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Identificació de la sessió
Sessió: Ple municipal extraordinari 04/04/2022
Ens: Ajuntament d'Ulldecona
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Núria Ventura Brusca
Secretari/ària: Rosa M. Barceló Serrano
Dia: 4 d'abril de 2022
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 15:25
Lloc: Sala de Sessions
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. Fanny Castell Castell (FEM POBLE!)
Sr. Raül Najas Martí (FEM POBLE!)
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)

ACORDS
Secció Inicial
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
No es tracta per un error en la convocatòria, en lloc d´incorporar-la com a punt acta, es va
incorporar com a punt text.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
No se'n produeixen.
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Sotmesa a votació l'acta del dia 11 de febrer de 2022, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.
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3. RECONEIXEMENT AL TREBALLADOR MUNICIPAL, JUAN ANTONIO CABANÉ SIMÓN,
PELS VINT-I-CINC ANYS DE SERVEIS PRESTATS A L’AJUNTAMENT.
La Sra. Alcaldessa, en nom de tot el Consistori, felicita al treballador municipal Sr. Juan Antonio
Cabané Simon, pels serveis prestats durant aquests 25 anys a l’Ajuntament. Agrair a Tito, en
aquest cas, els serveis prestats, després de tants anys al nostre poble, sobretot en l’àmbit de
les teves funcions com a guarda de camp, lamentablement podem dir que aquests últims anys
han sigut molt intenses i en temporades de molta angoixa inclús, desitjar també que puguem
compartir encara molts més anys, que puguis continuar treballant, disfrutant de la feina i fent el
servei que has fet fins ara, o si et vols jubilar abans d’hora saps que tens les portes obertes.
Afegeix que vol manifestar des de l’Ajuntament, en nom de tot el consistori i de tot el poble
d'Ulldecona, la seva felicitació i agraïment. I aprofitant l’assistència a la sala de la treballadora
se li fa entrega d’un detall.

Secció Resolutòria
4. PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE
DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA,
RELATIU A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D'ULLDECONA, ANY 2023
- Sra. Balagué:
El nostre vot serà a favor, perquè per responsabilitat així toca, estem gestionant la
residència, i per tant, no hi ha cap motiu per no acordar aprovar aquesta pròrroga del
contracte. Però tornem a demanar, si és possible, informació pel que fa al respecte, com
venim demanant sovint de la residència i com no de l´informe econòmic financer, que havia
de fer l´interventor. Tot i això el nostre vot és a favor, com ja he dit.
- Sra. Ventura:
Quedaria aprovat amb les peticions i observacions, que es feien des del grup de Junts per
Ulldecona i Barris, després en tornarem a parlar també i en la creació de la comissió de
seguiment segur que molta d´aquesta informació us quedarà més clara.

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

Fets
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1. L'Ajuntament d'Ulldecona és titular de la residència assistida d'Ulldecona, amb número de
registre S05541, i del centre de dia de la residència d'Ulldecona, amb número de registre
S05543.
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2. Que en data 25 de setembre de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament d’Ulldecona per a la
prestació del servei de residència assistida i centre de dia centre de dia per a gent gran
dependent “Residència d’Ulldecona".
3. Que el pacte cinquè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest fins el 31 de
desembre de 2021 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius. D’
acord amb l’article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic,
els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals, per tant, el conveni, que va començar a tenir efectes en l’exercici
2021, finalitzarà el 31 de desembre de 2025.
En data 13 d'octubre de 2021 es va signar la pròrroga per a l'any 2022.
4. Que és voluntat de l'Ajuntament d'Ulldecona sol·licitar la pròrroga d’aquest conveni per a l’
any 2023.

Fonaments de dret
1. Els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que els
ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o
particulars per a la realització d'actuacions d'interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Drets Socials la pròrroga del conveni interadministratiu amb
l'Ajuntament d'Ulldecona, amb l'objectiu de regular el règim econòmic i la resta de condicions
aplicables al funcionament de la residència municipal d'Ulldecona, referent al període comprés
entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, per un total de 365 dies.
2. Indicar que el nombre de places de la residència assistida i del centre de dia, per a l'any
2023, és el següent:
Residència: 42 places (35 públiques i 7 privades).
Centre de dia: 18 places (totes públiques).
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3. Facultar l’Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l’efectivitat del present acord, i
en concret, per a la signatura de l'acord de pròrroga.

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.

5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU - PLUSVÀLUA)
- Sr. Paredes:
Entenem que en una situació com la que tenim en l´actualitat, que hem tingut i encara
estem amb el covid, més la situació inflacionista provocada per la guerra d´Ucraïna, etc. etc,
entenem que ja és un impost que en aquells moment no hi era, que és potestat de
l´Ajuntament, seria millor poder-lo no portar-lo a terme i per tant, votem en contra.
- Sra. Ventura:
En tot cas, per respondre a les afirmacions que ara s´han fet i que no són certes. L´impost
no l´aprova l´Ajuntament, i ara no és que no hi era, sí que hi era, hi havia uns
coeficients que s´aplicaven, i segons una sentència que no només afecta Ulldecona, sinó
que afecta a tota Espanya, s'ha vingut a modificar el cost del que és la plusvàlua i la
comptabilització del coeficient, i, per tant, l´únic que fa ara l´Ajuntament d´Ulldecona és
adaptar-se a la normativa vigent actualment, després de la sentència.
- Sr. Paredes:
Sí, però podríeu no aplicar-lo.
- Sra. Ventura:
Podríem no aplicar-lo ni aquest impost ni a cap altre, però l´hem d´aplicar, i ara mateix no
estem complint la legislació vigent, i per tant, simplement el que es fa és adaptar-se a la
realitat que hi ha segons la legislació.
- Sra. Salas:
Nosaltres ho hem parlat en l´interventor, i fins ara l´Ajuntament normalment recapta uns 18
mil euros, i d´aquesta forma recaptarà al voltant de 5 mil euros anuals, per tant, estem
parlant d´algo significatiu i que millora, o sigui, que la gent haurà de pagar inclús menys en
aquesta nova proposta. Per això votem a favor.
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Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 9 (GMSU-CP, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 1 (GMERC-AM))
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)
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Fets
La Sentència del Tribunal Constitucional número 182/2021 ha declarat la inconstitucionalitat
dels articles 107.1 (segon paràgraf), 107.2.a) i 107.4 de la Llei d'Hisendes Locals, els quals
contenien la normativa reguladora del sistema de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Com a conseqüència d'això, s'ha aprovat el Reial Decret-Llei 26/2021, que modifica els
esmentats articles, regulant un nou sistema de càlcul de l'Impost.

Fonaments de dret
La disposició transitòria única del Reial Decret-Llei 26/2021 estableix que els Ajuntaments
tenen un termini de sis mesos, des de l'entrada en vigor de la norma, per a adaptar les
ordenances fiscals al nou sistema de càlcul.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, de la següent manera:
1. L'article 7 passa a tenir la següent redacció:
La base imposable d’aquest impost es determina de la manera prevista a la Llei d’
Hisendes Locals.
2. L'article 8 passa a tenir la següent redacció:
Els coeficients previstos en l’article 107.4 de la Llei d’Hisendes Locals adoptaran els
següents valors:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any.

0,14

1 any.

0,13

2 anys.

0,15

3 anys.

0,16

4 anys.

0,17
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5 anys.

0,17

6 anys.

0,16

7 anys.

0,12

8 anys.

0,10

9 anys.

0,09

10 anys.

0,08

11 anys.

0,08

12 anys.

0,08

13 anys.

0,08

14 anys.

0,10

15 anys.

0,12

16 anys.

0,16

17 anys.

0,20

18 anys.

0,26

19 anys.

0,36

Igual o superior a 20 anys. 0,45

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant 30 dies, amb anunci en el butlletí
oficial de la província i exposició al tauler d'anuncis de la Corporació, de conformitat amb l'art.
17 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, dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient
i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer. En el cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional.

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

6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020
- Sr. Paredes:
Vull preguntar per què s´ha presentat més tard del que tocava, concretament més de 5 mesos,
i si aquest retard ha perjudicat al fet de què subvencions de la Generalitat no arribessin a
l´Ajuntament d´Ulldecona per aquest retard.
Espero que m´ho expliqueu, en tot cas, els números estan correctes i votarem a favor.

- Sra. Ventura:
La resposta a la pregunta és no, això no ha afectat absolutament res de les subvencions que
haguéssim de rebre d´altres administracions, i per tant, sí que ha hagut un retard respecte a
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anys anteriors, un retard degut a la feina ordinària de l´ajuntament, però no ha afectat com he
dit abans, al que és la tramitació de subvencions o altres qüestions que tenim en altres
administracions.
Dir com a dada important, que els números són favorables, que s´ha fet una gestió econòmica
molt important i ben feta per part d´intervenció i de l´administració general de l´ajuntament i
també evidentment, per part del govern municipal, de la qual estem molt orgullosos.
I també comentar-vos, no consta aquí, però que sapigueu, que per primera vegada en molts
anys, els préstecs de l´Ajuntament d´Ulldecona estan a zero, tal com vam dir en el moment de
l´aprovació del pressupost, i, per tant, això ens permetrà, començar a planificar tot el que són
les inversions que hi havia previstes als comptes per a aquest any 2022.
Per tant, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat el compte general corresponent a
l'exercici 2022 i n'ha ordenat la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
en compliment d’allò que disposa l’article 212 de la Llei d’Hisendes Locals, amb
el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, transcrit literalment a
continuació.

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

Fets
La Intervenció d'aquesta corporació ha format el Compte General de l'exercici 2020.

Fonaments de dret
Segons l'article 212 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General format
per l'Intevenció serà sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local,
que estarà constituïda pels membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.
Per tot això, en virtut de les atribucions conferides a la Comissió Especial de Comptes, es
proposa l'adopció dels següents,

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Dictaminar favorablement el Compte General corresponent a l'exercici 2020.
Segon. El Compte General amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes serà exposat al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interesats podran presentar
reclamacions, objeccions o observacions. Examinades les al·legacions per la Comissió
Especial i fetes les comprovacions necessàries, aquesta emetrà nou informe.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. En cas de voler impugnar-lo, els interessats
poden presentar al·legacions, que seran tingudes en compte en el moment de dictar la
resolució del procediment. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre
recurs que estimin procedent.

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 0B8543F285DE47A087A6F78B19B36E6A i data d'emissió 13/09/2022 a les 14:28:28

7. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D´ESPECTACLES TAURINS AMB MOTIU DE LES
FESTES MAJORS DELS VALENTINS, EL CASTELL, ULLDECONA I FESTES DE SANT LLUC
PER A L´ANY 2022
- Sra. Gavaldà:
Natres votarem en contra, i explicaré perquè. Podem fer un esforç per entendre els bous de
plaça i de carrer, com una excusa per a retrobar-nos, berenar i fer festa, però mai, mai no
entendrem el motiu pel qual el bou embolat i el cap-llaçat tinguin un lloc a una societat
avançada com la que dieu i que volem i com una salvatjada com aquesta no només es tolere
per l´Ajuntament d´Ulldecona, sinó que a més, es pagui d´una manera o d´una altra, amb
diners públics dels falduts i de les faldudes. A més caldria tenir en compte a la resta de veïns i
veïnes, la qual cosa ja entenem que aquest govern no acostuma a fer.
I organitzar actes alternatius als bous, els contribuents es mereixen que també s´hi organitzen
actes per a ells, independentment de què es facin bous o no. I com he dit abans, votem en
contra.

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s´aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 3 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 0

Fets
Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions
populars d´un bon nombre de poblacions de Catalunya, entre elles el municipi d´Ulldecona.
La població d´Ulldecona, com a part integrant d´aquest conjunt de poblacions que any rere any
gaudeixen d´aquest espectacle, té la voluntat de sol·licitar l´autorització corresponent amb
motiu de les Festes Majors dels Valentins, el Castell i Ulldecona, d´acord amb el que estableix
la vigent regulació.

Fonaments de dret
Vist que el Ple és l´òrgan competent per aprovar la celebració de la festa i el programa
d´espectacles taurins, d´acord amb l´article 6.1 b) de la Llei 34/2010, de l´1 d´octubre, de
regulació de les festes tradicionals amb bous.
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En conseqüència, S'ACORDA:
I. Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o festes que
s´especifiquen.
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II. Aprovar el programa d´espectacles taurins següent:
DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC O RECORREGUT

09/06/2022

Bous a la plaça

22.30 h

23.00 h

Plaça de bous - Barri Valentins

09/06/2022

Bou embolat

23.00 h

23.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

10/06/2022

Bous a la plaça

18.30 h

21.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

10/06/2022

Bous a la plaça

22.30 h

23.00 h

Plaça de bous - Barri Valentins

10/06/2022

Bou embolat

23.00 h

23.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

11/06/2022

Bous a la plaça

18.30 h

21.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

11/06/2022

Bous a la plaça

22.30 h

23.00 h

Plaça de bous - Barri Valentins

11/06/2022

Bou embolat

23.00 h

23.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

12/06/2022

Bous a la plaça

18.30 h

21.30 h

Plaça de bous - Barri Valentins

DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC O RECORREGUT

30/07/2022

Bous a la plaça

18.30 h

21.30 h

Plaça de bous - Barri El Castell

30/07/2022

Bous a la plaça

22.30 h

23.00 h

Plaça de bous - Barri El Castell

30/07/2022

Bou embolat

23.00 h

23.30 h

Plaça de bous - Barri El Castell

31/07/2022

Bou a la plaça

18.30 h

21.30 h

Plaça de bous - Barri El Castell

DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC O RECORREGUT

28/08/2022

Bous de plaça

17.30 h

22.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

28/08/2022

Bou embolat

22.00 h

22.30 h

Plaça de bous – Ulldecona

28/08/2022

Bou embolat

22.30 h

23.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

29/08/2022

Bous de carrer

12.45 h

14.00 h

Carrer Calvari – Ulldecona

29/08/2022

Bous de plaça

17.30 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

30/08/2022

Bous de carrer

12.45 h

14.00 h

Carrer Calvari – Ulldecona

31/08/2022

Bous de carrer

12.45 h

14.00 h

Carrer Calvari – Ulldecona

31/08/2022

Bous de plaça

17.30 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

01/09/2022

Bous de carrer

12.45 h

14.00 h

Carrer Calvari – Ulldecona

01/09/2022

Bous de plaça

17.30 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

02/09/2022

Bous de plaça

12.45 h

14.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

02/09/2022

Bous de plaça

17.30 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

02/09/2022

Bou embolat

21.00 h

21.30 h

Plaça de bous – Ulldecona

DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC

07/10/2022

Bous de plaça

17.00 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

07/10/2022

Bou embolat

21.00 h

21.30 h

Plaça de bous – Ulldecona
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08/10/2022

Bou capllaçat

09.00 h

09.45 h

Itinerari 1 – Ulldecona *

08/10/2022

Bous de plaça

12.45 h

14.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

08/10/2011

Bous de plaça

17.00 h

21.00 h

Plaça de bous – Ulldecona

* Recorregut itinerari 1: Pl Bous (Vicent Aubà), C/. Vicent Aubà, C/. Mar, Pg. de l´Estació, C/.
Sans Borja, C/ Murada de Baix, C/. Comte Berenguer, Pl. Diputació, C/. Jacint Verdaguer, C/.
Murada de Dalt, C/. Mestre Hierro, C/. Calvari, Pl. Sales i Ferré, C/. Mar, C/. Vicent Aubà, Plaça
de Bous (C/. Vicent Aubà).
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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.

8. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA
MUNICIPAL DE GENT GRAN D´ULLDECONA
- Sra. Salas:
Vull preguntar que en la comissió de seguiment de la residència, del consistori, hi ha dos
membres, suposo que seran dos persones del govern, o no. Això és el que volia saber, si
serà una del govern i l´altra de l´oposició itinerant, o que és el que s´havia pensat fer, per
tenir la informació. I si és una persona de l´oposició, a la resta que no hi és de quina forma
se´ns pot tenir informats.
- Sra. Ventura:
L´altre dia ho vam estar comentant a la comissió d´estudi i la voluntat nostra era un membre
del govern i un membre de l´oposició, en tot cas, després quan estigui aprovat, ja ens
posarem d´acord com fem el repartiment i si ha de ser de manera periòdica, en anys
diferents o el que sigui es farà sense cap tipus de problema. Com tenim l´experiència també
del Patronat de la Fundació Ulldecona, on no estem tots representats, però sí que estem
tots convocats a les reunions, crec que és un bon exemple, que podríem agafar per tal de
desenvolupar després la comissió de seguiment de la residència.
- Sra. Balagué:
Natros també volem fer una sèrie d´observacions, com a grup considerem que aquest punt
que és el punt primer de les vocalies, pensem que s´hauria de modificar, sempre i quan tot
el consistori estigui d´acord, està clar, si volem vetllar per la transparència, perquè
considerem que hauríem d´estar representades totes les forces polítiques en representació
a la corporació.
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No sabem, com heu dit ara, si seran només del govern o de l´oposició, però no trobaríem
encertat que fossin només representants del govern, per tant, us proposaríem que es
modifiqués aquest apartat, i que hagués un representant de cadascun dels grups polítics de
l´oposició, sempre i quan tothom estigui d´acord. Tot i això, el nostre vot és a favor.
- Sr. Paredes:
En aquest apartat, independentment de què es puguin fer millores al reglament i, en tot cas,
també al consell de participació, penso que probablement hi hauria de ser també
l´administració, en aquest sentit la Generalitat, independentment d´algunes de les propostes
que poden fer els nostres companys. Nosaltres votarem en contra, perquè entenem que
aquí està l´error que nosaltres sempre hem denunciat, que no és tasca de l´Ajuntament
gestionar la residència, i per tant, totes les decisions que vulgui prendre el govern nosaltres
no hi volem participar, no volem ser en aquest sentit còmplices, i més quan permès que es
digui la transparència és nul·la. En tot cas, després a precs i preguntes tornaré a fer les
preguntes que vaig posar en una instància, des de fa dos mesos i encara no tinc la
resposta. Per tant, el paper tot ho aguanta, però la realitat és la que és, i nosaltres votarem
en contra.
- Sra. Gavaldà:
Nosaltres votarem a favor i també volíem aclarir el mateix que ha comentat la companya
Núria, del tema del vocal de l´oposició, que si no pot ser tota l´oposició representada, com a
mínim, aquest vocal que sigui rotatiu per a què pugui integrar-se tota l´oposició.
- Sra. Ventura:
No hi ha cap problema en què sigui rotatori, com decidim en el seu moment, ja he posat
com a exemple el tema de la Fundació, que més enllà de qui tingui el dret a vot en cada
moment determinat, estem tots convocats a les reunions, i per tant, pot assistir qui vulgui en
el moment que vulgui, com a representant dels grups.
En tot cas, sí que m´agradaria fer dos reflexions: la primera, que potser el moment de fer
l´aportació de modificar les vocalies hauria sigut la comissió, i segurament allí haguéssim
acabat de concretar aquesta qüestió, precisament perquè les comissions se
convoquen precisament per a n´això, per a treballar el reglament. Era un reglament que
vam fer algunes modificacions, menors, respecte la proposta inicial però altres s´ha donat el
cas, de sempre que s´ha treballat així a l´ajuntament, de fer altres modificacions més
profundes inclús del reglament, per tant, es fan unes reunions que són de treball i que
esperem que siguin de treball, no simplement per a fer una lectura. En tot cas, quan arribi el
moment de fer la decisió de quin membre del govern i quin membre de l´oposició, ja
pactarem quines són les condicions.
I, segona, només una reflexió respecte al vot en contra d´ERC en aquest tema. Crec que al
final queda tot resumit en una qüestió que ara acaba de fer l´afirmació el regidor, de què "no
volem participar en res que tingui a veure en la residència" i per tant, després se´ns reclama
informació, però la informació no és té perquè no es participa, i al final quan es
participa tampoc s´escolta quina és la informació que es dona. Crec que no té absolutament
res que veure estar a favor o en contra de la gestió municipal de la residència municipal de
gent gran, en votar o no votar un reglament de funcionament d´aquest servei, que al final és
un servei públic i que podem cadascun dels que estem aquí tenir opinions ben diferents de
com s´ha de gestionar, si de manera pública o de manera privada, i si és de manera pública
de quina manera s´ha de funcionar, però no s´entén que es voti en contra d´un reglament
que al final l´únic que busca és que funcioni millor un servei que s´està donant a la gent
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gran del nostre poble que té la necessitat i què la millora respecte al reglament que teníem
fins ara és més que evident.
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- Sr. Paredes:
En tot cas, es demana evidentment informació, i jo crec que més que demanar, s´exigeix,
perquè jo com a regidor votat pels ciutadans i ciutadanes d´aquest poble tinc el dret, i
l´ajuntament l´obligació de donar-me absolutament tota la informació i tota la transparència,
cosa que jo estic denunciant i no només jo sinó també els meus companys, que no és
així. Per tant, l´obligació és ser transparent, i evidentment jo com a regidor he de tenir tota la
informació, i és la que no tinc, i en tot cas això és un reglament, ja ho heu aprovat, sou
majoria absoluta, cap problema, però després no es vagi dient que vatros no heu col·laborat
i ara tu et queixes, escolta tot vostre. En tot cas, jo seguiré exigint la informació perquè jo
tinc uns votants i estem en un sistema on hi ha una obligació de donar aquesta informació i
de transparència.
- Sra. Ventura:
Si el que acaba de dir que no vol participar ha sigut vostè, no hem sigut natros, és a dir, jo
crec que queda clar, en les afirmacions fetes. Però en tot cas, cadascú allà amb la seva
responsabilitat, com a regidor que és bastant elevada la que tenim tots i cadascun dels que
estem aquí.
- Sra. Salas:
Recordo que nosaltres amb la gestió no estem a favor que sigui l´ajuntament. Però en tot el
que fa l´ajuntament, que al fi i al cap, és per als ciutadans, estem a favor i el reglament diu
com s´ha de gestionar i es més fàcil tenir la informació estant dins que estant fora. Per tant,
el nostre vot serà a favor, i espero que si el nostre grup no té representació directa, com
acabes de dir, una altra opció és que ens pugueu invitar, i puguem tenir la informació de
primera mà.

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s´aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 1 (GMERC-AM)
Abstencions: 0

Fets
1. El Ple de l´Ajuntament d´Ulldecona, en sessió de data 21 d´octubre de 2002, va aprovar
inicialment l´establiment del servei públic municipal de residència assistida per a la gent gran,
llar residència, centre de dia i assistència domiciliària a Ulldecona i va aprovar un reglament del
servei de la Residència assistida per a la gent gran.
2. L´Ajuntament des del 2002 era el titular del servei però el concessionari del servei, qui va
portar la gestió efectiva, fins a 1 d´agost de 2021, va ser l´empresa RESIDÈNCIA TERCERA
EDAT L´ONADA, SL.
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3. En data 1 d´agost de 2021, l´Ajuntament d´Ulldecona ha començat a gestionar directament
aquest servei, i per part de la direcció de la RESIDÈNCIA MUNICIPAL ULLDECONA es
va evidenciar la necessitat d´actualitzar aquest Reglament intern del servei, i van redactar un
avantprojecte de reglament.
4. Per part d´una comissió d´estudi, creada mitjançant Resolució de l´Alcaldia de data 30 de
març de 2022, es va revisar i esmenar l'avantprojecte de reglament proposat per part de la
direcció de la RESIDÈNCIA MUNICIPAL ULLDECONA, i ha estat formulat el projecte de
Reglament de règim intern de la residència municipal de gent gran d´Ulldecona.
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Fonaments de dret
1. Segons l´article 18.3 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de
Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, "totes les entitats que siguin titulars
d´establiments de serveis socials hauran de portar, a més de la documentació a què estiguin
obligades per la naturalesa de la mateixa entitat, la documentació següent:
(...) "b) Reglament de règim interior del servei o serveis, el qual regularà com a mínim els
aspectes següents:
Normes de funcionament de l’establiment.
Causes de suspensió o cessament de la prestació del servei.
Sistemes d’admissions i baixes.
Sistemes de cobrament del preu pels serveis complementaris, si s’escau.
Mecanismes d’informació en tots els serveis i la participació democràtica dels usuaris o
llurs representants legals en aquells serveis que així s’ estableixi.
Sistema horari de funcionament de l’establiment així com el de visites i de sortides, el
qual respectarà els costums de forma de vida del col·lectiu de persones ateses."

Per portar a efecte la regulació de la matèria que es pretén i que és de competència municipal,
es requereix l´elaboració, tramitació i posterior aprovació d´un Reglament municipal, per ser
una disposició administrativa de rang inferior a la Llei, d´aplicació general en aquest Municipi.
2. L´aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, d'acord amb els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2
d´abril, reguladora de les bases del règim local.
3. El procediment d´aprovació dels reglaments locals n´exigeix, si més no, l´aprovació inicial, la
submissió a informació pública de l´expedient i l´aprovació definitiva del mateix amb la
publicació posterior del text íntegre del reglament.
4. L´article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d´abril, municipal i de règim local de Catalunya,
disposa que les ordenances s´entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si
no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d´informació
pública de l´expedient.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la residència municipal de gent gran
d´Ulldecona, en els termes que figura incorporat en l’expedient administratiu.
2. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de
trenta dies hàbils, a fi que s´hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un diari de major circulació
en la província i al tauler d´edictes de l´Ajuntament. El termini d´informació pública començarà a
comptar des de l´endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
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3. Disposar que si no s´hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d´informació pública i d´audiència als interessats, el Reglament que ara s´aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:

a. Al tauler d´Edictes i al BOPT: el text íntegre del reglament.
b. Al DOGC: la referència del BOPT on s´hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.

4. Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.

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

Secció de Control
9. MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2022. MANIFEST
PRESENTAT PER L´ALCALDIA A INSTÀNCIES DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I OBERTA A TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS.
- Sra. Itarte:
Llegeix el manifest.

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

Fets
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Manifest presentat per l´alcaldia a instàncies de la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i oberta a tots els grups municipals.
"MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2022
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Un any més, i com cada any, el proper dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les
Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb
diferents formes. Des del món local volem reconèixer que som beneficiàries de dones
generoses que ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d´una transformació
eficaç per millorar les nostres vides en clau d´oportunitats, de drets, de recursos, d´inclusió
civilitzatòria. Cal que aquest moviment no s´aturi. Volem seguir compartint aquesta capacitat
femenina creadora i transcendent. Volem ser-hi per decidir, volem ser-hi per ser la veu
compartida i el referent coral d´un horitzó sense hegemonies.
El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per a la lluita pels drets, la
igualtat d´oportunitats, l´equitat i la justícia. Simbolitza l´esperit crític que ens conduirà a
l´erradicació de les desigualtats, tot desmuntant les bases que permeten conductes hostils com
l´assetjament sexual, la violència i la discriminació contra les dones.
Les reivindicacions d´aquest dia són les de cada dia. La nostra lluita és constant. Lluitem per
eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però
sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat
d´oportunitats entre dones i homes.
Entre les metes de l´Agenda 2030 de les Nacions Unides, l´objectiu 5, d´assolir la igualtat entre
els gèneres i apoderar a totes les dones i les nenes, i l´objectiu 10, de reducció de desigualtats,
emplacen tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d´oportunitats, promovent
legislacions, polítiques i mesures adequades per aconseguir-ho. No obstant, aquests canvis
estructurals per una transformació social requereixen una mirada feminista dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible en el seu conjunt: perquè no podem parlar de “treball decent i
creixement econòmic” (ODS 8) sense un abordatge de la crisi de la cura o la bretxa salarial; o
no podem assolir salut i benestar (ODS 3) sense una reivindicació de l´autonomia física i sexual
de les dones.
Els governs municipals tenim la voluntat de millorar les condicions vitals de les dones a través
de mesures i accions basades en l´anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de
comprometre a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.
Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millorar la convivència i perquè el nostre camí
desbrossarà el de les nostres filles.
Les dones som part imprescindible de la societat, part activa, principal i bàsica per a un
desenvolupament harmònic del futur. Per poder avançar en la direcció que desitgem s´ha de
comptar amb la riquesa de totes les persones, independentment del sexe, gènere, identitat o
orientació que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governs
reaccionin, perquè es legisli tot allò que elimini els mandats de la injustícia, tornem a alçar-nos i
a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre fins a guanyar el canvi profund que ens durà a
l´equitat.
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Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament del
futur. Per poder avançar, com a comunitat, s´ha de tenir en compte a totes les persones,
indistintament del sexe, gènere, identitat o orientació que tinguin. Per això, per reclamar
aquesta necessitat imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és
injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una
societat justa i igualitària.
Aquest és el gran repte que tenim al davant i l´hem d´assolir amb la complicitat de totes les
institucions i agents socials, sumant els talents i les potencialitats de cada persona vinculada
als nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat."
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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, S'ACORDA:
Aprovar el manifest del dia internacional de les dones, 8 de març de 2022.

