquing que és provisional, que no està il·luminat, i crec que una partida
amb el tema industrial era molt i molt necessària.
Un altre aspecte que hem trobat a faltar, el tema del covid, que ha desaparegut, sembla ser
que no hi ha covid, no hi ha seqüeles, i crec que precisament i desgraciadament això no és
així, potser s´anirà veient poc a poc que d´alguna forma des del punt sanitari es millora, però
molta gent ho ha passat molt malament, i es ressentirà, i per tant, crec que aquí feia falta una
partida.
Després està la visió de curt termini, anem a l´orfeó i donem 100.000 euros, que és el que s´ha
de fer a 2, 3 o 4 any. No és la primera vegada que ho dic en públic, evidentment de vegades hi
ha grans inversions, com molts de pobles però com se sap on es va, poc a poc, cada any, es
va fent una petita inversió fins que s´arriba al final, enguany la inversió son 100.000 euros i
espero que no passi com la pista coberta, que en principi van ser 100.000 euros, després van
ser 180.000, s´havia de fer l´any passat, i ara es farà aquest any, que no ens tornéssim a
embolicar amb aquestes coses.
El tema del deute, Déu n'hi do, 1.700.000 euros està bé, un detallet, així tot d´una tacada ara
ens dediquem a endeutar-nos.
El tema de la residència, jo crec, a vore si al final estarem tots equivocats, no? Ens hem gastat
200.000 euros, i ens els podríem estalviar, fent una cosa que no pertoca a Ulldecona, que és
fer una ampliació, suposo que es volen fer el baixos de la residència. Ara direu que no, que no
és la residència perquè és la fundació, però mira hi ha 200.000 euros que ens haguérem pogut
estalviar i que no ens els estalviarem. Les coses són així, la residència 200.000 euros, i a més
fem coses que no ens pertoquen, perquè en les coses que sí que ens pertoquen aquestes no
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les fem, però abans fem coses que no ens pertoquen i que a més ara ampliem la plantilla en 44
persones, en fi tot és magnífic. Però això no ens pertocava, i altres coses sí que ens
pertocaven.
I el tema de les pedreres, que jo també tinc curiositat, exactament els 100.000 euros de l´any
passat, quants s´han cobrat? qui ha pagat, qui no ha pagat, i com queda el tema? Jo també
estic encuriosit en saber exactament en quina situació ens trobem en aquest tema de les
pedreres.
Per tots aquests motius, evidentment, votarem en contra.
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- Sra. Gavaldà:
Del que havia de dir en el tema dels pressupost ja no cal que ho digui, em remeto a les
paraules que ha dit la regidora Isabel Salas, estic completament d´acord amb l´exposició que
ha fet i coincideixo en ella que les formes no són les adequades, com ella ha dit, esteu dins de
la llei evidentment però no és ètic el que s´ha fet, com s´ha fet i de la manera que s´ha fet. I
com ja venim dient en altres plens i en altres vegades, el que no és normal és que tinguem dos
dies, per dir dos dies, que no han sigut ni això perquè en tots els problemes informàtics que ha
hagut, com ha manifestat Isabel, per entendre´ns amb la nova plataforma, no ho teníem clar,
hem hagut de parlar en Rosa per a trobar-ho, i pràcticament no hem tingut ni un dia per a
consultar-ho. Per tant, comentar ara els pressupostos és inútil, perquè ni s´han pogut veure, ni
s´han pogut analitzar de la manera acurada com caldria.
Recordo que hem demanat en diferents ocasions que se´ns facilitessin com a mínim amb una
setmana d´antelació, i no se´ns ha fet cas. És normal, però torno a repetir, com ha dit Isabel,
considero que no és ètic, llavors no tornaré a entrar en totes les mateixes qüestions que han
entrat els companys de l´oposició, només dir que a banda d´això, que no es pot fer en dos dies
de la manera que s´ha fet, evidentment les nostres prioritats d´inversió tampoc serien les que hi
ha, nosaltres tindríem una altra línia d´inversió. Per tant, per tot això i sense allargar-me més,
el nostre vot és totalment en contra.
- Sra. Ventura:
Com ja heu dit vosaltres també, avui era un dia que hi havia reservat per a fer comissió
d´urbanisme, i enteníem i entenem ara encara més, perquè vosaltres mateixos us contradieu,
perquè per un cantó hi ha molta pressa en convocar el ple dels pressupostos i per l´altre cantó
resulta que encara en spodíem esperar una mica més. Nosaltres teníem previst segons la
nostra planificació fer el ple el 31 de gener o 7 de febrer, que eren els dos dilluns en els que
comptàvem que podíem celebrar el ple, però no va poder ser així, i en tot cas, dimarts quan
vam tenir tota la documentació preparada, vam convocar el ple per al divendres entenent que
teníeu aquest dia també reservat per a fer la comissió ordinària dins del calendari
previst. Entenc de les dificultats informàtiques, com bé s´han explicat i no només vatros heu
tingut problemes sinó que natros també en tenim i també a nivell de treball diari n´hi ha, però en
tot cas algunes de les qüestions se us han resolt avui o ahir quan heu trucat directament, i si
haguéreu trucat dimarts en el moment de la convocatòria del ple, segurament haguéreu tingut
aquesta informació almenys unes hores abans.
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Independentment d´això, sóc conscient de què evidentment un pressupost, en la càrrega que
això suposa, no en tres dies, ni en un mes moltes vegades es pot estudiar detalladament, però
en aquest cas crec que tampoc li vull donar més voltes a aquesta qüestió. Sí que considero que
és una mica temerari dir que no és ètic convocar el ple en divendres, quan a més és un dia que
teníem tots reservat. I parlant de memòria, ja que algú ha fet referència, i em sap mal dir-ho,
però es veritat, jo recordo i tinc memòria de quan estava a l´oposició i que s´ha posat ara
mateix de manifest, recordo que dels 24 plens que havien d'haver en un mandat, crec que
només se´n van convocar 5 o 6, per tant, això de fer memòria, de vegades pot tenir una doble
lectura.
Entro en algunes qüestions que s'han comentat, tema del polígon que es plantejava ara,
respecte al tema de la inundabilitat estem treballant en l´Agència Catalana de l´Aigua, i és una
partida que no està al pressupost, perquè evidentment no tenim l´estudi encara fet del projecte
tècnic. Esperem, a més, que des de l´administració general de la Generalitat de Catalunya, a
través de l´Agència Catalana de l´Aigua es puguin fer algunes actuacions importants, en quant
a millora i prevenció de tot el tema de la inundabilitat, perquè la nostra proposta és evacuar tota
l´aigua que baixa del Montsià per la banda de baix de l´autopista i, per tant, tota aquella aigua
que ja no arribi al polígon, que ja no hagi d´arribar a la séquia, i pugui desguassar directament
al riu i evitéssim nous episodis com el que vam tenir el passat dia 1 de setembre.
Temes de rehabilitació urbana, que hi ha contemplats al pressupost, poso dos exemples
concrets, tenim la convocatòria propera del concurs d´idees per a l´arranjament de tota la zona
de l´encreuament de la Murada de Dalt, carrer Pere Galés, on hi ha restes de la torre de la
muralla i que vam comprometre´ns en l´últim ple crec recordar a fer un concurs d´idees, per
tant, aquí hi haurà alguna actuació a fer.
També acabem d´acceptar una donació per part d´una veïna de Sant Jordi de dos cases en
ruïna, entre els dos carrerons del carrer Sant Pasqual, i també hi ha una actuació a fer. Estem
també en una actuació a fer entre el carrer Sant Cristòfol o el carrer Pietat, per tant, hi ha
diferents actuacions pendents, i algunes no tenen un excessiu cost, econòmic evidentment, en
50.000 euros no en tindríem prou, però aquí també us contradieu, perquè per un costat ens
esteu demanant més recursos per a fer més inversions i per l´altre ens esteu dient que és una
exageració el milió set-cents mil euros de crèdit.
El tema dels Valentins, del camí mediambiental, és una subvenció a més finançada al
90%, crec recordar, per la Diputació de Tarragona de l´arranjament i l´adequació de tot el que
és el camí que va, per entendre´ns, des del poliesportiu, des de la pista dels Valentins, fins a
l´estació transformadora en un recorregut diguem-li mediambiental, un recorregut que pugui ser
utilitzat per a les persones que van a caminar que ho facin en millors condicions del que ara
està, tant pel que fa a la seguretat com pel que fa també a la il·luminació i la pavimentació que
s´ha de fer, per tant, estem parlant d´això. No tenim encara el projecte fet, i per tant,
simplement la idea és aquesta. Està subvencionat per fons propis de la Diputació de
Tarragona, natros hem de fer també una part i evidentment, aquí està contemplat tot, la part
d´inversió de la Diputació, que també està a ingressos i la part de despesa que farà
l´Ajuntament.
Respecte els contenidors, hi ha una part de despesa que ja està feta, que és la implementació
de noves illes que ja s'han fet dins d´aquest exercici, i hi ha una partida per si s´han
d´incorporar noves illes que evidentment tenen un cost, posar illes noves no són a cost zero,
com tots sabeu.
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El tema del cànon de l´arrendament, crec que després de molts anys, no després de 5 o 6
anys, crec que després de 15 i 20 anys, finalment s´ha aprovat quin és el camí per a
resoldre aquesta situació. S´està regularitzant la situació, Núria Balagué has explicat molt bé
quines eren les empreses que ja han començat a fer aquests pagaments, i per tant, la nostra
voluntat és continuar negociant en la resta per regularitzar aquesta situació, tal com ho vam fer
en l´anterior.
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No tinc els números de les plusvàlues, evidentment, tot i que sí que no és una quantitat
desorbitada com a altres ajuntaments, perquè nosaltres la taxa base que cobràvem ja era una
mica més baixa, per tant, no estem parlant de molts de diners, és a dir, no estem parlant d´una
partida de 270.000 euros, com l´IBI de les autopistes, ni molt menys lluny. Però en tot cas, us
facilitaré les dades quan l´interventor me les pugui facilitar.
Respecte al tema de la plantilla de la residència, no sé qui ha fet referència, del motiu perquè
no està incorporada i desglossada igual com està la resta de plantilla, simplement és perquè
actualment, encara no està clara quina és l´estructura, les places estructurals dins del que és el
funcionament, natros el que hem fet ara és subrogar tot el personal, i sí que és veritat que en
tots aquests mesos hem vist que segurament hi ha algunes àrees com les més bàsiques de
suport que estan super dimensionades en personal i altres, com per exemple en tot el tema
més sanitari, d´infermeres, metges i control sanitari, que estava infra representat, i per tant, hi
havia unes hores que s´havien de fer de més i això és el que estem ara acabant de quadrar,
per tal de saber exactament quines són aquestes places estructurals, i posteriorment passarles a aprovació desglossades, tal i com estan també al pressupost de l´Ajuntament les pròpies
de l´Ajuntament d´Ulldecona.
Respecte a temes de la residència, perquè crec que confoneu una mica algunes de les
qüestions que s´han plantejat, el tema de les inversions de 200.000 euros d´on surten.
Encara que hi hagi una gestió privada, per part de qualsevol empresa, les coses no surten
gratis, és a dir, l´empresa, aquestes inversions les fa perquè guanya uns diners, no perquè
sigui benevolent, en un poble o en un altre, em dóna igual en aquest cas quin poble sigui.
Us passo els números provisionals des de l´agost a final d´any, amb el seu total, estem parlant
d´uns 451.000 euros d´ingressos, la despesa de personal és de 315.000 euros, són números
provisionals i no exactes, no us els dono amb el cèntim, i a la despesa corrent, que està
incorporada tot el que és alimentació, serveis i demés, 85.900 euros, i el resultat operatiu en
aquest cas, el que l´Ajuntament té en benefici respecte a la inversió que ha tingut, són
50.263,10 euros, en aquests mesos. Hem fet ja una inversió inicial de 47.305,21 euros, i això
és bàsicament algunes de les obres que ja hem explicat també, de manera reiterada i que hem
hagut d´interrompre i paralitzar durant molt de temps perquè no podien entrar els operaris a
dins pel tema del covid i de les noves restriccions. Estem parlant de les obres que s´han fet als
lavabos, tant al paviment com a les parets, tema de mobiliari, tema d´electrodomèstics que
s´han comprat nous, els avisadors d´emergència i altres qüestions que s´han anat fent al llarg
d´aquests últims mesos. Ara hi ha en licitació, que suposo que ho heu degut veure, una de les
reivindicacions que en més força ens feien per part dels treballadors i treballadores de la
residència i, evidentment, dels usuaris, que és el canvi dels llits, que els facilitarà, no només als
usuaris el seu propi benestar sinó també la manera de treballar, als propis treballadors i
treballadores. Estem en una licitació de 22 llits geriàtrics, en una suma aproximada en IVA i tot
de 41.760 euros, i després haurem de fer els 20 restants, per tant, que vull dir en això? vull dir
que la residència és completament autosuficient, en aquest aspecte, i que el que abans hi
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havia de benefici per a una empresa determinada, ara pot revertir en les mateixes millores i en
el mateix servei, que s´anirà oferint, i un exemple d´això el teniu, en el que acabem d´aprovar fa
un moment, la incorporació d´una modificació al conveni dels treballadors i treballadores de
l´Ajuntament que permetrà que equiparéssim els salaris de la residència, tal i com està marcat
en el conveni col·lectiu del GERCAT i que representarà un augment en alguns casos de fins el
6% dels salaris dels treballadors i treballadores de la residència i evidentment, en un major
increment del que l´Ajuntament cobra d´aquestes places, és a dir el que nosaltres fem en
aquest cas és de transmissor de les places que se´ns paguen directament des de la Generalitat
de Catalunya, amb el que marca el conveni i amb el que està estipulat per tal de després poder
fer el pagament als treballadors i treballadores. Per tant, crec que en aquest aspecte no hi ha
més volta de fulla ni més qüestió a afegir.
Evidentment, estic d´acord amb què els pressupostos els fa cadascun dels governs municipals
marcant les prioritats que cadascun dels governs té fixades per a un mandat, però no oblidem
que els ingressos són els que són, aquí si que no ens els podem inventar, i què vull dir en
això? que si per un cantó se´ns estan demanant majors inversions en uns equipaments, o en
uns altres, però no s´està proposant d´on retallem aquests recursos o com aconseguim
recursos nous, llavors si que els números no quadren, de cap de les maneres.
Vull dir també, i abans feia referència a les subvencions del Departament de Treball, com a
exemple, però crec que dels últims exercicis, que hem anat aprovant els pressupostos a
l´Ajuntament, és dels anys en què hem assolit major número de subvenció per part d´altres
administracions, i això és també fruit del treball que s´està duent a terme, de planificació i de
presentació, en aquest cas, de sol·licituds. Evidentment nosaltres aspirem a molts més,
després parlarem del teatre, per alguna moció que hi ha presentada i també us donarem
algunes dades importants que creiem que són significatives, però vull destacar que és
important que més enllà d´aquest crèdit que demanarem per a poder fer les inversions,
evidentment, hi ha un part de treball, per a què arribin ajuts d´altres administracions i per a
poder executar aquestes obres que tenim com a prioritàries que és important i que vull ressaltar.
Per tant, quedarien els pressupostos aprovats per 7 vots a favor i 4 en contra.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP)
Vots negatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Abstencions: 0

Fets
L’Alcaldessa ha format el pressupost per a l’exercici 2022, d’acord amb el que disposa l’article
168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La intervenció ha emès favorablement els corresponents informes.
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Fonaments de dret
L'article 22 de la Llei de Bases del Règim Local estableix que el Ple de la Corporació és
competent per a l'aprovació del pressupost.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2022, d’acord amb els estats comptables i
annexos que figuren a l’expedient.
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2. Aprovar la plantilla de personal per a 2022, segons es detalla a l’expedient.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, una vegada publicat el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

8. INCREMENT RETRIBUTIU DERIVAT DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L'ESTAT PER A 2022
Deliberacions:
No se'n produeixen.

Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
En data 29 de desembre de 2021 es va publicar al Bulletí Oficial de l'Estat la Llei 22/2021, de
28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.
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Segons l’article 19.2, dedicat a les Bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic, es preveu l'aplicació
d'un increment global no superior al 2% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre
de 2021, en termes d'homogeneitat per als dos períodes de comparació.
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Per altra banda, el Decret Llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter
social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, va incrementar el
preu de referència de les places públiques d'alguns serveis de l'àmbit de la dependència, amb
la finalitat de propiciar la millora de les condicions laborals i retributives dels professionals de
les residències i dels centres de dia per a gent gran de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública i, al mateix temps, de garantir la sostenibilitat i millorar la qualitat del servei públic
prestat a la ciutadania.