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. LA PAGESIA DIU PROU! MOCIÓ PRESENTADA PER L’ALCALDIA A INSTÀNCIES DE LA
UNIÓ DE PAGESOS I OBERTA A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
- Sr. Palacios:
Llegeix la moció.
- Sra. Castell:
Votem a favor de la moció i afegim la nostra preocupació sobre el món de la pagesia, davant la
greu crisi que es pateix i que forçosament requerirà d´un canvi de model i hauran d'anar
acompanyades del reconeixement i l'ajut de la societat en general, en aquest tema la implicació
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de les administracions jugarà un paper molt important i fora bo que, com a Ajuntament,
sapiguem actuar per a afrontar els nous reptes que se'ns presenten i que seran en benefici de
tothom.
- Sra. Ventura:
Això esperem, sabeu que en el tema agrari tampoc és que tinguem massa competències, i de
vegades aquest és un problema, perquè s´acaba decidint des de bastants quilòmetres de
distància però en tot cas, la veritat és que el fet que estiguem tots d´acord amb les peticions
que s´han fet és un pas important.
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Sotmesa a votació la proposta d´acord, s´aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.

Fets
Moció presentada per l´alcaldia a instàncies de la Unió de pagesos i oberta a tots els grups
municipals.
«La pagesia diu prou!
La situació de la pagesia no ha parat d´empitjorar, disminueixen les persones que s´hi
dediquen i cada vegada hi ha menys joves que s´incorporen a l´activitat. Els costos de
producció han tingut una pujada generalitzada aquests darrers anys, pinsos, fertilitzants, gasoli
B, electricitat, llavors i planter, fitosanitaris, medicaments veterinaris, mà d´obra assalariada i
costos socials, conservació i reparació de maquinària i equips, conservació i reparació
d´edificis, material i petit utillatge, i les despeses generals. Mentre els costos pugen, els preus
percebuts pels productors al mercat han minvat significativament en moltes produccions i una
feble legislació a la cadena alimentària espanyola continua tolerant abusos i competències
deslleials dels altres esgraons sobre els productors, sense eines efectives per defensar la
baula més feble. A aquesta conjuntura, cal afegir una creixent burocratització de l´activitat
agrària i una clara discriminació de la pagesia augmentada per la bretxa digital (manca de
cobertura i accés a les noves tecnologies o manca de coneixements) en imposar a tothom l´ús
de mitjans telemàtics per fer els tràmits davant de la Generalitat de Catalunya.
A tot això cal sumar, per una banda, que la Unió Europea amb una nova Política Agrària
Comuna (PAC) estableix noves obligacions productives, ambientals i socials sense cap
compensació econòmica, les quals engrandiran la competència deslleial de les importacions de
països tercers, aquests no han de complir ni els actuals estàndards i obligacions europeus. Per
una altra banda, el Govern de l´Estat imposa una aplicació de la PAC amb intervencions lesives
en no assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors
socials del món rural.
La manca de legislació catalana i de diligència del Govern de la Generalitat en l´adopció de
mesures per evitar els danys i l´extensió de malalties animals i l´articulació de compensacions
integres pels danys de la fauna salvatge, cinegètica i protegida posen en risc la continuïtat de
moltes explotacions agràries.
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A més, continua el model depredador de sols agraris i paisatge en la implantació de les
energies renovables i de les noves infraestructures; així com una creixent desconnexió entre el
món urbà i la tasca de la pagesia que comporta, per una banda, accions i actuacions incíviques
al món rural i periurbà i, per una altra banda, opinions i mantres que tracten l´alimentació, la
pagesia i l´activitat productiva amb apriorismes i conceptes fonamentats en criteris ideològics.
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Davant de totes aquestes circumstàncies, i davant de la greu situació de moltes explotacions
agràries, la Unió de Pagesos de Catalunya exigeix als governs de l´Estat i al de la Generalitat
de Catalunya, així com als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i del
Parlament de Catalunya que:

Es promulgui i modifiqui la legislació que ha de fer possible un mercat amb preus
justos, transparent i equitatiu per a la pagesia (quota de mercat per a la posició de
domini; no permetre la revenda a pèrdues; deixar de vulnerar el dret europeu en la
regulació de la cadena alimentària; regular les llotges i els observatoris per a totes les
produccions amb mecanismes públics d´informació comercial obligatòria,
estadísticament representatius i subjectes al secret estadístic; dotar dels mitjans
suficients als organismes competents en fer complir la legislació de la cadena
alimentària; i adoptar les millors eines dels altres estats membres de la Unió Europea).

Es modifiqui la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment
dels costos de producció (IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la
producció que no el tenen; adequació dels mòduls de l´IRPF i l´increment de les
despeses de difícil justificació; desenvolupament de la doble tarifa elèctrica; gasoil
professional agrari amb el mínim de gravàmens fiscals; cotització social per la mà d´obra
adequada a les especialitats del sector; eliminar la il·legal tributació de les construccions
agràries en l´IBI; eliminar les ITV periòdiques a la maquinària agrària; adequar la reforma
laboral a les peculiaritats de l´eventualitat al camp; i que es deixin sense efecte les
obligacions addicionals en gestió de la fertilització i s´incorporin millores en la seva
gestió).

Es modifiqui el Pla Estratègic de la PAC de l´Estat espanyol per assegurar la
viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors
socials del món rural (reducció de la franquícia en la figura d´agricultor actiu i
l´aplicació íntegra als grups empresarials; usar íntegrament els mecanismes pal·liatius
per la pagesia professional afectada per la convergència negativa; eliminar obligacions
addicionals a la condicionalitat; i incorporar deduccions fiscal pels sobrecostos i lucres
cessants no compensats íntegrament).

Es recuperi el principi de preferència comunitària per incorporar la reciprocitat
normativa a les negociacions comercials amb països tercers en matèria
agroalimentària.
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Es promulgui la legislació que elimini la ineficient gestió de la fauna cinegètica i
que articuli la compensació íntegra i de tots els danys que provoca la fauna
salvatge.

Es defensi l´espai agrari per aturar l´actual model depredador i especulatiu
(desplegar la Llei 3/2019 dels espais agraris i aprovar el pla territorial sectorial agrari;
modificar el Decret Llei 24/2021 sobre renovables i eliminar la seva previsió de 70.000
hectàrees en sols agraris, no permetre l´afectació dels sols d´interès agrari elevat,
modificar la llei d´urbanisme, aturar la massificació a les Terres de l´Ebre; i promulgar un
decret llei per incorporar a l´urbanisme, a la planificació territorial i a les infraestructures,
incloses les MAT, els principis de preservació dels espais agraris).

Es defensi a la ramaderia de l´agressió continua que pateix, es fomenti amb ajuts
la seva adaptació a les noves obligacions normatives i es dignifiqui la seva tasca
posant en valor el component nutricional de la carn.

Es revisi i simplifiqui de forma efectiva la burocratització de l´activitat agrària i es
respectin els drets de la pagesia afectada per la bretxa digital.

Es legisli per assolir la paritat real i efectiva en els serveis públics al món rural i es
fomenti el civisme i respecte a la pagesia i al món rural i periurbà.»

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, S'ACORDA:
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Davant de totes aquestes circumstàncies, i davant de la greu situació de moltes explotacions
agràries, la Unió de Pagesos de Catalunya exigeix als governs de l´Estat i al de la Generalitat
de Catalunya, així com als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i del
Parlament de Catalunya que:

Es promulgui i modifiqui la legislació que ha de fer possible un mercat amb preus
justos, transparent i equitatiu per a la pagesia (quota de mercat per a la posició de
domini; no permetre la revenda a pèrdues; deixar de vulnerar el dret europeu en la
regulació de la cadena alimentària; regular les llotges i els observatoris per a totes les
produccions amb mecanismes públics d´informació comercial obligatòria,
estadísticament representatius i subjectes al secret estadístic; dotar dels mitjans
suficients als organismes competents en fer complir la legislació de la cadena
alimentària; i adoptar les millors eines dels altres estats membres de la Unió Europea).

Es modifiqui la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment
dels costos de producció (IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la
producció que no el tenen; adequació dels mòduls de l´IRPF i l´increment de les
despeses de difícil justificació; desenvolupament de la doble tarifa elèctrica; gasoil
professional agrari amb el mínim de gravàmens fiscals; cotització social per la mà d´obra
adequada a les especialitats del sector; eliminar la il·legal tributació de les construccions
agràries en l´IBI; eliminar les ITV periòdiques a la maquinària agrària; adequar la reforma
laboral a les peculiaritats de l´eventualitat al camp; i que es deixin sense efecte les
obligacions addicionals en gestió de la fertilització i s´incorporin millores en la seva
gestió).

Es modifiqui el Pla Estratègic de la PAC de l´Estat espanyol per assegurar la
viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors
socials del món rural (reducció de la franquícia en la figura d´agricultor actiu i
l´aplicació íntegra als grups empresarials; usar íntegrament els mecanismes pal·liatius
per la pagesia professional afectada per la convergència negativa; eliminar obligacions
addicionals a la condicionalitat; i incorporar deduccions fiscal pels sobrecostos i lucres
cessants no compensats íntegrament).

Es recuperi el principi de preferència comunitària per incorporar la reciprocitat
normativa a les negociacions comercials amb països tercers en matèria
agroalimentària.

Es promulgui la legislació que elimini la ineficient gestió de la fauna cinegètica i
que articuli la compensació íntegra i de tots els danys que provoca la fauna
salvatge.
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Es defensi l´espai agrari per aturar l´actual model depredador i especulatiu
(desplegar la Llei 3/2019 dels espais agraris i aprovar el pla territorial sectorial agrari;
modificar el Decret Llei 24/2021 sobre renovables i eliminar la seva previsió de 70.000
hectàrees en sols agraris, no permetre l´afectació dels sols d´interès agrari elevat,
modificar la llei d´urbanisme, aturar la massificació a les Terres de l´Ebre; i promulgar un
decret llei per incorporar a l´urbanisme, a la planificació territorial i a les infraestructures,
incloses les MAT, els principis de preservació dels espais agraris).

Es defensi a la ramaderia de l´agressió continua que pateix, es fomenti amb ajuts
la seva adaptació a les noves obligacions normatives i es dignifiqui la seva tasca
posant en valor el component nutricional de la carn.

Es revisi i simplifiqui de forma efectiva la burocratització de l´activitat agrària i es
respectin els drets de la pagesia afectada per la bretxa digital.

Es legisli per assolir la paritat real i efectiva en els serveis públics al món rural i es
fomenti el civisme i respecte a la pagesia i al món rural i periurbà.»

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 PER DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L'EXCLUSIÓ FINANCERA.
MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDIA A INSTÀNCIES DE L'ACM I LA FMC I OBERTA A
TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS.
- Sr. Pascual:
Llegeix la moció.

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s´aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.
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Fets
Moció presentada per l´alcaldia a instàncies de l´ACM i la FMC i oberta a tots els grups
municipals:
"MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L´EXCLUSIÓ FINANCERA
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En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l´atenció personal als seus clients,
han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s´ha fet més palesa en dos grans àmbits. D´una banda, a bona part de la gent
gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves
tecnologies els allunya de la inclusió financera. L´atenció personal ha estat sempre garantia de
confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d´una part de la
nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet
que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d´oficines d´atenció personal, ha
deixat bona part d´aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de casos, a més, la
supressió de l´oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del servei de caixer
automàtic.
I, d´altra banda, cal assenyalar que aquest risc d´exclusió financera va més enllà de la gent
gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més poblades, però que
les entitats financeres no han prioritzat, l´accés als serveis financers cada vegada ha anat
empitjorant.
La garantia de l´accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats
financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l´atenció als clients a la gestió de la seva
activitat i prioritzar l´eficiència financera ha portat a l´actual situació de falta d´empara de
persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La manca
d´arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint multifactorial. La
falta d´oportunitats econòmiques, d´accés als serveis de salut i socials, d´accés a la cultura, a
l´habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona
part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i formació sinó simplement d´accés
territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha
factors socials, formatius i d´acompanyament en què les administracions poden ajudar a pal·liar
la situació. Però cal intervenir també des d´una vessant legislativa per a protegir a les persones
més vulnerables, sigui per raons d´edat, de formació o senzillament per la falta d´equitat
territorial en la implantació d´aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no han
sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d´aquest moviment en defensa dels serveis
bancaris bàsics per a tothom.
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És per tot això, es proposa al Ple l´adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Mostrar la preocupació de l´Ajuntament d´Ulldecona per la situació d´exclusió
financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
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Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i
en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el
dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la
conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa
envers els seus clients i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l´àmbit
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en
l´àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l´Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres
tant del Real Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a
situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el
compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L´objectiu és reforçar
l´atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i
adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d´exclusió
financera. Aquesta garantia s´haurà de fer, tal i com es descriu en el text de la proposta, a
càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la creació d´un fons
que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d´estar finançat
amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin,
tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats i a la Federació d´Associacions de Gent Gran de Catalunya."

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, S'ACORDA:
Primer.- Mostrar la preocupació de l´Ajuntament d´Ulldecona per la situació d´exclusió
financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
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Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i
en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el
dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la
conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa
envers els seus clients i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l´àmbit
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en
l´àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l´Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres
tant del Real Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a
situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el
compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L´objectiu és reforçar
l´atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i
adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d´exclusió
financera. Aquesta garantia s´haurà de fer, tal i com es descriu en el text de la proposta, a
càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la creació d´un fons
que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d´estar finançat
amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin,
tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats i a la Federació d´Associacions de Gent Gran de Catalunya.

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.

12. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PLENS MUNICIPALS. MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL FEM POBLE! ULLDECONA (FEM POBLE!).
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- Sr. Najas:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
Crec que fins i tot ara la gent pot assistir al ple, no hi ha res que impedeixi que qui
vulgui vingui al ple. Que es publiqui a l´ebando, ho he demanat en més d´un ple, i crec que
estaria bé, que se´n fes més difusió.
Les maneres en com s´han de fer les coses, natros a principis de la legislatura ho aprovem i a
banda tenim un reglament orgànic municipal, que l´Alcaldessa ja fa mesos que ens està dient
que ens ho mirem per a rectificar-lo i millorar-lo, i és aquí on crec que hauríem de presentar o
dir aquestes propostes, crec que a tots ens aniria bé que els plens es convoquessin en més
temps, perquè així tindríem més temps per a poder-lo compartir amb els companys que
nosaltres representem, per suposat, però aquesta no és la forma, sinó que quan fem la reunió
per a canviar el reglament orgànic municipal, canviar-ho, aprovar-ho, que passi pel ple, els
tràmits que s´hagin de fer, i llavors complir-ho, i per aquest motiu el meu vot serà d´abstenció.
- Sra. Balagué:
Abans d´emetre el nostre vot vull fer una sèrie d´observacions al fons d´aquesta moció.
Aquests acords que esmenteu i que proposeu, natros podríem fer demagògia i aprovar-los però
per responsabilitat, per l´experiència que tenim en la gestió municipal i per la responsabilitat
que hem tingut de govern, no podem donar suport a aquests acords. Com deia abans el
company Alfred, el paper és molt sufrit, però del paper a la realitat, a la gestió del dia a dia, hi
ha un abisme, i considerem que part del que proposeu no es pot dur a terme.
Segons el reglament orgànic del que ara parlàvem que s´hauria de modificar, però el que tenim
avui a les nostres mans, entre la convocatòria del ple i la seva celebració, han d´haver dos dies
hàbils, convocar els plens en 8 dies d'antelació, estem segurs que a nivell de secretaria i de
serveis administratius de l´Ajuntament no seria viable, perquè com tots sabeu, els temes es
preparen fins a l´últim moment de convocar.
Pel que fa als acords, considerem que estan ben redactats, i de forma prou entenedora,
almenys nosaltres així ho veiem. En quant als horaris adequats per a afavorir l´assistència,
creiem i ho sabeu perquè durant la legislatura ho hem intentat, potser seria difícil posar-nos
d´acord, perquè com recordareu abans se celebraven a la nit, i tampoc hi havia assistència de
públic.
I ja per finalitzar les nostres observacions, el que potser sí que hauríem de fer, si volem dur a
terme part d´aquests canvis, és arribar a un consens i canviar el reglament, i com no modificar
també el cartipàs, que sabeu que s´aprova amb el ple de constitució de cada legislatura, per
aquests motius el nostre vot serà d´abstenció.
- Sr. Paredes:
Respecte a aquest punt el nostre vot estarà en relació amb l´esperit de la moció. Crec que més
que parlar de reglaments interns i que evidentment tenen raó els companys, quan ho esmenen,
penso que hi ha una voluntat de dir home, fem un esforç perquè les coses siguin més
participatives, i en aquest sentit nosaltres votem a favor. I torno a repetir, jo m´agafo a l´esperit
d´aquesta moció. Que hi ha un reglament que teniu tota la raó, que evidentment s´ha de
complir, que nosaltres també amb la feina entenem que convocar 8 dies abans una reunió
important, de vegades és complicat, perquè l´ordre del dia no el tens, i després sempre acaba
aquell últim punt que dius, necessito entrar-lo i l´encabeixes, per tant, jo en aquest sentit, penso
que si que hi ha tècnicament algun tipus de problema, però nosaltres donem suport en la idea
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de l´esperit. Si hem de fer un esforç important en facilitar la participació, el que arribi a més
gent, el que arribi a l´ebando, en què els punts de l´ordre del dia arribin en més antelació, i
evidentment nosaltres com a grups polítics podem dir, ens agradaria tenir l´ordre del dia 7 o 8
dies abans, però ja ententem que hi haurà un o dos punts que arribaran dos dies abans, però
ho acceptem, alló que es pugui avançar doncs ho anem avançant, nosaltres ho anem valorant,
ho anem discutint, i hi haurà coses, que la veritat és que és a última hora, i és així, però per
tant, jo voldria agafar-me aquest punt, sense treure la raó tècnica, que la teniu, penso que en
l´esperit sí que estic d´acord i per tant, votarem a favor.
- Sra. Ventura:
Per afegir-me a algunes de les consideracions que s´han anat fent, hi ha algunes de les
propostes d´aquesta moció que són d´impossible compliment, i crec que a més s´ha evidenciat
aquí quan s´ha parlat d´experiència en la governabilitat i de responsabilitat. I dic que és
impossible ja no només per una qüestió política, sinó també per una qüestió tècnica i
d´organització, la feina és de tots per acabar concretant aquestes 48 hores que marca la
legislació vigent, no només el nostre reglament, sinó la legislació vigent que s´han de convocar
els plens i és impossible fer-ho abans.
Que als plens hi hagi més o menys participació de la gent del poble no és tampoc significatiu
respecte a la participació real de la ciutadania o respecte a la transparència dels temes a
tractar. Els plens des de fa un parell d´anys estan penjats a internet i la gent els pot veure des
de casa, en total comoditat, i fer les aportacions, o abans o després o durant, mentre ho
està veient.
I si que m´afegeixo al tema dels horaris, que ja és prou difícil consensuar els horaris entre
natros 13, ho sabeu, perquè hem tingut exemples al llarg d´aquests dos últims anys, molt
complicat, ja no us dic consensuar l´horari per a afavorir a tota la ciutadania, és completament
impossible.
I, un últim apunt, respecte al reglament orgànic municipal, fa casi dos anys, si no els fa ja, que
us vam trametre una proposta per a fer una modificació del reglament orgànic municipal que
incloïa no només algunes de les qüestions que aquí s´han tractat, sinó sobretot una
actualització d´un reglament que està completament desfasat, que no té en compte, no només
les sessions telemàtiques que hem anat fent aquests últims anys, sinó qüestions de
participació, o altres qüestions importants del dia a dia. El reglament crec que és de l´any 1992,
imagineu que té a veure la Ulldecona d´avui amb la de l´any 1992, res, i ens estem regint per
aquell reglament encara. Com dic, vam fer una proposta de modificació i encara, des del
govern, estem esperant quina és la resposta per part dels grups de l´oposició.
Evidentment arribarà algun dia que l´haurem de portar a votació i llavors arribarà el moment de
què ens direu que no ha sigut participatiu, que no l'hem consensuat, però fa dos anys que
estem esperant encara la resposta que, en tot cas, us animo a tornar-lo a mirar i a fer les
propostes oportunes per tal de poder-lo debatre en el proper o en el següent ple.
Per tots aquests motius el nostre vot serà en contra de la moció.
- Sr. Najas:
Bé, per tal de contestar-vos una mica a totes, teniu raó en el tema del reglament, i de fet si mal
no recordo, ja es va parlar en l´anterior legislatura, que ja es va anomenar el tema del
reglament, però com acostumo a veure, passen les legislatures i el reglament no es canvia. Si
no es canvia des de l´any 1992, jo no confio que es canviï abans d'acabar aquesta legislatura,
per tant, per aquest motiu ho hem presentat en aquests termes. Entenc perfectament que el
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seu, el normal i lògic, seria fer-ho com dieu, però com veig que no es farà, és una
mica recollir l´esperit d´intentar fer les coses d´una altra manera, més enllà del que ens obliga
la llei o no.
Afavorint la participació ciutadana i ajudant a la gent, que ja entenc que ni és culpa nostra ni
vostra que les coses vaiguen així, però si podem fer al menys un passet per a què la cosa sigui
més fàcil, crec que podria ser. En tot cas, si hem de començar a modificar aquest reglament,
per part nostra, a l´hora que vulgueu i quan vulgueu, estem a disposició.
- Sra. Ventura:
Teniu el document de proposta del govern, des de fa més de dos anys, casi bé.
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- Sr. Najas:
Llavors és cosa nostra que no hem contestat.
- Sra. Ventura:
Natros donàvem aquell reglament com a bo, i estàvem esperant les vostres incorporacions,
com així ho hem manifestat, de manera reiterada, en totes les reunions que hem anat fent, per
tant, mireu-lo, feu propostes sobre el reglament concret i a partir d´aquí portem-lo al ple i
modifiquem-lo. El que no volíem tampoc era portar única i exclusivament la nostra proposta,
perquè sabíem que la resposta seria no el consensuem.
- Sr. Najas:
La qual cosa no ha passat mai, només heu aportat la vostra proposta, ni un text.
- Sra. Ventura:
No vols fer les coses diferents? Doncs fem-les diferents, mireu-vos el reglament, llegiu-lo,
estudieu-lo i feu-nos una proposta, i en tot cas, quan el tingueu validat, automàticament, ja
podrem començar a parlar més seriosament.

Sotmesa a votació la proposta d´acord, es rebutja pel resultat següent:
Vots afirmatius: 4 (GMFEM POBLE!, GMERC-AM)
Vots negatius: 7 (GMSU-CP)
Abstencions: 2 (GMJUNTS, GMPP)

Fets
En data 10 de març de 2022, a les 08:16:05 hores i amb registre d´entrada núm. 4315670005-12022-000777-2, el grup municipal Fem Poble! Ulldecona (FEM POBLE!) ha presentat la
següent moció:
"Moció que presenta Fem Poble! GM. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN
ELS PLENS MUNICIPALS
Hauríem de retrobar o redescobrir el sentit a la paraula Democràcia, i és que de tant nombrarla, sense usar-la, ha perdut el seu veritable significat.
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Potser seria ja hora d’usar-la, de posar-la en pràctica, no només cada quatre anys, sinó cada
vegada que siga possible fer-ho en la vida diària de cadascú dels que vivim al poble.
No podem anar passant i queixant-mos de com van les coses, això ja ho hem fet molts i durant
molt temps… és hora que tothom mos despertem i mos hi posem… hi tenim tot el dret i tota la
responsabilitat.
Lo poble som tothom, i l’Ajuntament els que mos representen, per tant necessiten les nostres
propostes, les nostres idees, les nostres aportacions…a fi de poder-ho fer allò millor possible
en benefici de totes i tots.
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Des de Fem Poble pensem que això s’ha de potenciar des del mateix Ajuntament, des dels que
representem al poble, i este és el motiu pel qual presentem esta MOCIÓ.
Pensem que una bona manera seria que els Plens foren més participatius, i per aconseguir-ho
s’haurien de convocar en més dies d’anticipació, fent públic tots els punts a tractar a fi que la
ciutadania pugues assistir-hi i fer les seues aportacions, suggeriments i propostes.
La possibilitat de que la gent del poble puga assistir als Plens és una font de transparència i
participació que no podem obviar, és més, com a responsables polítics, tenim l’obligació de
facilitar i potenciar si volem que la paraula Democràcia recupere el seu veritable sentit, i no es
quede en una simple paraula, que queda molt bé, però buida de contingut real.
Per les raons exposades, es proposa que el Ple de l'Ajuntament ACORDI:

Convocar els Plens , en vuit dies d’anticipació, com a mínim.
Publicar la convocatòria a diferents mitjans( ebando, ràdio, xarxes…) per tal de fer-la
pública i poder arribar al màxim de ciutadania possible.
Especificar els punts a tractar, de manera concreta i entenedora, per a que la gent
interessada sàpiga de que es parlarà, puga buscar informació al respecte i fer les seues
pròpies aportacions .
Consensuar un horari adequat i afavoridor de l’assistència de tota la ciutadania
interessada.

Per tant, per a fer possible una Participació Ciutadana real i, en conseqüència , començar a
donar-li veritable contingut a la tant i tant evocada democràcia…
DEMANEM (o esperem, confiem…) que esta Moció siga aprovada per tots els partits del
Consistori, com a mostra de bona voluntat dels mateixos , i fer així efectiva la participació i
col·laboració de tota la ciutadania del nostre poble."

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).
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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:
Convocar els Plens , en vuit dies d’anticipació, com a mínim.
Publicar la convocatòria a diferents mitjans( ebando, ràdio, xarxes…) per tal de fer-la
pública i poder arribar al màxim de ciutadania possible.
Especificar els punts a tractar, de manera concreta i entenedora, per a que la gent
interessada sàpiga de que es parlarà, puga buscar informació al respecte i fer les seues
pròpies aportacions .
Consensuar un horari adequat i afavoridor de l’assistència de tota la ciutadania
interessada.

Per tant, per a fer possible una Participació Ciutadana real i, en conseqüència, començar a
donar-li veritable contingut a la tant i tant evocada democràcia…
DEMANEM (o esperem, confiem…) que esta Moció siga aprovada per tots els partits del
Consistori, com a mostra de bona voluntat dels mateixos , i fer així efectiva la participació i
col·laboració de tota la ciutadania del nostre poble.