Fonaments de dret
Al Pressupost de l’exercici 2022 existeix crèdit adequat i suficient per a cobrir aquest augment
de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament.
La competència per a dictar la present resolució correspon al Ple de la Corporació en ús de les
atribucions conferides per l'article 22.i) de la Llei de Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
I. Aprovar per a l’any 2022, amb efectes de l'1 de gener, un increment lineal de les retribucions
dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel
que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, sense considerar a tals efectes les
despeses d’acció social, i abonar els endarreriments derivats d’aquest increment.
II. En el cas del personal de la Residència Municipal, atès que els seus salaris es financen amb
els ingressos finalistes recaptats per la prestació dels serveis de residència assistida i centre de
dia, els quals van ser objecte d'increment pel Decret Llei 9/2021, amb la finalitat de propiciar la
millora de les condicions laborals i retributives dels professionals; aprovar que s'apliqui, amb
caràcter singular, l'increment retributiu regulat al Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del
sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni núm. 79100235012021) per a
l'any 2022, en els termes establerts al clausulat del Conveni.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Secció de Control
9. MOCIÓ PROPOSTA DE RESTAURACIÓ DEL TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ. MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM POBLE! ULLDECONA (FEM POBLE!)
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- Sra. Gavaldà:
Abans de llegir la moció, per posar-nos una mica en situació. Volem aclarir que el passat dia 4
de gener va ser el dia que vàrem entrar la moció que llegirem ara a continuació, perquè ens
pensàvem que el ple seria més prompte, no ens esperàvem que fora tan tard, evidentment. I
després, posteriorment, el dia 19 vam veure a l´ebando que amb els 100.000 euros dels
pressupostos participatius el que es va escollir va ser fer les millores de l´orfeó municipal, i el
govern, segons hem llegit també a l´ebando, vol fer una remodelació de l´entrada i de la
cafeteria. Demanem que abans d´executar aquesta acció, es tingui en compte la moció que
presentem, i per favor, que no continuem fent pedaços. I que pensem també una mica, i em
reitero a les paraules que ha dit el regidor Alfred, en quant a fer projectes a llarg termini, i no
anar fent el dia a dia, que al final acaben sent pedaços.
Llegeix la moció.
Com heu pogut veure faig referència als pressupostos participatius, a la moció que hem
presentat, no contempla fer cap acció per a tenir un bar al teatre, perquè nosaltres entenem
que això és un equipament cultural i això és el que ha de prevaldre i considerem que de bars i
restaurants, entre Ulldecona i barris, ja en tenim prou.
- Sra. Salas:
Nosaltres estem d´acord amb la petició que es fa, però crec que s´ha deixat una cosa, que és
una reivindicació de les associacions i de la gent que hi va, i és el pati de butaques, no s´ha
anomenat i al pati de butaques fa falta un arreglo. La coletilla que acabes de dir que ara no està
o almenys no ho he entès això referent al bar, nosaltres creiem que sí que hauria d´haver-hi un
bar, però per exemple es pot fer un mecanisme de fer unes bases, una adjudicació, i que la
inversió la faci el que porti el bar, i a canvi, que tingui la concessió a «x» anys, llavors a
l´ajuntament no li costa res, creiem que pot haver-hi un bar. De totes maneres, amb el que
posa la moció i afegint dient el que jo he dit, estem a favor.
- Sra. Ventura:
Faig una mica d´explicació del que serà el nostre vot en contra, per una qüestió fonamental, i
és que és inassumible el que es planteja, i explico perquè, no les reformes, sinó tot el que es
planteja.
Acabeu de votar en contra d´un pressupost que demanava un préstec d´1.700.000 euros,
potser si n´aprovem ara un amb un préstec nou de 2 milions o 2,5 milions, podrem executar
aquestes obres abans del 2024, però si no és difícil. Enguany al pressupost hi ha dos partides
diferents, de 100.000 euros i, a banda, tenim diferents subvencions, algunes que estan
demanades i algunes que ja estan adjudicades, que encara estem pendents de resolució i, per
tant, en funció d´aquesta resolució, podrem fer més o podrem fer menys.
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Vam presentar un projecte a l´oficina de suport a l'iniciativa cultural de la Generalitat de
Catalunya, valorat en 643.938 euros, en aquest cas per a fer diferents actuacions de millora, a
tot el que és l´entrada del teatre, tota la part de dins i tot el que és el vestíbul, i se´ns ha
concedit un total de 170.000 euros, repartit en 3 anualitats, 2021, 2022 i 2023 de 42.592,
63.888 aquest any i 63.888 l´any vinent. Tenim també una altra subvenció demanada, en
aquest cas també a través de l´oficina de suport d´iniciativa cultural en fons Next Generation,
però que només incorporen el que és la modernització i gestió sostenible d´infraestructures
d´arts escèniques i musicals, i que incloem aquí també alguna de les peticions demanades en
aquest àmbit per part de les entitats que puja 44.000 euros aproximadament, estem parlant de
la mecanització de dímers, i línia de càrrega a la caixa escènica, la taula de control i
d´il·luminació nova, les pantalles exteriors, per a informació vària, i també la reparació de tota la
climatització de la part posterior de l´escenari de la caixa escènica i dels vestidors que no està
encara acabat.
Per què plantejo això? perquè de pedaços al teatre, precisament, se n´han fet pocs, perquè hi
ha un pla d´usos que marca quina és la priorització de les actuacions, i que és el que s´ha de
fer abans de fer l´obra posterior i la platea, perquè tots ens entenguem, que seria no només
arrancar i canviar les cadires, que això seria el fàcil podríem dir, sinó que incorpora una obra
física important que és l´enderroc de tot el primer i segon pis. Per això insisteixo en tot el tema
econòmic, de què és inassumible que en dos anys es pugui fer tota aquesta reforma, hi haurà
una part que es podrà fer, i n´hi haurà un altra que també, gràcies a la incorporació d´aquests
pressupostos participatius, podrem fer millores en tot el que és el confort dels espectadors, i
que puguin estar en millors condicions, tema de climatització, temes de seients, però el que és
l´obra d´enderroc interior i tornar a refer, evidentment, en aquests pressupostos no és
assumible. Insisteixo, no es fan pedaços, simplement s´està fent un seguiment del pla d´usos
que ens agradaria a tots que anés molt més ràpid del que va, però que anirà en funció també
de les subvencions que anéssim assolint per part d´altres administracions.
Que vull dir en això? que si surt una convocatòria de l´1,5% cultural del Ministeri, o qualsevol
convocatòria de la Generalitat d´aquí a un mes i tenint aquests números i aquestes valoracions
econòmiques fetes que tenim damunt de la taula, i es poden presentar i se´ns pot adjudicar
aquesta subvenció, evidentment, serà el primer que farem, perquè la prioritat o una de les
prioritats del mandat i, actualment tal i com hem anat en aquest cas han sigut els veïns i veïnes
d´Ulldecona, és invertir al teatre municipal. Però hem de ser conseqüents en allò que
proposem, no podem dir que no a la petició d´uns recursos i després demanar més inversió a
uns equipaments o a uns altres, estarem tots d´acord en què cal aquesta inversió al teatre, en
què caldria alguna altra inversió també, per exemple, tot el tema de les necessitats de la
biblioteca, o altres qüestions importants que, evidentment com he explicat al principi de
l´explicació dels pressupostos, no podem fer-hi front sols sense recursos extraordinaris, a
través de crèdits o a través d´ajudes i subvencions, o directament de pressupostos d´altres
administracions.
- Sra. Gavaldà:
Amb el que dius que no es pot fer pel tema dels recursos, evidentment que en som conscients,
per això dins de la moció ja demanem que la restauració del Teatre Orfeó Montsià, passi a ser
la primera prioritat dins de les inversions patrimonials del nostre poble.
És el que parlàvem abans de la no aprovació per part nostra dels pressupostos, no és per
demanar un crèdit o no demanar-lo o invertir aquí o invertir allà. Com hem aclarit abans, i hem
anat dient, ha sigut primer per les formes i segona com ja he dit, les nostres prioritats, si
nosaltres haguérem de fer els pressupostos, serien diferents.
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Pel que dius del finançament, evidentment, que no es pot fer en un any o en dos anys una obra
com aquesta tan gran, potser s´hagués hagut de començar abans i haguérem arribat a temps a
l´any 2024 i fent la prioritat d´inversions d´una altra manera, i no com s´ha vingut fet fins ara.