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. MOCIÓ SOBRE LA FEMINITZACIÓ DELS CARRERS DEL POBLE. MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Salas:
Jo si la proposta fos de futurs carrers que s´han d´obrir, encara, però que a una persona que
tingui el carrer d´un nom que li canviï l´Ajuntament, els problemes que estem creant als
ciutadans que no calen, per exemple després s'hauran de canviar el DNI, problemes amb les
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escriptures... jo estic en contra de la moció i, si la moció estigués redactada de cara a futurs
nous carrers, encara, però tal i com està votem en contra.
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- Sra. Gavaldà:
Natros estem a favor i ja havíem demanat nosaltres de canviar, en algun altre ple, algun nom
dels carrers significatius de fa molts anys que haurien d´estar canviats, i podríem aprofitar
aquesta moció per a fer-ho.
- Sra. Ventura:
Tenim unes quantes preguntes abans de posicionar-mos sobre el vot.
Primer que res, quan parlar de 5 carrers o espais nous, dins de l´any 2022, està parlant que
aquests carrers nous o espais nous els hem de tenir dins d´aquest any 2022, o que iniciem el
procés aquest any 2022 i quan els tinguem els posem?
Obrir el procés participatiu vol dir estar d´acord en el preàmbul i la manera en què es proposa
fer el procés participatiu o es pot debatre, i consensuar precisament en aquest procés
participatiu?
- Sr. Paredes:
Mira, jo com he dit abans, i ho entenc així, potser estic equivocat, les mocions no són el
catecisme, vull dir, hi ha un esperit, si nosaltres volem, per exemple, el Cardenal Gomà, no
sé que pinta aquest senyor amb el nomenclàtor d´Ulldecona, és absolutament una vergonya. Si
volem aprofitar aquestes vergonyes que encara portem de fa molts i molts anys i a més
feminitzem els carrers, i en lloc de 5 són 10 o són 4, mirem el procés. La idea participativa és
que la gent una mica també s´ho faci seu, no? Que no es vegi una cosa que surt només de
l´Ajuntament, sinó que també es puguin per propostes de noms de dones. Jo penso que la idea
és aquesta, si al 2022 no se´n fa cap i es fan al 2023 set, però la idea és dir, canviem els noms,
feminitzem el poble, poc a poc, comencem, escoltem a la gent, i de passada treiem alguns
noms que realment ja és una vergonya que estiguin al nostre poble.
A partir d´aquí es pot arreglar com es consideri, a l´hora de fer-ho millor.
- Sra. Ventura:
Natros en principi estàvem d´acord en obrir aquest procés participatiu, però crec que aquí
s´han mesclat temes que no tenen absolutament res a veure, precisament en això, és a dir, el
tema de la feminització dels noms dels carrers és evident que fa falta i per això, a
més, l´Ajuntament d´Ulldecona, no només aquest govern, sinó en governs anteriors,
aquest procés està iniciat des de fa molt de temps, els últims noms de carrers que s´han posat,
majoritàriament, no et sabria dir un percentatge, però són tots noms de dones, Consol Gavaldà,
Mercè Calduch, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany... Per tant,
comprometre´ns a obrir aquest procés participatiu, avui mateix, si aquí es mesclen altres
qüestions, ja no és el que diu la moció, perquè la moció no parla d´aquest tema, sinó que parla
d´un procés que s´ha de fer d´una manera determinada, que és en el que natros podem no
estar-hi d´acord, per exemple, poso un exemple fugint del que ara comentaves, que les dones
a les que li haguem de posar un nom hagi de fer més de dos anys que estiguin mortes, per
què? És una qüestió que es pot tractar, i d´aquí venia la pregunta, és a dir, aquest procés
participatiu és real o aquest procés participatiu ja ve determinat per totes aquestes
consideracions prèvies que diu la moció?
- Sr. Paredes:
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Si es considera obrim un procés i fem una comissió o el que sigui, ho comentem i arribem a un
acord, a mi no em semblaria malament. No fa falta que siguin dos any, he posat aquesta data
perquè és el que s´està fent en algunes poblacions, pel que jo he conegut i tal, però tot es pot
discutir. Si hi ha aquesta voluntat, no hi ha cap problema. I de retruc, que no és la moció,
perquè la moció és feminització dels carrers, també estaria bé treure alguns noms.
- Sra. Ventura:
Nosaltres estem d´acord en obrir el procés participatiu, en continuar feminitzant els carrers del
nostre poble, i en aquesta voluntat és en la que votem a favor de la moció.
Jo no sé altres ajuntaments o altres municipis quina és la realitat territorial que tenen,
t´asseguro que no obrim cada dia carrers nous, ni cada any tenim 5 o 6 carrers per a
reanomenar o inclús obrir altres debats que plantejaven. No estem parlant d´una quantitat tan
elevada, lamentablement, com per a capgirar aquest únicament 10% de carrers amb nom de
dona que té Ulldecona. En tot cas, com dèia, estem d´acord en obrir aquest procés participatiu,
en continuar la tasca iniciada per l´Ajuntament d´Ulldecona des de fa molts anys, en posar
noms de dona als carrers, però no així en algunes de les qüestions que es manifesten en la
moció, però en tot cas en la comissió en parlarem.

Sotmesa a votació la proposta d´acord, s´aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 1 (GMPP)
Abstencions: 0

Fets
En data 17 de març de 2022, a les 15:35:47 hores i amb registre d´entrada núm. 4315670005-12022-000944-2, el grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya-AM ha presentat la
següent moció:
"Moció per feminitzar el nomenclàtor del nostre poble
El carrer és un espai on queda palesa la desigualtat entre gèneres i a Ulldecona no arriba ni al
10% els noms dels carrers en nom de dona.
Reclamem al ple d´Ulldecona que impulsi la incorporació al nomenclàtor de nom de dones que
hagin contribuït a l´esdevenir d´Ulldecona i la nostra societat, tant en l´àmbit local com global.
Per fer-ho, proposem obrir un procés participatiu a través de la web w.ulldecona.cat o whatsapp
696934878, on totes les persones empadronades a Ulldecona majors de 16 anys, fent constar
nom, cognoms, adreça, DNI, correu electrònic o telèfon, puguin proposar noms de dones que
hagin mort fa més de dos anys i que hagin sigut referents en el seu àmbit. A més tindran
preferència els noms que hagin tingut vinculació amb el municipi. La durada d´aquest procés
serà d´un mes.
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Posteriorment, un cop analitzades les propostes, la Junta de portaveus recollirà les 5 propostes
més votades, per la qual cosa 5 carrers, places o espais del municipi canviaran de nom o
tindran nom nou. Posteriorment, la comissió municipal de nomenclàtor serà l´encarregada
d´elegir els llocs on es posaran els noms seleccionats.
Per tots aquests motius, el grup municipal d´Esquerra Republicana-AM d´Ulldecona demana
l´aprovació dels següents acords:
1. Obrir un procés participatiu per feminitzar els carrers del nostre poble dins l´any 2022 per
canviar o posar el nom de dona a cinc càrrers o espais nous."
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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, S'ACORDA:
Obrir un procés participatiu per feminitzar els carrers del nostre poble dins l´any 2022 per
canviar o posar el nom de dona a cinc càrrers o espais nous.

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.

14. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L'EXCLUSIÓ FINANCERA.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
Es retira aquest punt de l'ordre del dia, atès que el proponent de la moció retira la moció, abans
de passar al seu debat i votació.
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15. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDESSA I DELS ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
S´ha donat compte al ple municipal de les Resolucions de l´Alcaldessa dictades des del dia 23
de desembre fins al 31 de desembre de 2021, que corresponen amb les compreses entre els
números 592035-F fins al 592044-F dels fulls segellats de la Generalitat, ambdos inclosos. I de
les actes de les Juntes de Govern Local aprovades des del dia 23 de desembre fins al 25 de
març de 2022, corresponent a la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2021, 14 de gener
i 18 de febrer de 2022.
16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1 AL NÚM. 89
DE 2022
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 1 al núm. 89 de 2022, amb
un total de 89.
Detall dels Decrets
Núm.
Data Unitat
decret

Assumpte

11 de
2022gener À r e a
0000001 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió ordinària Comissió informativa de la Junta de Govern
Local 14/01/2022'

12 de
Àrea
de
2022gener
Requeriment d'esmena 'Certificat aprofitament urbanístic finca situada al polígon
Serveis al
0000002 d e
53, parcel·la 116, ref. cadastral 43158A053001160001MW'
Territori
2022
12 de
Àrea
de
2022gener
Requeriment d'esmena 'Certificat aprofitament urbanístic del carrer Travessió del
Serveis al
0000003 d e
Barranc 1 de la Miliana ref. cadastral 1521401BF8012S0001TJ'
Territori
2022
12 de
2022gener À r e a
0000004 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió ordinària Junta de Govern Local 14/01/2022'

18 de
2022gener Recursos
0000005 d e
humans
2022

Nomenament aux. administratiu

18 de
2022gener À r e a
0000006 d e
Secretaria
2022

Nomenament auxiliar administrativa per oficines

18 de
2022gener À r e a
0000007 d e
Secretaria
2022

Nomenament auxiliar administratiu

18 de
Obres,
2022gener
urbanisme i Pla desplegament fibra òptica al Polígon Industrial Valldepins
0000008 d e
activitats
2022
18 de
Obres,
gener
2022Reforma del CD 111380 per instal·lació de noves cel·les SF6 telecomandades.
urbanisme i
0000009 d e
Ulldecona. Ref. GPC_SB2D210371
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2022

activitats

18 de
2022gener M e d i
0000010 d e
ambient
2022

Treballs d'adequació dels habitatges per ser habitables al carrer Major número
181 d'Ulldecona

18 de
2022gener M e d i
0000011 d e
ambient
2022

Reformar cel·les el centre de transformació CD 101754, instal·lant cel·les SF6
telecomandades. ref. GPC_SB2D210267. Carrer Paris, PII-1-4 Pol. Ind.
Valldepins (Pol. 66, parc. 152)

19 de
2022gener M e d i
0000012 d e
ambient
2022

Reforma de centre de transformació CD 23198, amb noves cel·les SF6
telecomandades. Ref. GPC_SB2D210268. . Carrer Londres, PI-8, Pol. Ind.
Valldepins (Pol. 66, parc. 208)

20 de
2022gener À r e a
0000013 d e
Secretaria
2022

Llicència de serveis discrecionals de transport de viatgers. Canvi de vehicle per
un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i ampliació de places.

27 de
2022gener À r e a
0000014 d e
Secretaria
2022

Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. FJGV

27 de
2022gener
Secretaria
0000015 d e
2022

Aprovació de l’expedient i del plec de clàusules administratives particulars del
contracte de subministrament de 22 llits geriàtrics per a la residència municipal d’
Ulldecona. Acordar simultàniament la licitació d’aquest contracte

27 de
2022gener
Secretaria
0000016 d e
2022

Adjudicació del contracte d'obres per a la pavimentació de diversos carrers al
nucli urbà d'Ulldecona

31 de
2022gener À r e a
0000017 d e
intervenció
2022

No liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, de l'habitatge situat al carrer Sant Lluc, 21 d'Ulldecona.

31 de
2022gener
Secretaria
0000018 d e
2022

Constitució d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal
laboral monitors/es esportius de l’Ajuntament d’Ulldecona

1 de
2022febrer
Secretaria
0000019 d e
2022

Contractació laboral per cobrir l’acció DX-02; Adequació i manteniment de parcs,
jardins i entorn forestal, del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2021)

1 de
2022febrer
Registre
0000020 d e
2022

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

1 de
2022febrer À r e a
0000021 d e
Secretaria
2022

Resolució contractació personal laboral temporal

4 de
2022febrer
Ocupació
0000022 d e
2022

Contractació laboral per cobrir l’acció DX-02; Adequació i manteniment de parcs,
jardins i entorn forestal, del projecte Treball als Barris (Convocatòria 2021 contracte suplent)

4 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per demolició de vivenda c/Sant Josep,
Serveis al
0000023 d e
6'
Territori
2022
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4 de
Àrea
de
2022febrer
Serveis al Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per reformar solar c/Murada de Dalt, 2'
0000024 d e
Territori
2022
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7 de
Obres,
2022febrer
Requeriment de deficiències de: "Substitució 5 postes de fusta - T331 entre P.K.
urbanisme i
0000025 d e
5 y 6 d'Ulldecona. Referència 01972940 - 4361016"
activitats
2022
8 de
2022febrer À r e a
0000026 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Convocatòria de la comissió especial de comptes'

8 de
2022febrer À r e a
0000027 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Ple municipal extraordinari 09/02/2022'

8 de
2022febrer À r e a
0000028 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Comissió Informativa'

9 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per substituïr poste fusta 8 C per poste
Serveis al
0000029 d e
fusta 8 B en la ctra. T331 P.K. 4 300 d'Ulldecona'
Territori
2022
9 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per substituïr 14 postes fusta i 1 riostra
Serveis al
0000030 d e
- Ptda.Plans 258 i TV-3322 entre pk 3.5 y pk 4.5'
Territori
2022
9 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per substituïr 1 poste fusta per 1 poste
Serveis al
0000031 d e
fusta en la ctra. T331z P.K. 0,800 d'Ulldecona'
Territori
2022
9 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres acometida directa Murada de Dalt 61
Serveis al
0000032 d e
REF. GDEC4722010023'
Territori
2022
9 de
2022febrer
Secretaria
0000033 d e
2022

Adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del “Projecte d’execució per
arranjament camins aiguats danys octubre 2018”, per procediment obert
simplificat

10 de
2022febrer À r e a
0000034 d e
intervenció
2022

Aprovació de l’expedient i del plec de clàusules administratives particulars del
contracte de subministrament de 22 llits geriàtrics per a la residència municipal d’
Ulldecona. Acordar simultàniament la licitació d’aquest contracte.