Sotmesa a votació la moció, es rebutja pel resultat següent:
Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 0
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Fets
En data 4 de gener de 2022, a les 11:37:12 hores i amb registre d´entrada núm. 4315670005-12022-000021-2, el grup municipal Fem Poble!!! Ulldecona ha presentat la següent moció:
"Moció que presenta Fem Poble! GM
PROPOSTA DE RESTAURACIÓ DEL TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ
La construcció de l´edifici del TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ s´inicià del 22 d´octubre de 1923 per
iniciativa de l´entitat cultural-musical de l´Orfeó Montsià i el 5 de setembre de 1924 ja es va
poder celebrar el primer espectacle de teatre.
Fins a l´arribada de la guerra civil espanyola, l´entitat, i amb ella, l´edifici experimentaren una
època de molta grandesa. A partir d´aquest moment l´edifici inicia una forta davallada i els
problemes financers que s´hi derivaren van fer que l´edifici passés a les mans del Banc de
Tortosa. Després de diferents vicissituds l´edifici és adquirit per l´Ajuntament d´Ulldecona,
actual propietari.
Entre els anys 1973 i 1974 el Teatre, que s´havia anat degradant progressivament, és objecte
d´una profunda remodelació. Posteriorment l´any 1991 es reestructura la caixa escènica per
donar-li més alçada i dotar-la d´un teler adient.
El mes de març del 2005 l´arquitecte Carles Brull Casadó redacta un pla d´usos per la
rehabilitació integral de l´edifici, dividit en diverses fases d´execució, de les quals per diverses
circumstàncies només es pogueren dur a terme les relatives als accessos i sales d´entitats,
coberta i vestidors.
Actualment l´interior del Teatre presenta un estat lamentable en seients trencats, incòmodes i
amb poca visibilitat, manca de confort tèrmic, tant a l´estiu com a l´hivern, sòl en desnivells
imprevisibles, falta de lloc per les persones en minusvalidesa física, falta de seguretat i una
llarga llista més.
Hem de recordar que l´ús del local és diari, amb assajos i multitud d´activitats, tant de les
entitats locals com del mateix Ajuntament.
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Pensem sincerament que no estem a l´alçada dels nostres avantpassats i no ens agradaria que
els nostres fills i nets ens recorden com la generació que va deixar perdre el principal
equipament cultural del nostre poble.
Per les raons exposades, es proposa que el Ple de l´Ajuntament ACORDI:
Primer - Que la restauració del Teatre Orfeó Montsià passi a ser la primera prioritat dins de les
inversions patrimonials del nostre poble.
Segon - Que l´Ajuntament estudiï la compra del solar situat al carrer Vicent Aubà núm. 8,
adjacent amb el jardí de l´edifici del teatre i que ens permetria:
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1- Donar sortida d´emergència directa de la platea al carrer Vicent Aubà.
2- Possibilitar l´ampliació del lateral de l´escenari (part Tortosa) en la construcció d´un
petit magatzem on puguin descarregar directament els vehicles amb decorats,
«attrezzo», instruments de les companyes de teatre i música, tant locals com de fora.
3- Possibilitat de construcció d´una planta amb accés pel carrer Vicent Aubà, a la
mateixa alçada de la sala d´assaig actual de la Banda de Música, incloent-hi tant el solar
a adquirir com l´actual jardí (ara en dessús) per encabir multitud de sales, dedicades a
aules de formació, d´assaig, etc. PREVI CONSENS EN TOTES LES ENTITATS
IMPLICADES.
4- Estudiar totes les formes de finançament possibles, tant en recursos propis com de
subvencions de les diferents administracions.
Tercer - Fixar com a termini de realització dels punts anteriors, el dia 5 de setembre del 2024,
celebrant així, com cal, el centenari del nostre estimat TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ.
Per tot el que s´ha exposat els demanem el seu vot favorable, ja que tota la resta que es va
plantejant és posar pedaços a un lloc tan emblemàtic i necessari del nostre poble. Si és així
podrem dir a boca plena i tots junts que realment ULLDECONA ÉS UNA VILA CULTURAL."

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant ROF).
Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
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En conseqüència, NO S'ACORDA:
Primer - Que la restauració del Teatre Orfeó Montsià passi a ser la primera prioritat dins de les
inversions patrimonials del nostre poble.
Segon - Que l´Ajuntament estudiï la compra del solar situat al carrer Vicent Aubà núm. 8,
adjacent amb el jardí de l´edifici del teatre i que ens permetria:
1- Donar sortida d´emergència directa de la platea al carrer Vicent Aubà.
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2- Possibilitar l´ampliació del lateral de l´escenari (part Tortosa) en la construcció d´un
petit magatzem on puguin descarregar directament els vehicles amb decorats,
«attrezzo», instruments de les companyes de teatre i música, tant locals com de fora.
3- Possibilitat de construcció d´una planta amb accés pel carrer Vicent Aubà, a la
mateixa alçada de la sala d´assaig actual de la Banda de Música, incloent-hi tant el solar
a adquirir com l´actual jardí (ara en dessús) per encabir multitud de sales, dedicades a
aules de formació, d´assaig, etc. PREVI CONSENS EN TOTES LES ENTITATS
IMPLICADES.
4- Estudiar totes les formes de finançament possibles, tant en recursos propis com de
subvencions de les diferents administracions.
Tercer - Fixar com a termini de realització dels punts anteriors, el dia 5 de setembre del 2024,
celebrant així, com cal, el centenari del nostre estimat TEATRE ORFEÓ MONTSIÀ.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

10. MOCIÓ EN DESENSA DELS CONSUMIDORS. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:
Ventura
Brusca
- DNI ***
en data: 21/03/2022,
24/03/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 28/04/2022
a les 10:25:16

Per la informació que ens han donat de vegades, l´Ajuntament sí que sembla que ha fet
algunes actuacions, però de totes formes, estic a favor de la moció.
- Sra. Gavaldà:
Totalment a favor, perquè en un altre ple ja ens havíem queixat de la mateixa situació.
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- Sra. Ventura:
Explico també una mica les gestions, l´Ajuntament ha fet les denúncies oportunes, està en
contacte permanent en la companyia, inclús vam tenir una reunió presencial amb els
responsables de l´àrea de Tarragona, i aquesta reunió ens va servir també per trobar-nos en
una sorpresa important, que és que més enllà de les queixes, que tots puguem suposar que hi
ha, a nivell de reclamacions i dels crits que sentim per les xarxes socials, davant de la
companyia només han hagut 5 reclamacions i 5 queixes per part de veïns i veïnes d´Ulldecona.
Per tant, és veritat que en el moment de fer una queixa conjunta el primer que es demana és
que l´usuari, com a client d´una companyia o d´una altra, hagi presentat la seva reclamació
pertinent davant de la companyia. Què vull dir en això? Que l´ajuntament estem fent la nostra
feina, inclús hem fet les denúncies, no només a la companyia sinó també a través dels mitjans
de comunicació, per tal de què se sentin més pressionats i puguin actuar, sabem que la
companyia ha fet en part algo d´inversió i ha pal·liat alguns dels problemes que hi havia en la
millora de la xarxa i, per tant, ha beneficiat en la millora del servei als usuaris, però hi ha una
cosa que és bàsica, per a qualsevol continuació d´aquests procediments de reclamacions i de
queixes, que és precisament que els usuaris quan tinguin un problema facin la queixa i la
reclamació davant de la companyia pels canals oficials, sigui telemàtics o sigui telefònics, no
val que jo agafi el número d´incidència del veí i digui no ja tinc un número d´incidència, no, això
no és una queixa, ni cap reclamació, això és un requeriment d´informació, el que cal és que
després, si has tingut danys als electrodomèstics, a qualsevol aparell o hagis tingut inclús un
perjudici econòmic pel temps que has tingut de tenir el bar o el restaurant sense llum o
simplement perquè no has pogut fer el dinar a casa teva, es presenti en temps i forma davant
de la companyia, perquè és de l´única manera que després tindrem la força oportuna per a
reclamar aquests danys.
Evidentment, insisteixo, el primer pas sempre és posar una reclamació davant de la companyia,
i l´Ajuntament farà les gestions oportunes que hagi de fer, inclús també els usuaris tenen una
altra via, que és l´oficina d´atenció al consumidor.
Aquesta tasca de lloc, d´aglutinament, de tot el que són les queixes de veïns, la venim fent
habitualment quan hi ha qualsevol tall, interrupció del subministrament elèctric i, per tant, el
nostre suport a la moció, seguirem treballant com ho hem fet fins ara, però vull insistir, vull que
quedi molt clar que de res serviran els nostres esforços si els usuaris, que són els clients de les
companyies, no fan les queixes, ni presenten les reclamacions davant de la pròpia companyia,
perquè després els números fa que quedem, podríem dir, al descobert, si nosaltres ens
queixem davant de la companyia i resulta que només hi ha 5 queixes en mig any, evidentment
la força l´acabem perdent, quan en canvi sabem que tenim la raó perquè els problemes han
existit i perquè el servei no és el que desitgem tots ni és el que hauria de ser de cara als
usuaris no només del nostre poble, sinó del nostre territori, perquè afecta a diferents municipis
de la comarca del Montsià, perquè és el que més conjuntament estem treballant i és el que
més conec, però suposo que també a altres territoris de Catalunya i de tot el nostre entorn.
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Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials presents.