14 de
Àrea
de Requeriment d'esmena 'Llicència d'obres per substituir 2 riostres per 2 riostres i
2022febrer
Serveis al substituir 3 postes de fusta per 3 postes de fusta a les proximitats de la ctra.
0000035 d e
Territori
T331 pk 1,500 - 1,700. Ref. 01975800 - 3575671'
2022
14 de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Sol·licitud senyalització cantonada c/Mestre Hierro i c
Policia Local
0000036 d e
/Galicia'
2022
15 de
2022febrer À r e a
0000037 d e
Secretaria
2022

Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. RBC
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15 de Àrea
de Atorgament del tràmit d'audiència 'Sol.licitud llicència urbanística per
20220000038 febrer Serveis al rehabilitació de forjats - c/ Murada de Dalt, 5'
de
Territori
2022
16 de
2022febrer À r e a
0000039 d e
intervenció
2022

Relació 12/2021, regularització d'altes, baixes i modificacions en els rebuts pels
conceptes de Taxes i Preus Públics Agrupats i altres

16 de
2022febrer À r e a
0000040 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió extraordinària Comissió informativa Junta de Govern
Local 18/02/2022'

16 de
2022febrer À r e a
0000041 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió extraordinària Junta de Govern Local 18/02/2022'

18 de
2022febrer À r e a
0000042 d e
intervenció
2022

Sol·licitud de no liquidació plusvàlua, pol. 72, parc. 267- La Foia

18 de
2022febrer
Subvencions Denegació devolució aval Promociones Kabalan 1, SA
0000043 d e
2022
18 de
2022febrer
Secretaria
0000044 d e
2022

Aprovar la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives per a constituir una borsa de treball per a cobrir les necessitats
temporal de personal laboral peó, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
Designar els membres que compondran el Tribunal qualificador de les proves
selectives, i fixar la data de realització dels exercicis

22 de
Àrea
de
2022febrer
Requeriment d'esmena 'Certificat aprofitament urbanístic (característiques
Serveis al
0000045 d e
urbanístiques i edificabilitat) - Pol. 16, parc. 129'
Territori
2022
22 de
2022febrer À r e a
0000046 d e
Secretaria
2022

Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. CPS

22 de
2022febrer À r e a
0000047 d e
Secretaria
2022

Atorgament de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. MAFI

22 de
2022febrer
Secretaria
0000048 d e
2022

Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Carlos Martinez Rienda per
presumpta infracció de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana
d’Ulldecona

22 de
2022febrer À r e a
0000049 d e
tresoreria
2022

Cancel·lació de préstecs

23 de
2022febrer
Registre
0000050 d e
2022

Delegació en el Regidor/a d´aquesta Corporació, Sr/a. Raül Najas Martí, de la
competència específica per autoritzar el matrimoni civil del Sr. GREGORI
JUSTO DAUDEN i la Sra. MERCE RIBES PEDRET

1 de
2022març À r e a
0000051 d e
intervenció
2022

Adjudicació del contracte de 22 llits per a la residència
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1 de
2022març À r e a
0000052 d e
tresoreria
2022

Aprovació devolució aval Recop Restauracions Arquitectòniques SL

1 de
2022març
Secretaria
0000053 d e
2022

Incoació de procediment de resolució del contracte de les obres de millora de
l'eficiència energètica de l'enllumenat públic d'Ulldecona, 2a fase

4 de
2022març À r e a
0000054 d e
Secretaria
2022

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

4 de
2022març
Secretaria
0000055 d e
2022

Designació de la substitució del cap de la policia local en absència del titular de
la plaça.

9 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'substitució porta metál.lica per paret ceràmica de 10 cm.
Serveis al
0000056 d e
amb tancament xapa acer inox. i instal.lació porta seguretat - c/ Sant Lluc, 12 '
Territori
2022
9 de
2022març À r e a
0000057 d e
Secretaria
2022

Trasllat de despulles dins del mateix cementiri d'Ulldecona, del nínxol 415-C al
nínxol 405-C

9 de
2022març À r e a
0000058 d e
intervenció
2022

No liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana de l'habitatge situat al carrer Vicent Aubà, 1, 01 E

9 de
2022març À r e a
0000059 d e
intervenció
2022

Relació 02/2022, regularització d'altes, baixes i modificacions en els rebuts pels
conceptes de Taxes i Preus Públics Agrupats i altres

9 de
2022març À r e a
0000060 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió ordinària Comissió informatva Junta de Govern Local 11
/03/2022'

9 de
2022març À r e a
0000061 d e
Secretaria
2022

Convocatòria de 'Sessió ordinària Junta de Govern Local 11/03/2022'

15 de
2022març À r e a
0000062 d e
Secretaria
2022

Incoació expediente de baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

15 de
Àrea
de
2022març
Serveis al Requeriment d'esmena 'Construir magatzem agrícola - Pol. 21, parc. 105'
0000063 d e
Territori
2022
15 de
Obres,
2022març
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra "Arranjament camins danys
urbanisme i
0000064 d e
aiguats octubre 2028 T.M. Ulldecona".
activitats
2022
15 de
2022març
Secretaria
0000065 d e
2022

Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l´Ajuntament d’
Ulldecona per a l´execució del pla anual de la convocatòria treball a les 7
comarques 2021

15 de
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2022març
0000066 d e
2022

Secretaria

Delegació en la Regidora d´aquesta Corporació, Sra. Núria Balagué Raga, de la
competència específica per autoritzar el matrimoni civil del Sr. DAVID SANCHO
CHILLIDA i la Sra. GEMMA MOLINA RAGA

15 de
2022març
Secretaria
0000067 d e
2022

Delegació en la Regidora d´aquesta Corporació, Sra. Núria Balagué Raga, de la
competència específica per autoritzar el matrimoni civil del Sr. PEDRO MANUEL
MARTÍNEZ GÓMEZ i la Sra. EVA PASALAMAR GIL

15 de
2022març
Secretaria
0000068 d e
2022

Delegació en la Regidora d´aquesta Corporació, Sra. Núria Balagué Raga, de la
competència específica per autoritzar el matrimoni civil del Sr. MIGUEL
CHIMENO SUBIRATS i la Sra. ESMERALDA HOMEDES NADAL

15 de
2022març
Registre
0000069 d e
2022

Incoació expedient de baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

16 de
2022març
Secretaria
0000070 d e
2022

Delegació en la Regidora d´aquesta Corporació, Sra. Monica Fabra Miralles, de
la competència específica per autoritzar el matrimoni civil del Sr. FRANCISCO
PONCE VIDAL i la Sra. JENNIFER MOLA MULET

18 de
Àrea
de
2022març
Atorgament del tràmit d'audiència 'Activitat establiment comercial de venda al
Serveis al
0000071 d e
detall - Camí la Roja, núm. 1'
Territori
2022
18 de
Àrea
de
2022març
Serveis al Requeriment d'esmena 'Certificat aprofitament urbanístic - c/ Felip II, 3'
0000072 d e
Territori
2022
18 de
2022març À r e a
0000073 d e
intervenció
2022

Proposta de baixa i nova liquidació de taxes

18 de
2022març À r e a
0000074 d e
intervenció
2022

Comunicació de titularitat de taxes errònia

21 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'Substitur 2 postes i 3 riostras - c/ Consuelo Gavaldá.
Serveis al
0000075 d e
PK. 13.400 T-332. Ref. 01986551 - 3602988'
Territori
2022
24 de
2022març À r e a
0000076 d e
intervenció
2022

Ampliació termini de fraccionament - Expt. 2012/52909

24 de
2022març À r e a
0000077 d e
Secretaria
2022

Proposta d´inici d´expedient per l´aprovació del Reglament de règim intern de la
residència municipal de gent gran d´Ulldecona. Convocar la comissió d´estudi
redactora de l´avantprojecte.

28 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'Permis per construir magatzem agricola. Pol. 32, parc.
Serveis al
0000078 d e
106 (Partida Valdepins). Discobe SL'
Territori
2022
28 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'Certificat aprofitament urbanístic i certificat càrregues
Serveis al
0000079 d e
urbanístiques i administratives - c/ Felip II, 3 '
Territori
2022
2022-

28 de
març À r e a
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0000080 d e
2022

Secretaria

Baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

28 de
2022març À r e a
0000081 d e
Secretaria
2022

Constitució d’una borsa per cobrir necessitats temporals de personal temporal
de peó de l’Ajuntament d’Ulldecona

28 de
2022març À r e a
0000082 d e
Secretaria
2022

Incoació expedient de baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

28 de
2022març À r e a
0000083 d e
Secretaria
2022

Incoació expedient de baixa d'ofici en el padró municipal d'habitants

29 de
2022març À r e a
0000084 d e
Secretaria
2022

Resolució expedient sancionador contra els Srs. ICG, MO, CAQ, VIR i SHH per
infracció de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d’
Ulldecona

29 de
2022març À r e a
0000085 d e
Secretaria
2022

Aprovació de l’expedient i del plec de clàusules administratives particulars del
contracte per a la realització dels treballs d'esbrossada de camins rurals 2022.
Acordar simultàniament la licitació d’aquest contracte

30 de
2022març À r e a
0000086 d e
Secretaria
2022

Atorgament del tràmit d'audiència 'Alta gual c/ Tinent Ferré, 11 - 3 m.l.'

30 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'Canvi de coberta habitage existent - c/ Murada de Dalt,
Serveis al
0000087 d e
77'
Territori
2022
30 de
2022març M e d i
0000088 d e
ambient
2022

Requeriment d'aportació de documentació de 'la urbanització de part del carrer
perpendicular al camí de la Roja - Prolongació carrer Mestre Hierro'

30 de
Àrea
de
2022març
Requeriment d'esmena 'Instal.lació 1 riostra. Ref.: 01975756 - 3605526 - Ctra. TServeis al
0000089 d e
331 pk. 3.000'
Territori
2022