Fets
En data 26 de gener de 2022, a les 13:55:25 hores i amb registre d´entrada núm. 43156700051-2022-000383-2, el grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya-AM ha presentat la
següent moció:
"Alfred Paredes i Poy, en representació del Grup Municipal d´Esquerra Republicana
d´Ulldecona, presenta per al proper Ple d´aquest Ajuntament la següent:
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MOCIÓ EN DEFENSA DELS CONSUMIDORS.
Durant aquests últims mesos hem estat soportant continuos talls d´electricitat, quasi de forma
diària. Aquests microtalls de llum finalment faran malbé els aparells elèctrics de casa amb
tantes anades i vingudes, a més d´afectar la cobertura del mòbil i pedre molts cops la feina que
estem realitzant telemàticament. Aquesta és una situació vergonyosa i de falta de respecte de
les companyies elèctriques davant la seva obligació de donar un servei digne i de qualitat a tots
els usuaris i més quan el preu de la llum és prohibitiu. Davant d´aquesta situació de
desemparament entem que només una queixa feta conjuntament per l´Ajuntament i pel gruix
d´usuaris afectats (ho som tots) pot donar resultat. Per tots aquests motius, el grup municipal
d´Esquerra Republicana-AM d´Ulldecona demana l´aprovació dels següents acords:
1. Denunciar per part de l´Ajuntament a la companyia el´ectrica d´aquesta situació i exigir que
prengui les mesures oportunes perquè no torni a passar.
2. Posar a disposició de tots els usuaris i usuaries d´Ulldecona una adreça telemàtica per poder
fer arribar de forma individual la seva queixa davant aquesta situació i d´aquesta forma tenir
més força per reclamar.
3. En cas de no rebre una resposta satisfactòria per part de la companyia elèctrica denunciar
als mitjans de comunicació aquesta situació i anar a les diferents institucions públiques i
privades ( associcions de consumidors, defensor del poble, organismes públics de defensa del
consumidor...) per aconseguir solucionar el problema."

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant ROF).
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Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Denunciar per part de l´Ajuntament a la companyia elèctrica d´aquesta situació i exigir que
prengui les mesures oportunes perquè no torni a passar.
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2. Posar a disposició de tots els usuaris i usuaries d´Ulldecona una adreça telemàtica per poder
fer arribar de forma individual la seva queixa davant aquesta situació i d´aquesta forma tenir
més força per reclamar.
3. En cas de no rebre una resposta satisfactòria per part de la companyia elèctrica denunciar
als mitjans de comunicació aquesta situació i anar a les diferents institucions públiques i
privades ( associcions de consumidors, defensor del poble, organismes públics de defensa del
consumidor...) per aconseguir solucionar el problema.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

11. MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE PAISATGE, LA GESTIÓ AMBIENTAL I LA
CUSTÒDIA DEL TERRITORI. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Gavaldà:
A favor com ja he dit abans, perquè també ho havíem dit en altres plens.
- Sra. Brusca:
Nosaltres votarem en contra, perquè nosaltres des del govern establim l´agenda directament i
també cal dir que hem tingut un mandat que la veritat no ha sigut molt normal. Per tant, tan
prompte puguem es convocarà.

Sotmesa a votació la moció, es rebutja pel resultat següent:
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Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 0

Fets
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En data 11 de gener de 2022, a les 15:47:03 hores i amb registre d´entrada núm. 43156700051-2022-000077-2, el grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat la
següent moció:
"MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE PAISATGE, LA GESTIÓ AMBIENTAL I LA CUSTÒDIA
DEL TERRITORI.
Segons consta a la pàgina web de l´Ajuntament d´Ulldecona
“ L´Ajuntament d´Ulldecona aprova la creació del Consell Municipal del paisatge 19/03/2018.
La darrera sessió ordinària del ple municipal a Ulldecona, va servir per aprovar la creació del
Consell Municipal de Paisatge i el reglament que regirà el seu funcionament un cop posat en
marxa. Es tracta d´un nou òrgan de consulta i participació on es tractaran els afers municipals
relacionats amb el paisatge, la gestió ambiental i la custòdia del territori.
Segons s´estableix en el propi reglament, el Consell Municipal de Paisatge “té com a finalitat el
debat, l´assessorament i l´elaboració d´estudis, informes i propostes, en matèria de medi
ambient i paisatge – entès en el sentit més ample – així com de totes aquelles qüestions que
afecten el manteniment dels aspectes territorials i ecosistemes rebuts dels nostres
avantpassats i a llegar a les generacions joves i futures”.
Per la consecució d´aquests objectius el Consell Municipal de Paisatge realitzarà funcions de
promoció, elaboració i divulgació d´estudis i debats sobre la situació del medi ambient a tot el
terme municipal d´Ulldecona, així com l´avaluació del seu impacte social i econòmic, actual i
futur, de tot tipus d´activitats. El nou ens de participació també podrà estudiar i proposar plans i
actuacions en matèria de medi ambient i seguretat alimentària als òrgans de govern municipals,
avaluar i promoure els plans i actuacions municipals en matèria de medi ambient, i fomentar la
sensibilització ciutadana i l´associacionisme per a la defensa i la protecció del paisatge.
El propi Consell, segons ha explicat l´Alcaldessa d´Ulldecona, Núria Ventura, “podrà crear
comissions de treball per a l´estudi d´afers concrets de caràcter específic, que presentaran
informes al respecte en acabar la seva feina”. Així, es pretén “implicar la ciutadania en la presa
de decisions que afecten el municipi actualment però que poden tenir també repercussions a
mig i llarg termini”.
Estarà format per unes 22 persones aproximadament, entre les quals hi haurà representació de
tots els grups polítics a l´Ajuntament, de l´àmbit de la pagesia i arqueologia, representants
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d´entitats com Salvem lo Montsià, l´ADF, la Cooperativa Agrícola o la Societat de Caçadors, i
també del Comité Ambiental Local i del grup de Green Workers de l´Institut Manuel Sales i
Ferré, entre altres. “
Avui a data 11 de gener de 2022 encara no s´ha reunit el Consell Municipal del Paisatge.
Entenem que és un fet gravíssim que implica una greu falta de coherència, el que s´anuncia i el
que es fa, i una manca de voluntat democràtica de complir els mateixos acords presos al ple.
Per tots aquests motius, el grup municipal d´Esquerra Republicana-AM d´Ulldecona demana
l´aprovació dels següents acords:
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1. Que com a Ple municipal tornem a ratificar la importància del Consell Municipal
del Paisatge i la voluntat real de posar-lo en marxa.
2. Que es convoqui en el termini màxim d´un mes aquest Consell Municipal del Paisatge
per començar a portar a terme les seves funcions."

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant LBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (en endavant ROF).
Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

En conseqüència, NO S'ACORDA:
1. Que com a Ple municipal tornem a ratificar la importància del Consell Municipal del Paisatge
i la voluntat real de posar-lo en marxa.
2. Que es convoqui en el termini màxim d´un mes aquest Consell Municipal del Paisatge per
començar a portar a terme les seves funcions.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

12. DONACIÓ DE COMPTE DEL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
FEM POBLE!
Deliberacions:
No se'n produeixen.
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S'ha donat compte al ple municipal del canvi de portaveu del grup polític municipal Fem Poble!

Fets
1. Que conforme estableix l'article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals
(ROF), mitjançant escrit presentat al Registre general de l'Ajuntament d'Ulldecona, número
d'assentament 1996, de data 21 de juny de 2019, el Grup Municipal Fem Poble!, es va
constituir amb els tres regidors/es següents:

Fanny Castell Castell
Raül Najas Martí
Maria Josefa Gavaldà Adell

2. Que en el mateix escrit es va designar com a portaveu del grup la Sra. Fanny Castell Castell
i com a suplent el Sr. Raül Najas Martí.
3. Que en el Ple d'organització de la Corporació, celebrat en data 26 de juny de 2019, es va
prendre coneixement de la constitució dels Grups Municipals, dels seus integrants i de la
designació dels seus respectius portaveus.
4. En data 17 de novembre de 2021 els regidors del grup municipal Fem Poble! van presentar
un escrit comunicant el canvi de portaveu del Grup Polític muncipal Fem Poble!, que fins avui
ha estat la regidora Fanny Castell Castell, per la regidora Maria Josefa Gavaldà Adell i com a
suplent la regidora Fanny Castell Castell.

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b.
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b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c. Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF)
d. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer-. Donar compte al Ple del canvi de portaveu del grup polític municipal Fem Poble!, que
fins avui ha estat la regidora Fanny Castell Castell, per la regidora Maria Josefa Gavaldà Adell i
com a suplent la regidora Fanny Castell Castell.
Segon.- Publicar aquest canvi al portal de transparència, a l’organització institucional, d’acord
amb l’art. 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

13. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
S'ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l'Alcaldessa dictades des del dia 27
d'octubre fins al 22 de desembre de 2021, que corresponen amb les compreses entre els
números 541480-F fins al 541500-F i 592001-F fins al 592034-F dels fulls segellats de la
Generalitat, tots quatre inclosos. I de les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des
del dia 27 d'octubre fins al 22 de desembre de 2021, corresponent a la sessió celebrada el dia
8 d’octubre i 12 de novembre de 2021 .
14. PRECS I PREGUNTES
Pregunta 1 formulada per la Sra. Salas: Respecte el tema de la residència, quan jo he parlat
dels pressupostos i he nomenat que havia 200.000 euros d´inversió, Núria amb el cap deies tot
el rato que no i quan Alfred ho ha tornat a repetir, has tornat a fer el mateix, i a la partida
202215, posa «reforma residència municipal 2022», 200.000€.
Referent a això vull comentar de què possiblement en la gestió, clar que hi ha algun benefici,
però per exemple l´any 2004 la residència no tenia ni llits, ni els banys estaven acabats, ni la

Transcripció de l'acta número 2022-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament d'Ulldecona signada per: Rosa Maria Barceló Serrano - DNI *** (SIG), Núria
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
PER:
Ventura
Brusca
- DNI ***
en data: 21/03/2022,
24/03/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 28/04/2022
a les 10:25:16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 96C1DD88893144D3BE3E91C033705178 i data d'emissió 04/05/2022 a les 13:58:21