17. PRECS I PREGUNTES
Pregunta 1 formulada per la Sra. Salas: Al passat ple, vaig fer una pregunta sobre el tema
dels guals, i en la resposta de l´alcaldessa em va posar que hi ha guals que no es pinten.
Segons l´ordenança municipal s´han de pintar tots els guals, és més, si jo vaig pel carrer i em
trobo un gual que li falta o la pintura o la placa, puc aparcar, perquè aquest gual no és legal, no
està senyalitzat com cal i puc aparcar. Possiblement la gent que incompleix això ho saben o no
ho saben, i ho dic perquè es tingui en compte, perquè a la Murada de Dalt hi ha bastants guals
que no estan pintats, i en realitat aquest gual no és efectiu com ha de ser. I m´ha cridat l’
atenció al llegir l´acta que em va respondre això, que n´hi ha que no es pinten i segons
l´ordenança que hi ha vigent s’han de pintar tots.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels guals, ho sabem el que diu l´ordenança, però sí que és veritat que molta
gent, potser és per desconeixement, ho van deixant o no ho fan i ens hem trobat en aquest
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supòsit. Evidentment, quan detectem o quan la policia detecta alguna situació semblant s´avisa
al propietari, però si no compleix les condicions que li diu la llicència, evidentment aquest gual
quedaria sense efecte.
Pregunta 2 formulada per la Sra. Salas: La previsió de fer els plens ordinaris, a principis de
maig tornarem a fer el ple ordinari? Ho dic perquè des del gener fins ara els ordinaris no s´han
complert cap.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Sra. Ventura:
La previsió dels plens és la de recuperar el ritme dels plens ordinaris. En principi la nostra
intenció per aquest mes no ha pogut ser, però esperem que el mes vinent sigui així, i que
poguem recuperar el calendari que tenim previst.
Pregunta 3 formulada per la Sra. Salas: Al ple passat es van aprovar els pressupostos, i en la
resposta de l’Alcaldessa ens va donar a entendre que som natros els que no ens n´enterem.
Ara faig una pregunta molt concreta, que la resposta és si o no.
Referent a la residència, a la partida de la residència, a la partida del 2022, despeses
1.050.000 euros, ingressos 1.050.000 euros, previsió dels 1.700.000 euros de préstec que es
pensa treure, 200.000 per a la residència, és així? La previsió que després al cap de l’any hi
hagi més ingressos i s´amortitzi o hi hagi altres coses no ho sé. El que he vist al pressupost és
això, és així sí o no?
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de la residència, pregunta-ves sobre la inversió. Sí que hi ha una inversió
prevista, més allà del cost ordinari que es pot treure de la residència, de 200.000 euros. I això
ho lligo amb el tema de l´expedient que comentava el portaveu d´Esquerra Republicana,
havíem pactat amb el Departament de Dret Socials tot un seguit d´inversions a mitjà termini
que eren les que ells consideraven que hi havia més urgència de tirar endavant i una ja està, la
principal ja està feta, una és l´adaptació de la terrassa que es va fer, per un import de 21.000
euros, però la més important és la del subministrament de 22 llits geriàtrics que hem fet el
canvi, ja està adjudicat el contracte, i en aquest cas el cost és de 17.000 euros, que és la
inversió que assumeix l´Ajuntament. Es van presentar un total d´onze licitadors, per tant una
bona participació per part del sector privat, i ja estan adjudicats els dos lots, el lot 1 s´ha
adjudicat a una empresa que es diu Arjo Iberia, SLU i el lot 2 a una empresa que es diu
Industrias Pardo, SL. I, per tant, en el moment en què es faci aquesta inversió quedarà
l´expedient, quedarà tancat l’expedient sancionador que havia obert.
Pregunta 4 formulada per la Sra. Salas: Com està el projecte del bar de l´orfeó? Ja fa un any
i mig, o dos, d’acord que hem tingut pandèmia, però aquest home que l’ha de redactar està bé,
té salut, què és el que passa?, perquè no hi ha forma que arribi el projecte a l´ajuntament.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de l´orfeó i això sí que crec que ho vaig dir a l´últim ple, teníem ja
l´avantprojecte, la memòria feta , tot i que s´ha demorat posteriorment tot el que és la
comptabilització econòmica del cost final de l´obra.
Pregunta 5 formulada per la Sra. Salas: Vaig preguntar a l´últim ple pel tema de la
cooperativa, com estava, perquè al pressupost crec que no hi havia cap partida referent a la
cooperativa i no es va contestar aquesta pregunta al ple passat.
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- Sra. Ventura:
El tema de la cooperativa no sé si ho vam comentar a l´últim ple o no, en tot cas, vam tenir una
última reunió ara fa unes setmanes ja per a tancar algunes qüestions tècniques que quedaven i
esperem poder firmar abans de l´estiu tota la documentació.
Pregunta 6 formulada per la Sra. Salas: En relació al cementiri, dels nínxols, sé que vàreu dir
que hi havia previsió de fer-ne, i avui he anat als tècnics a preguntar a veure com es feia això i
m´han dit que ells no tenien ni idea. M´ha sobtat molt perquè crec que encara que la quantitat
no sigui molt elevada crec que és algo que hauria de passar pels serveis tècnics, o almenys ho
haurien de saber. També sobre els nínxols, n´hi ha molts que no paguen, què pensa fer el
govern? ho dic perquè en temps, que passa massa ràpid, hi ha ajuntaments que quan ve Tots
Sants, per exemple posen una pegatina, per als propietaris, perquè sàpiguen que han de
passar per l´Ajuntament i regularitzar-ho, o què és el que pensa fer, per a aquests que no
paguen passin a arreglar-ho, perquè crec que és injust que no es pagui i puguin tenir-ho
comparat als altres que paguem.
- Sra. Ventura:
Sobre els nínxols hi ha un pressupost que ha arribat avui mateix, d´una inversió de vora 10.000
euros, que acabarem de concretar amb els tècnics si és la solució i que començaran en principi
en pocs dies a fer-ho. Com ja vaig informar es van fer els de Sant Joan del Pas, i ara faltava fer
aquests.
Pregunta 7 formulada per la Sra. Salas: Ho he dit moltes vegades i més ara al preu que està
la llum, el tema de la bomba de calor i l´aire condicionat de la sala de plens de l´Ajuntament. No
se´m contesta i suposo que ho tindreu com a prec. M´agradaria saber si és un tema que no us
interessa, i no ho penseu fer, ho podeu dir clar i ja està, i no passa res. Però m’agradaria saber
la intenció que teniu.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema de l´aire o la bomba de calor o fred de la sala de plens, està a la llista, ho he
dit moltes vegades, però no és una cosa prioritària. I t´explico perquè en els últims dos anys es
poden comptar amb els dits de les dos mans els actes que s´han fet aquí, a aquesta sala, per
tant, considerem que abans de climatitzar aquesta sala segurament era necessari fer altres
habilitacions d´altres llocs, com hem anat tirant avant. Ara ja es comença a utilitzar, ja de nou i,
per tant, quan arribi el moment, ho tirarem avant.
Pregunta 8 formulada per la Sra. Salas: Vaig comentar també a l´últim ple, el tema de les
herbes de les voreres, i la resposta va ser que ho estàveu netejant, ha plogut, n´han sortit més,
però n´hi ha que no es van netejar. Llavors voldria saber si es pensa anar carrer per carrer, per
a netejar totes les herbes que hi ha.
Pregunta 9 formulada per la Sra. Salas: Referent al tema de l´aparcament dels comerços, per
a poder anar a comprar amb la targeta que havíem de comprar aquí a l´ajuntament a 2 euros,
volia saber què trobeu. Jo quan vaig a comprar i vaig amb el cotxe, perquè vinc de fora, abans
de tancar-lo passo, i la veritat és que no trobo mai aparcament a aquests llocs. No sé si la
policia ho controla una mica, no es fa res o què, o com funciona.
- Sra. Ventura:
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Preguntàveu el tema del disc horari i m´hagués agradat treure també les dades de l´últim mes
de l´any passat, però no les he tret i aprofito també per a parlar del resum de la policia.
Aquest primer trimestre de l´any 2022, al final s´ha tancat en un total de 41 denúncies, per part
de la policia, de les quals hi ha més d´un 80% d´aquestes 41 que tenen a veure en estacionar
en zona de delimitació horària sense el disc horari, sense el distintiu, o en no obeir una senyal
d´estacionament prohibit, que és una altra de les qüestions per les quals es multa més a nivell
de poble. Més d´un 80%, per tant, estem parlant de què hi ha una falta de conscienciació
d´aquest motiu, després ja venen les multes per estacionar davant d´un gual, i altres qüestions
semblants.
Junt amb això la policia ha tirat endavant també, evidentment ja sabeu que la policia no només
es dedica a sancionar i a fer denúncies, sinó que també hi ha una feina detràs que no es veu,
en aquest primer trimestre de l´any ha elaborat un total de 129 informes, de caire divers, des de
baixes de padró a temes de millores de trànsit, oficis judicials o citacions judicials, un total de
76 atestats, alguns en danys a béns o furts, els 76 són bastants més que l´any anterior, i també
amb un augment important a tot el que fa referència a estafes bancàries i que per sort la gent
va denunciant cada vegada més. I després altres qüestions que també algunes tenen a veure
en algun dels temes que de manera recurrent surt als plens, com per exemple denúncies de l’
ordenança de civisme que en aquest trimestre ja en porta 3 i 8 informes per faltes de respecte,
amb una denúncia també. I després altres qüestions que s´han anat duent a terme, però ho
deia pel tema de l´estacionament horari sobretot, perquè el tant per cent de denúncies més
elevat és en temes d´estacionament i la veritat és que encara tenim bastanta feina a fer en
aquest sentit si volem que funcioni el tema de les zones d´estacionament horari, no només als
llocs que es van habilitar, sinó que crec que poden anar creixent de cara a futur, però
evidentment hem de fer una tasca de conscienciació encara bastant elevada.
Em preguntàveu també pel cost, es van imprimir mil unitats dels discs horaris, que després es
van repartir, es van vendre a diferents punts i continuen a la venda, tant a l´oficina d´atenció al
ciutadà com als diferents establiments, en un cost total de 1.060 euros i després la
senyalització de les zones que es van haver de modificar, en un cost de 780 euros, de cost de
la pintura i de la senyalització.
Pregunta 10 formulada per la Sra. Salas: En la legislatura passada, el grup del Partit Popular
va votar a favor dels pressupostos, i un dels temes que vam parlar era la rotonda, possible
rotonda del carrer Barcelona, a la part de dalt. És cert que és el problema dels camions, que
està la Diputació, i inclús vam comentar que la propietària dels terrenys estava disposada a
donar els terrenys, però en la condició que es fes una rotonda. Val que és de Diputació però
també intervé l´Ajuntament, allí hi haurà alguna rotonda algun dia? Ho dic perquè aquesta
senyora és gran ja, i ara tenim més possibilitats que potser el dia de demà quan aquesta dona
no estigui. S´ha fet alguna gestió al respecte?
- Sra. Ventura:
Sobre la carretera de Godall vam tenir la reunió amb la Diputació de Tarragona, al final vam
consensuar una de les tres opcions que ells ens plantejaven, i estan en fase d´elaboració de
projecte, i, per tant, una vegada fet el projecte, se´ns presentarà i l´haurem d´aprovar per part
del ple municipal o presentar les al·legacions que consideréssim oportunes, però tant la nostra
voluntat com la voluntat de la Diputació és tirar-ho endavant el més ràpid que poguéssim,
precisament per evitar alguns dels problemes que tenim a l´encreuament de la carretera Godall
carrer Barcelona, i evidentment en els problemes del trànsit de camions pesats que tenim a
aquesta zona d´aquí, al carrer Barcelona, a la plaça Diputació i també sobretot a l´encreuament
de la Murada amb la carretera de Godall, que és un coll de botella que no hi ha més accidents
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perquè la gent cada vegada va més en compte, però sí que és veritat que si algú va despistat,
és un dels punts negres dins del nucli urbà d´Ulldecona. Per tant, han sigut molts mesos de
feina, han sigut moltes reunions, molta insistència per part nostra, però crec que al final la
solució serà beneficiosa per a tots, no només per a la gent que viu a aquest tros d´aquí sinó al
final per a tothom que utilitza el cotxe diàriament per a una cosa o per a una altra. I que evitarà
alguns dels problemes que tenim habitualment, pel tràfic de camions pesats, que no només
afecten a la seguretat dels vianants, sinó per exemple també, al paviment, com podeu veure
simplement passejant pel nucli urbà.
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Prec 11 formulada per la Sra. Salas: Podeu posar un contenidor de brossa a la bassa del
Montsià? Hi ha dones que venen, cada dia que van, arrepleguen una bossa, se la porten a la
mà i la tiren aquí. Demanar també a la gent que tingui més civisme, i que els llocs públics
s´haurien de tractar com si fos casa d´ells. Però crec que si allí es posa un contenidor ho farem
més fàcil que no estigui tot per allí.
- Sra. Ventura:
Parlaves dels contenidors en zona rústica, i t´explico, si recordeu ara fa un any i poc o potser
dos anys, havia molts contenidors dels verds, dels de resta, escampats per mig terme. Aquests
contenidors, la immensa majoria, llevat d´alguns punts i per alguns motius molt concrets van
ser retirats. Van ser retirats perquè en les noves quotes que estem pagant, sobretot per la
penalització de no reciclar prou, aquests contenidors al final el que fan és incentivar tirar la
resta sense fer la recollida selectiva, i vam retirar tots els que estàvem en zona rústica, vam
deixar única o exclusivament les illes en zona urbana, per tal que poguessin ser on hi hagi un
punt de recollida d´escombraries, sigui un punt complet, una illa en tots els contenidors on se
puguin recollir totes les fraccions de brossa, i no els contenidors verds on anava a parar tot, a
banda de què ens portaven molts problemes. És evident que hi ha punts del terme municipal
on hi ha una densitat de gent que hi viu habitualment, però no oblidem que estan vivint en zona
rústica, i per tant, si que és veritat que necessiten uns serveis, però que si tornem a escampar
contenidors verds tornarem a tenir el mateix problema a tot arreu.
- Sra. Salas:
A veure jo he dit un contenidor, però papereres per exemple, no parlo per les cases, jo parlo
quan baixes on es posa la gent per a veure els patos i tot això, allí és on deixen la brossa (plats
de plàstic, gots, bosses,... ). Si no potser un contenidor, com a mínim algunes papereres,
perquè ho deixin allí dins.
- Sra. Ventura:
Esperem que serveixi, perquè moltes vegades que hi hagi una paperera no garanteix que la
gent tiri els papers dins, i poso un exemple dels banquets de la porta de l´escola, hi ha
banquets i paperera a cantó i cantó, i tots els dilluns al matí està tota la brutícia baix dels
banquets, gots, plàstics, llaunes, ... i les papereres buides. Per tant, aquí també tenim un camí
llarg de recorregut en tot el tema de la conscienciació ciutadana que és important, però en tot
cas, prenc nota del prec de les papereres.
Pregunta 12 formulada per la Sra. Salas: Com està el tema de l´interventor? Es va aprovar al
ple que es va reduir la jornada, que es faria més càrrec de la residència. Quan vindrà un
interventor que es faci càrrec del dia a dia? Jo no tinc cap problema, però sé que tot va més
poc a poc, i m´agradaria saber com està el tema de l´interventor.
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- Sra. Ventura:
Tema de treballadors, interventor i demés, estem en la mateixa situació que estàvem fa dos
mesos. No sé si és qüestió de junta de govern o ple, però en tot cas s´ha d´aprovar l´oferta
pública properament i també haurem de fer una adaptació d´algunes de les places que tenim
ocupades per treballadors interins, podríem dir, i que ara se´ns demana fer una regularització i
també des de secretaria i intervenció hi estan treballant, però de moment està tot exactament
igual.
Prec 13 formulada per la Sra. Salas: S´hauria de començar a treballar ja amb el pressupost
del 2023, perquè el puguem aprovar a l´octubre del 2022, i que sigui efectiu l´1 de gener de
2023, tal i com diu la llei.
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- Sra. Ventura:
Del pressupost del 2023, podria dir que tant de bo poguéssim arribar-hi a temps.
Pregunta 14 formulada per la Sra. Balagué: Repetidament hem preguntat pel tema de la
cooperativa, tema de l´orfeó, i ens agradaria saber com estan aquests temes que portem tant i
tant de temps retràs.
- Es dóna per contestada en la pregunta 4 (orfeó) i pregunta 5 (cooperativa), respectivament.
Pregunta 15 formulada per la Sra. Balagué: Voldria començar en una pregunta que vaig
fer a la intervenció quan parlàvem del pressupost, debatíem el pressupost del 2022, i