bugaderia, ni la cuina... i l´Ajuntament no tenia diners per posar-la en funcionament. Què vam
fer en aquell moment? En aquell moment vam fer unes bases i vam donar opció a què
l´empresa que estava disposada a invertir el que acabo de dir, a cost zero per a l´Ajuntament, a
canvi era una concessió de tants anys, perquè l´ajuntament no vam haver de ficar diners, i
d´allí cada any havia de treure el benefici, suposo que per a amortitzar tota la inversió que va
fer inicialment. Això va ser així, i ho dic perquè aquí hi ha 200.000 euros, i possiblement sí que
es pugui recuperar en el que tu has dit, però crec que respecte la residència hem de fer una
reflexió, tots els polítics que estem aquí i els futurs, molt més profunda, i això estem d´acord
perquè ho hem parlat sobre «Quina residència volem?» I a partir d´aquí, començar a treballar.
Això és el que penso, però més que res, com tot el rato deies que no amb el cap, dic que aquí
al pressupost ho posa ben clar i volia recordar el que va ser l´any 2004.
- Sra. Ventura:
Feies referència al moment de l´adjudicació del contracte de gestió l´any 2003, i vull recordarho per a què siguem conscients, i tornant al tema dels tants per cent dels beneficis, que ha
tingut una empresa determinada, aquí o a qualsevol altre lloc i pel que he dit jo abans de què
res surt gratuït, i molt menys en cap empresa que té, evidentment, una legítima aspiració a tenir
uns beneficis, per a res a canvi de res. A l´empresa li va costar l´assumpció de la gestió, en
aquest cas, 60.000 euros d´inversió a canvi de la gestió d´una residència durant 15 anys.
Evidentment aquests 60.000 euros no tarda 15 anys en amortitzar-los, els va amortitzar molt
abans, i per tant, durant tot aquest temps s´hagueren pogut fer moltes inversions de millora i
sobretot de manteniment, de tot el que són les instal·lacions, que no s´han fet i que segurament
si s´hagueren fet ara no hauríem de fer aquesta inversió que, insisteixo, acaba sortint del
benefici mateix de la pròpia gestió de l´equipament.
Pregunta 2 formulada per la Sra. Salas: La junta de govern que s´havia de fer avui, havia de
ser ordinària, o sigui com ens l´hem saltat, suposo que serà extraordinària o potser no hi ha
temes i no es farà. Jo entenc el problema informàtic que ha pogut haver-hi per convocar el ple,
però la diferència entre convocar el ple avui al dilluns només és d´un dia hàbil, no és res més, i
ens vas dir que el ple seria el dilluns.
- Sra. Ventura:
El dia de la propera Comissió Informativa de la Junta de Govern Local no és un tema que
estigui tancat, mirarem com estan els temes pendents, i si hi ha alguna qüestió urgent
convocaríem evidentment la sessió extraordinària de la comissió i sinó ens esperaríem a la
propera.
Pregunta 3 formulada per la Sra. Salas: Què és el que penseu fer referent al bar de l´orfeó?
La meva opinió ja la sabeu, no estic al govern, i es farà el que vosaltres vulgueu, però crec que
seria un bon mecanisme que es pugui ficar en funcionament i qui es quedi el bar que faci la
inversió. I respecte a aquell projecte que es va demanar saber si ja està a l´Ajuntament o com
està.
- Sra. Ventura:
Ja us he comentat abans els números amb les subvencions i tot el que hi havia previst, el
document que tenim i que ja hem triat com a proposta acceptable, i incorpora l´entrada
directament des del carrer fins a la zona de bar, cafeteria i local social, tal i com preveu el pla
d´usos, que delimita tres entrades diferenciades, una per al pis superior de les entitats, l´altra al
vestíbul actual i l´altra al que és la zona de bar. Va enderrocada tota la part de tots els cuartos
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que hi havia, per a què ens entenguem, entre la part del vestíbul de tot el que era la paret del
bar i la paret del vestíbul, que hi ha diferents cuartos que estan tancats allí des de fa uns
quants anys, i evidentment tot el que és el canvi del que és el plantejament de tota la situació.
La nostra decisió respecte a la gestió encara no l´hem pres, però dic que no pretenem fer una
gestió pròpia ni molt menys i, evidentment, tot el que és equipament i el que és això ho hauríem
de parlar perquè si hi ha un concurs i hi ha interessats doncs segurament que hi haurà una part
de tota aquesta despesa que se n´haurà de fer càrrec el nou concessionari.
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Pregunta 4 formulada per la Sra. Salas: Vaig comentar també a diferents plens que al poble
hi ha guals que no estan pintats, i jo tinc entès que si en un gual falta el senyal de pintura o el
senyal de la placa no és vàlid. I ho dic perquè, jo puc aparcar a un gual que no estigui pintat i
que estigui la placa? En realitat sí, però no és lògic. El que se li hauria de fer saber a les
persones que tenen guals i no estan pintats, és que ho han de pintar.
- Sra. Ventura:
Ho estem mirant, hi ha casuístiques diferents. Hi ha guals que no es pinten, hi ha plaques de
guals que són velles i que no estan al corrent de pagament, diguem i, per tant, no són valides,
hi ha de tot. Dir-te que com es fa, i com s´ha fet sempre a aquest Ajuntament, quan una
persona demana un gual, se segueix el procediment establert i després de l´informe de la
policia se li notifica l´atorgament del gual on consta en quines condicions ha de tenir el gual,
inclús fins al color exacte, del color groc, que ha de pintar. Per tant, és responsabilitat de la
persona que instal·la el gual tenir-lo en la situació que correspon.
Pregunta 5 formulada per la Sra. Salas: El tema dels símbols independentistes de la moció
del 2017, continua tot igual. Sé que s´arreglarà en aquesta legislatura, només dic això.
Pregunta 6 formulada per la Sra. Salas: També vull comentar que ja pràcticament està
acabat el parc caní i que per la part de detràs han posat terra i és bastant més gran que
l´ocupació del parc. M´agradaria saber que és el que es fa allí, i a part, m´ha sobtat que no hi
hagi cap tipus de memòria a l´Ajuntament per saber que és el que es fa o com es fa. Igual que
a la pista que s´ha fet detràs del pavelló nou, s´ha fet una pista per a jugar, i si escolteu als
joves del poble, estan bastant descontents perquè de la forma que s´ha fet van xiquets i no va
joventut, i els que salten a l´institut que ja són més grans els agradaria anar allí però l´espai és
molt limitat. Ho dic perquè s´hagués pogut fer d´una altra forma i, si és que realment no és
necessari fer cap memòria, sinó és necessari fer completament res per a fer aquestes
actuacions, jo crec que com a mínim una memòria sí. M´agradaria que ho confirmés la
secretària, en aquest cas, de què és necessari fer i jo em plantejaria també darrere del pavelló
a veure com es pot ampliar o què es pot fer més, pensant en la gent més jove de 16-17 anys.
- Sra. Ventura:
Parles de descontentament, i nosaltres tenim un retorn ben diferent de moltes persones que
l´estan utilitzant, i més ara que ja està instal·lat el sistema d´il·luminació i independentment de
les coses que encara queden per a fer, en les diferents franges de joventut, no és el mateix
parlar d´equipaments i activitats per a joves de 12 anys, que per a joves de 18, que per a joves
de 25 i aquesta fragmentació precisament és la que després ens causa problemes a l´hora de
conciliar-ho i compatibilitzar-ho tot, però ja ho hem explicat, la nostra voluntat és continuar
anant identificant aquestes problemàtiques i donar-los solució. Nosaltres tenim un bon retorn, i
això està estipulat i està marcat, que depèn de quines inversions i de quines quantitats
econòmiques requereixen una memòria valorada, requereixen un pressupost, o requereixen un
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projecte tècnic d´execució, és a dir està clar que l´arranjament d´un camí que costa 150.000
euros no té el mateix procediment, d´adjudicació o que la realització o instal·lació d´un parc
caní o de qualsevol zona de jocs infantils que et pot costar 5 o 6 mil euros, són procediments
diferents i, per tant, no hem fet res que no puguem fer.
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Pregunta 7 formulada per la Sra. Salas: A la plaça Espanya, la font que hi ha està un poc
bruta però més que res m´ha sobtat que m´han comentat que no hi ha peixos. Es pensen tornar
a ficar o ja no n´hi haurà? Perquè per al que serveix és per anar a beure els coloms.
- Sra. Ventura:
Hi ha algunes actuacions pendents, a banda de la neteja de la font, hi ha una part de la vorera
que es va enfonsar i que s´ha de fer una reparació. Després, a banda, va haver-hi un accident
aquest dissabte a la nit, per tant, també s´ha de reparar tota la part de la dreta. Estem parlant
també amb Adif, perquè hi ha un tram del mur que va quedar danyat que no és de
l´Ajuntament, sinó que se n´havia de fer càrrec Adif, també està l´assegurança pel mig, i també
per diferents qüestions que s´estan treballant a la plaça Espanya.
Pregunta 8 formulada per la Sra. Salas: Els nínxols em penso que a la partida del pressupost
no estan i fan falta, o sigui, en el 2022 s´hauran de construir nínxols i no estan ficats al
pressupost, o no els he vist perquè no m´ho he pogut estudiar profundament.
- Sra. Ventura:
Començaran en breu les obres de construcció de nous nínxols al cementiri de Sant Joan del
Pas i després començaran les del cementiri d´Ulldecona.
Pregunta 9 formulada per la Sra. Salas: Fa molt de temps, i ara fa dies que no ho comento,
vaig preguntar pel tema de l´aire condicionat i la bomba de calor de la sala de plens. Ja ho sé
que crec que està en la mateixa situació, que si s´ha d´activar l´aire s´ha d´activar tot l´aire
condicionat de tota la primera planta de l´Ajuntament. Si no és així doncs m´ho dius, però si és
així jo m´ho replantejaria.
Pregunta 10 formulada per la Sra. Salas: La gent em pregunta quan es pensen treure les
floretes que hi ha en alguns carrers del poble. En alguns carrers no n´hi ha però n´hi ha d´altres
que sí. «Floretes» em refereixo a l´herba que surt del quitrà o de les voreres.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de les herbes s´està fent. Aquesta mateixa setmana va entrar en
funcionament un dels plans del Servei d´Ocupació de Catalunya d´adequació de parcs jardins i
entorn urbà, i estan treballant actualment en aquest tema que comentes.
Pregunta 11 formulada per la Sra. Salas: El tema de la cooperativa m´agradaria saber com
està, ja que fa temps que no en sabem res.
Pregunta 12 formulada per la Sra. Balagué: També vull fer recordatori de com tenim el
projecte de l´orfeó. Si tenim ja el projecte tècnic perquè interessaria tindre´l com més aviat
millor.
Es dóna per contestada a la pregunta número 3
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Pregunta 13 formulada per la Sra. Balagué: Al darrer ple, que va ser el dia 8 de novembre de
2021, vaig demanar que, si era possible, ens agradaria saber els costos totals de festes de tot
l´any, i a data d´avui no ens heu tramés cap dada i ens agradaria saber del que estem parlant.
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- Sra. Ventura:
Respecte a les factures vull recordar Núria, perquè ja ho he fet en anteriors ocasions, que teniu
accés diari a totes les factures que van arribant, i a tot el que es va pagant, però com bé saps,
perquè has tingut responsabilitat de govern, hi ha factures de festes o de final d´any, que
acaben entrant al mes de gener i per tant, quan estigui tancat, es facilitarà la llista.
Pregunta 14 formulada per la Sra. Balagué: Pel municipi, i sabeu que normalment jo no sóc
dels que al ple pregunto coses que la gent diu perquè no m´agrada fer safareig, però en aquest
cas diria que sí que hi ha alguna cosa i, per aquest motiu sí que us pregunto, què hi ha al
darrere de l´empresa que hi ha al polígon i que possiblement s´ha traslladat a Vinaròs.
Comenten que aquesta empresa ha vingut a l´ajuntament a demanar permís per a ampliar la
nau que tenen i que no se´ls ha facilitat o no ha estat possible facilitar-los els permisos i per
aquest motiu s´han de traslladar a Vinaròs. Ens agradaria saber que hi ha del cert i com he dit
al principi, no som dels que normalment fem safareig, preguntem quan realment creiem que hi
ha alguna cosa que s´ha de preguntar.
- Sra. Ventura:
Respecte a temes industrials, del que diuen a la realitat, com bé ja has apuntat Núria, hi ha una
bona distància, hi ha una distància considerable. Tampoc no parlaré de decisions,
econòmiques i industrials, que afecten a empreses en concret, en tot cas a la propera comissió
si que us puc donar més informació, però com us dic del que diuen a la realitat hi ha una
distància molt important.
Pregunta 15 formulada pel Sr. Paredes: La promoció de comerç local al novembre i
desembre va fer una campanya de promoció que consistia en 18 places d´aparcament, i que
s´havia de comprar un disc prèviament, que costava 2 €, i la meva pregunta és quina despesa
va haver-hi i quina valoració feu? Perquè en teoria era que en 18 places d´aparcament es
donaria fluïdesa i al trànsit d´Ulldecona no hi hauria tants embussos. És a dir, la campanya
quina despesa ha tingut i quina valoració es fa?
Pregunta 16 formulada pel Sr. Paredes: Sobre la pregunta que feia fa un moment Núria
Balagué, sobre Coycama, què en sabem? Jo no sé res. Se´n van? No se´n van? O és una
notícia falsa. Què en sabem?
Es dóna per contestada a la pregunta número 14.
Pregunta 17 formulada pel Sr. Paredes: M´ho han comentat i m´agradaria saber si em podeu
respondre, a l´ermita es fa alguna obra de restauració a l´església o alguna cosa? Perquè hi
havia uns operaris. És per saber-ho, si es feia alguna actuació a l´ermita dins de l´església. A
mi m´ho van comentar i vaig veure unes fustes però és per saber-ho.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de l´ermita, actualment hem acabat de fer la restauració de la creu de terme,
també vam tenir la visita de restauradors i restauradores del Centre de Restauració de
Catalunya, perquè estem mirant de restaurar alguns elements patrimonials de la pròpia
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església, com és la Mare de Déu, i possiblement per això s´ha vist a persones entrant i sortint.
De moment no s´està fent res, de moment s´està estudiant i s´està evaluant per part dels
professionals del sector que són qui ho han de decidir.
Pregunta 18 formulada pel Sr. Paredes: El tema, crec que ja recurrent, dels camions, vull dir,
el tema dels camions pel poble i la velocitat. Es prendrà alguna mesura?
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Es dóna per contestada a la pregunta número 21.
Pregunta 19 formulada pel Sr. Paredes: I, finalment, aquí tinc un paper, i llegint potser tinc
alguna dificultat però diu clarament: «reforma residència municipal 3000 €» finançat amb
recursos propis, per tant em dieu que no existeix doncs no existeix però jo he llegit això. No hi
ha aquests 200.000 € i no ho són, deu ser un benefici fantàstic. 200.000 € que podríem dedicar
a altres coses i que dediquem amb una cosa que sembla que no és la cosa que és. És una
mica surrealista.
Es dóna per contestada a la pregunta número 20.
Pregunta 20 formulada per la Sra. Gavaldà: També volíem incidir en el tema de la residència,
a part dels resultats econòmics que també interessen però que hi ha altres resultats que ens
interessen més, per exemple, ens preocupa el benestar dels usuaris i dels treballadors, llavors
com ja venim preguntant en tots els plens i ja ens has explicat les millores que s´estan fent i tot
el que s´està canviant, la pregunta seria: a part de tot això, està prevista una ampliació de
l´espai de la residència?
I també voldria que, si ho heu fet, després de 4 mesos, quin balanç de gestió heu fet l´equip de
govern? O sigui, com s´ha gestionat? si s´ha gestionat bé o han hagut problemes a l´hora de
gestionar tota la idiosincràsia de la residència o no.
Després també ens agradaria conèixer el pla d´empresa, saber quins són els òrgans de gestió,
els òrgans de participació dels diferents col·lectius, com els treballadors, els residents, les
famílies, la direcció... quins són els òrgans de control i també creiem que tota l´oposició hauria
de formar part també d´algun òrgan de control. Ho deixem aquí a veure si ens ho pots aclarir.
- Sra. Ventura:
Respecte als òrgans de gestió de la residència, intento contestar una mica així genèric, no
donaré dades ni valoracions molt personals sobre la valoració que fem en quan a l´atenció
perquè implica usuaris i crec que evidentment no és el fòrum per a fer-ho. Evidentment que hi
han o han hagut dificultats en tot el que és el procés de canvi però que podem dir que avui en
dia estan superades i estem molt satisfets de com està funcionant, perquè us feu una idea, no
teníem tampoc ni representants sindicals, per tant no teníem interlocutors dels propis
treballadors i és un procés que també està en marxa. Per tant, quan estigui tot elaborat, i
l´estructura també de les places estructurals, que comentava abans, evidentment se us
facilitarà.
Respecte al tema de les inversions, no sé si realment no ho enteneu o no voleu entendre-ho.
Vaig a fer números rodons i res té a veure amb la residència, però si es gestiona un
equipament i tens uns ingressos pel funcionament d´aquell equipament, de 400 mil euros, i el
seu manteniment et costa 200 mil, i els altres 200 són els que destines a inversió, evidentment
els destines a inversió, però els treus del mateix lloc, per tant, evidentment que hi ha una
inversió però és part d´aquest benefici que treus del propi servei, que repercuteix en la millora
de les situacions o de les condicions laborals dels treballadors, en la millora de l´assistència als
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propis usuaris, o en la millora del propi equipament, en general, del que per cert, estem
estudiant diferents organitzacions, a nivell d´espai.
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Pregunta 21 formulada per la Sra. Gavaldà: Pel que fa a la seguretat, com ha dit Alfred, del
tema dels camions i tot això, tenim un problema de seguretat viària aquí a Ulldecona que ja ho
hem denunciat més vegades, i tot i haver posat els coixins berlinesos, que està molt bé perquè
ajudarà a reduir la velocitat, tornem a reiterar el problema del carrer Barcelona, per exemple,
que és per on passen els camions banyera des de les 6 del matí durant tot el dia, són molts de
camions i a més a més van a unes velocitats que no són les marcades per norma. La norma
dels 30 km/h no ho respecta ningú. Llavors això suposa un perill per a tots els veïns d´aquell
carrer, primer perquè estem parlant d´una velocitat que no és la correcta, i segon, perquè
estem parlant d´uns vehicles que realment si hi ha algun incident, serà un incident molt greu.
Llavors, la pregunta seria: hi ha prevista alguna actuació per a resoldre el problema dels
camions de gran tonatge dins del poble?
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels camions, podeu reiterar tantes vegades com vulguesseu la pregunta,
però la resposta serà sempre la mateixa. Tenim una situació greu que ens afecta de manera
negativa a tots els veïns que viuen a la carretera Godall i tots els veïns que viuen al carrer
Barcelona, pels camions que entren i surten contínuament, estem parlant de què hi ha un
trànsit que dins del nucli urbà avui no hauria de ser assumible, i per això estem treballant amb
la Diputació, des de fa molt de temps, per a trobar una solució. Aquesta setmana vinent, la
pròpia Diputació de Tarragona, que és qui s´ha d´encarregar de fer les modificacions i les
millores per a que això no passi, ens presentaran diferents propostes per tal de solucionar
aquest problema, i en funció de l´avaluació tècnica i del propi pressupost que assumeix la
Diputació ja dins de l´exercici d´aquest any 2022, ho dic perquè no estem parlant només de
projectes sinó de què la Diputació ja està compromesa a fer aquesta inversió dins de l´exercici
en curs, per a què donem solució al problema del trànsit de camions per dins del poble.
Pregunta 22 formulada per la Sra. Gavaldà: Hem sabut per les xarxes que s´ha creat un logo
del mercat municipal i voldríem saber, a part del logo municipal, quina finalitat té aquest logo?
Perquè si és per a recuperar el mercat, que per cert està en franca decadència, potser s´hauria
de començar per fer una remodelació total i després buscar les fórmules necessàries per
incentivar els botiguers i per poder ampliar l´oferta, tant en quantitat, com en qualitat, com en
disponibilitat. Quin és el projecte que hi ha després del logo?
- Sra. Ventura:
Respecte al mercat, evidentment, hi ha diferents campanyes de dinamització del mercat en
marxa, per primera vegada també a la història, hi ha diferents persones (paradistes del mercat)
que estan organitzant-se i que estan treballant conjuntament per promoure campanyes de
comercialització i promoció del mercat municipal i creiem que val la pena aprofitar-ho en aquest
sentit, independentment de les reformes que s´hagin de fer a nivell estructural. Que està en
franca decadència, és una opinió personal que no comparteixo, perquè evidentment que hi ha
moltes coses a fer, però és un sector important, i que està funcionant.
Pregunta 23 formulada per la Sra. Gavaldà: També voldríem saber per què s´ha fet el ple
telemàtic, perquè entenem que la situació ha estat difícil fins ara, però ara comença a millorar, i
voldríem saber si és que era per la covid, o si era per una altra cosa, aclarir perquè s´ha fet
telemàtic.
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I també com hem vingut dient quan hem parlat d´altres temes, el fet que s´hagi fet en
divendres, o sigui, s´ha fet sempre en dilluns i es va acordar que es faria en dilluns i no
entenem tampoc, un ple que era d´aprovació de pressupostos, d´uns pressupostos que
s´havien d´aprovar a finals del 2021, i com ha dit Isabel ja no venia d´un dia, era igual
divendres que dilluns, vull dir, és igual després d´endarrerir-nos dos o tres mesos ja no venia,
entenem nosaltres, de dos dies i tampoc no entenem per què s´ha fet en divendres.
- Sra. Ventura:
Sí, en dilluns estan previstos els plens ordinaris, però els plens extraordinaris es fan en funció
del calendari que el govern municipal estableix i decideix quan se celebren. En aquest cas el
govern ha considerat que avui era un bon dia, quan a més havíem de tenir ja reservat aquest
dia per a fer una comissió d´urbanisme, per tant, ja era un dia que teníem contemplat al nostre
calendari i quan vam acabar de preparar la documentació, per no perdre ni un dia més, hem
convocat el ple, ho he explicat abans i crec que queda prou clarificat.
Respecte al tema de la Covid, jo no sé si sou conscients, però acabem de passar el mes de
gener i hem començat el febrer, i sí que és veritat que les dades han anat a millor, però és el
moment pitjor que en tota la pandèmia hem tingut a Ulldecona. Hem passat el mes de gener en
598 casos, que són casi més dels que vam registrar l´any passat en tot l´any, en un índex de
risc actualment de 2.623, per tant, que continua molt per damunt pel que és molt alt, en una
incidència acumulada de 4 mil i pico, actualment, i en casos acumulats en els últims 14 dies de
290. Per tant, estem parlant d´unes dades que són escandaloses, encara que estan millorant, i
a més també, hem passat un moment difícil a nivell intern, amb el confinament de moltes
persones que han resultat positives a l´Ajuntament, en aquest cas a les oficines. I per tant, era
la millor manera de poder garantir que es pogués celebrar el ple si algú dels que hi ha aquí
presents avui hagués pogut resultar contagiat a última hora. Creiem que si alguna cosa hem
tret de bo durant aquesta pandèmia és que ho podem fer, tenim els mitjans per a fer-ho, i per
tant, si és necessari es fa.

Secretària accidental

Alcaldessa Presidenta

Rosa M. Barceló Serrano

Núria Ventura Brusca
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