vaig fer una intervenció pel que feia el cas a les plusvàlues i vaig demanar en aquell
moment si l´interventor ens podia facilitar la quantitat que s´havia recaptat, durant els
últims 4 anys, per l´impost de les plusvàlues i també quina quantitat s´hauria deixat de
recaptar en motiu de la sentència. Per tant, ho torno a demanar si és possible.
- Sra. Ventura:
Respecte a les plusvàlues preguntaves el tema del total recaptat. Estem parlant de què
estàvem recaptant 12 mil euros, aproximadament més o meys, i amb els números que havia fet
l´interventor, en la nova fórmula de recaptació, estàvem passant a la meitat, 5 o 6 mil euros
aproximadament. Evidentment això no és exacte, és fruit de l´experiència dels últims anys, tot
potser que canvie ara perquè es facin més transaccions. També convocarem reunió
properament pel tema de les subvencions de les ajudes d´habitatge, de reforma d´habitatge i
vivendes a tot el que és Ulldecona, si recordeu l´última edició de les subvencions va haver la
meitat de la quantitat econòmica que teníem pressupostada ja que no es va cobrir perquè no hi
va haver prou demanda i ara de l´any passat en canvi hi ha més demanda que partida
pressupostària. Això de les plusvàlues acaba sent el mateix, no sabem quines són les
transaccions que es faran, per tant, només podem parlar de números aproximats.
Pregunta 16 formulada per la Sra. Balagué: Vista la pujada dels preus del combustible, del
ferro, del ciment, en definitiva, de molts dels elements de la construcció, ens preguntem si en
els 180.000 euros que hi havia pressupostats per a fer la construcció de la pista de les escoles,
si teniu previst que hi haurà prou pressupost, si ja teniu algun pressupost i quan teniu previst
començar aquestes obres, perquè potser no arribarem a temps.
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Pregunta 17 formulada per la Sra. Balagué: Teniu prevista alguna actuació al pavelló
poliesportiu, per a entendre´ns al «poli», com per exemple insonoritzar-lo o adaptar-lo, per fer
un centre cívic en condicions.
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Pregunta 18 formulada per la Sra. Balagué: El carrer Vicent Aubà, com sabem, actualment
és un carrer de pas, d´entrada i sortida del nostre municipi i cada vegada hi ha més trànsit per
aquesta zona, i volíem saber si pensàveu fer alguna actuació, perquè considerem que no és de
rebut trobar aquesta entrada i sortida del poble. Per tant, us demanaríem si es pogués fer
alguna actuació per tenir una entrada en condicions.
- Sra. Ventura:
Sobre el carrer Vicent Aubà ja hi ha un projecte que ja està fet, un projecte de reforma, podríem
dir, de tot el tram de carrer, ara no voldria equivocar-me, però crec que és des del carrer Orfeó
fins a la plaça de bous, per entendre´ns, fins a la sortida, crec que és aproximadament per allí.
Hi ha un projecte que ja vam elaborar ara fa un temps, però que al final vam descartar per una
qüestió econòmica, però enguany tenim una partida al pressupost important per al tema de
carrers i, per tant, segurament, no sé si tota la part però si una part la podrem executar. Allí
també hi ha encara una fiança dipositada d´una de les empreses que va fer la urbanització del
carrer, que no va passar podríem dir la inspecció tècnica posterior i això crec que igual tu que
Isa, us n´heu de recordar també, i per tant, hi ha un part d´aquesta fiança que també es podrà
aprofitar per a fer aquesta obra de millora del carrer.
Pregunta 19 formulada per la Sra. Balagué: Veïns del Barri Castell m´han fet arribar la
pregunta què quan s´acabarà el canvi de la il·luminació a LED i, també al mateix temps, em
comenten que moltes faroles molt sovint fallen.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema del canvi de leds del barri Castell, ara el que estem acabant d´executar, crec
que aquesta setmana ja acaben les obres, és tot el canvi d´enllumenat dels Valentins, del
carrer principal, carrer Major i també el tros de sortida de la carretera del barri Castell.
En el cas del barri Castell hi havia una avaria que quan plovia, quan estava el terreny humit,
havia un cable que feia mal contacte i evidentment això ens ha costat molt descobrir on estava,
i han sigut moltes hores per part dels electricistes i anar treballant en aquest aspecte. En
principi van reparar l´averia, està solucionat, i esperem que no falli més i que per tant, ara totes
les bombetes que anéssim canviant ja puguin funcionar en total normalitat.
Pregunta 20 formulada per la Sra. Balagué: Respecte als camins i carrers del municipi,
arreglar significa tapar forats? Perquè si arreglar significa tapar forats sabem el que passarà a
les properes pluges, tornarem a tenir els nostres carrers i camins en el mateix estat que ara, i
considerem que no és la solució adient.
- Sra. Ventura:
En alguns carrers, ho sabeu, no s´estan fent pedaços. Evidentment hi ha carrers que no han
sortit forats, i són sobretot els que s´han arreglat els últims anys, jo diria que dels últims 10
anys, als que s´ha fet una actuació integral, però a tots els altres, evidentment n´han anat
sortint i no pocs. S´ha fet una actuació important a l´avinguda Ramon Salomon, des de la part
del carrer Guifré a la carretera de Godall, de sortida, integral d´arranjar i, a més d´urgència,
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perquè no era una actuació que tinguéssim prevista de manera immediata, sinó a mig termini,
però l´hem avançat precisament perquè en els últims aiguats ha quedat el paviment, la part que
no estava formigonada, toda destrossada.
I s´han anat fent altres reparacions, algunes d´urgència, altres que seran una mica més de
fons, diríem i que abarquen una mica més del que és el simple forat, a molts carrers.
Sabeu que abans dels aiguats vam fer l´alquitranament de diferents carrers que també ens
hem lliurat dels forats, que són l´avinguda Ramon Salomon a la qual falta un tram, la part de
contra l´avinguda Generalitat, carrer Felip II, l´avinguda Constitució, i també altres que no han
sortit, les murades o el carrer del Mar o el carrer Calvari, però la resta estem fent actuacions
puntuals, n´hem fet a l´avinguda Generalitat, al carrer Mossén Mulet, l´adequació del pàrquing
de l´oficina de turisme, que crec que ha sigut Núria qui ho ha plantejat, és a banda i està
prevista de fer properament, carrer Entença, Salvador Vidal, Clavé, Russinyol, Aragó, carrer
Barcelona, carrer Sans Borja, carrer Balmes, carrer Muntaner, Maestrat, Comte Montemolin,
cantonada Vidal i Barraquer, al carrer Galícia, al carrer Major des de la plaça Sales i Ferré, fins
a la sortida, se n´ha de fer una també, que no és només de tapar forats sinó d´arranjament de
més metres, igual que a la sortida d´aquí, fa un parell d´anys, vam fer un tram i ara acabat més
clavillat, el del costat i, per tant, també s´haurà de fet tot de manera integral, avinguda Terres,
avinguda Escoles, carrer la Galera. Hi ha quantitat de feines que s´han anat fent, algunes sí
que han sigut molt d´urgència, sobretot per resoldre el problema que tenim actualment, però
que evidentment requereixen una actuació posterior més gran de la que s´ha fet.
Pregunta 21 formulada per la Sra. Balagué: També voldríem saber quina valoració feu del
disc horari, la prova pilot va començar a l´octubre de l´any passat fins al novembre i estem a
l´abril de 2022 i voldríem saber si funciona o no funciona, si se sanciona o no se sanciona,
perquè hem preguntat a diversos veïns i ens comenten que no en saben gaire cosa.
- Es dóna per contestada en la pregunta 9.
Pregunta 22 formulada per la Sra. Balagué: I ja per acabar, ha passat l´estiu, ha passat el
Nadal, arriba la Setmana Santa, la tenim a tocar, i suposem i esperem que faci bon temps i
com el nostre municipi hem d´estar orgullosos que tenim molt de turisme, perquè és una font
d´ingressos, no només d´ingressos, és una de les coses importants que tenim al nostre
municipi, i el que no és de rebut és que quan arribin a l´oficina de turisme, es trobin l´estat en el
qual està l´aparcament. Per tant, ens agradaria que s´actués i que es deixés l´aparcament en
condicions i almenys quan vindran els turistes tindran un bon sabor de boca de l´arribada a
Ulldecona.
Prec 23 formulada pel Sr. Paredes: Moltes vegades es parla de l´oficina de turisme i moltes
vegades es parla del molí d´oli de Cèsar Martinell / Oficina de turisme. Crec que és una llàstima
i estaria bé, i ho feu indiferentment, perquè he vist activitats d´una forma o d´una altra, que es
posés per davant sempre el Cèsar Martinell, perquè tenim un molí d´oli que és una obra d´art, i
d´oficina de turisme tots els pobles en tenen, d´oficines de turisme n´hi ha a tot arreu, però en
canvi tenir un edifici de Cèsar Martinell no. De vegades ja ho feu quan s´anuncia un acte, però
en tot cas, que és remarqués l´edifici, perquè és singular, i no només posar l´oficina de turisme.
Pregunta 24 formulada pel Sr. Paredes: El tema dels carrers, que ens hem trobat ara, mireu
el poble està en un estat que jo diria bastant lamentable, podem acusar a la pluja, sempre algú
ha de tenir la culpa. Però no tots els carrers estan en mal estat, hi ha carrers que estan
perfectament, potser pocs, però n´hi ha. Crec que és una mica el que estem denunciant des de
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fa temps, hem de fer les coses amb previsió, a mig i llarg termini, no podem anar en pegats,
perquè clar, quan posem pegats i plou, els pegats es despeguen i tenim veritables clots al
poble i molts i molts carrers, en un estat lamentable. Com dèia la companya, ara vindrà l´època
bona, esperem que el turisme es reactive, però passejar pel poble la veritat és deplorable. I
penso que no es pot acusar només a la pluja, sinó a la feina no ben feta, perquè a la feina ben
feta la pluja no té perquè tenir aquesta afectació que té, per no dir el tema de la vegetació, que
cada vegada és més exuberant. Per tant, crec que les coses s´han de fer amb una visió a mig i
llarg termini.
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- Es dóna per contestada en la pregunta 20.
Pregunta 25 formulada pel Sr. Paredes: El tema de la pista de les escoles, són dels
pressupostos participatius anteriors, jo ja insisteixo tot el que puc en tot el tema que pugui ser
participatiu, que ja sé que no és la gran panacea, eh, no és la perfecció, però és important que
la gent pugui participar. I, per tant, els hem d´insistir que s’ha de facilitar però clar, si quan fem
un procés participatiu estem al mes que estem i les pistes estan com, bueno està tot per fer, i
això són dels pressupostos anteriors, i ara s´haurien de fer els d´aquest any, això no motiva, a
banda que en fi, no és el que pertoca.
Pregunta 26 formulada pel Sr. Paredes: Ara repetiré preguntes fetes el febrer del 2022, i que
no se m´ha contestat.
Era sobre el tema de la campanya de promoció que es va fer en relació als aparcaments al
poble, van dir, deslliurament de 8 aparcaments, això voldrà dir una rotació. Quina valoració
s´ha fet? El disc horari algun cotxe el porta? Es controla? Es mira? Quants diners ha costat?
Perquè ha costat diners, van pintar el terra, s´ha fet alguna senyalització horitzontal... quina
situació seria, quina valoració faríem sobre aquesta campanya? I si encara està en peu, perquè
jo de disc horari no en veig als cotxes, la veritat, tampoc és que em vagi fixant massa, però bé,
allí on compro la verdura, al costat n´hi ha i no veig que en portin mai. Per tant, no sé si s´han
de posar o no o ja s’ha acabat la campanya o el que sigui.
- Es dóna per contestada en la pregunta 9.
Pregunta 27 formulada pel Sr. Paredes: I, després un altre tema, que vaig preguntar el 24 de
gener de 2022 sobre la residència, per escrit, i el que dèiem una mica, sobre l´obligació i el
deure que nosaltres com a regidors tenim de preguntar, de xafardejar, d´investigar, perquè
aquesta és una obligació i un deure, i el que té l´Administració pertinent de la màxima
transparència. I era, per saber si havia hagut alguna inspecció a la residència municipal per
part de Salut i Treball, quines, quantes, si s´havia aixecat alguna acta, si en relació als
expedients oberts per presumpta comissió d´infracció ja estaven finalitzats tots, si hi havia
algun altre requeriment... I després he fet altres preguntes, però és que aquestes preguntes les
vaig fer per escrit, per tant, penso que la transparència és això, és contestar, com a mínim.
- Sra. Ventura:
Respecte a les inspeccions, és que inspeccions dels diferents departaments crec que en
passem cada setmana, és a dir, tant d´Acció Social, com de Salut, com de Treball, tant en la
residència com en altres equipaments, l´Ermita en temes d´aigua sobretot, l´espai del Centre
obert Lúdik o altres serveis que tenim i que habitualment es fan les revisions oportunes per part
dels diferents departaments.
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Pregunta 28 formulada per la Sra. Gavaldà: Natros no repetirem totes les preguntes que ja
s´han fet, no cal, ja ens donem per enterats, i n´aportem algunes. El tema és que ara que ha
començat a ploure, i esperem que continue plovent, ara a la primavera ha de ploure,
teòricament, i volíem preguntar, la séquia del polígon de Valldepins, que fa de recol·lector,
s´estan fent els treballs de manteniment per a què no es torni a inundar una altra vegada el
polígon?
- Sra. Ventura:
Respecte de la sèquia de Valldepins sí, s´havia fet alguna actuació i encara queda una neteja
de l´últim tram per a fer, tot i així crec que ho vaig dir, no sé si ho vaig comentar aquí, sinó ho
explico ara, la proposta tècnica per a solucionar els problemes d’inundabilitat del tram de contra
la carretera de Valldepins passa per fer un nou col·lector d´aigües pluvials a l´altre cantó de
l´autopista, al cantó de baix, perquè ara el que passa és que l´aigua que baixa de la zona del
Montsià es recull a l´altre cantó, passa per dos canalitzacions a la punta del polígon Valldepins,
entra i allí s´adjunta en tota la que entra per l´altre cantó i, per tant, va ser el que va provocar la
inundació del dia 1 de setembre, i la nostra proposta ja l’hem traslladat, ja han estat aquí els
tècnics de l´ACA, ja hem fet diferents reunions per tal de poder tirar endavant, clar primer
s´haurà de fer el projecte, això és una qüestió que va per a temps, però que en principi estan ja
les primeres pedres d´aquest camí posades, i la idea seria fer un col·lector de pluvials que
recollís les aigües a l´altre cantó de l´autopista, i que directament les canalitzés fins al riu, que
no estem parlant de molta distància, i evitaria així l´arribada de molts litres d´aigua a la séquia,
i, per tant, també podria donar més capacitat.
Pregunta 29 formulada per la Sra. Gavaldà: Una altra que nosaltres considerem que és un
punt de vital importància per a Ulldecona i tot el territori, és la situació del servei de trens que
tenim, que ja n´hem parlat bastantes vegades, a mesura que han passat els anys hem anat
perdent freqüència i qualitat al transport ferroviari, i volem recordar que ja al ple del gener de
2020, preguntàvem a l´equip de govern si tenia algun pla per reclamar les millores que es
mereix Ulldecona i la comarca en el servei, i si més no proposàvem de fer front comú amb tots
els grups municipals, per engegar les accions necessàries, per anar a demanar on fes falta que
l´estació d´Ulldecona tornés a ser l´estació de referència del Montsià. Aquell gener de 2020 la
resposta de l´Alcaldessa va ser que des del consistori s´havien enviat dos cartes, una dirigida
al President de Ferrocarrils de la Generalitat i una altra dirigida al President de Renfe, com a
les dos entitats que gestionen tot el servei de transport, en la voluntat de conèixer els plans del
ferrocarril, tant de la Generalitat com de Renfe, respecte a l´estació d´Ulldecona, com sobretot
que coneguin una vegada més quines són les nostres reivindicacions, s´han demanat dos
reunions, tant a una administració com a l´altra.
En quant a obrir un front comú se’ns va dir, ofereixo la possibilitat i us comunicaré el dia que
ens donin la reunió, tant a un lloc com a l´altre, i si volem mostrar la unitat del ple com sempre
hem estat, es pot apuntar qui vulgui, en tot cas, anem-hi tots conjuntament i fem les
reivindicacions oportunes per tal de no perdre més serveis. Ja sabem tots que va passar
després, va venir la pandèmia i ho va capgirar tot, som conscients.
Però ara la pregunta seria, hi va haver resposta a les cartes enviades? Hi ha previstes les
reunions esmentades? I també pregunto a la resta de l´oposició, estan d´acord en fer un front
comú davant aquesta situació¿
Voldríem que quedés clar en quina situació estem respecte aquest tema.
- Sra. Ventura:
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Respecte el tema dels trens, me´n reia quan parlaves perquè després de molt de temps, moltes
insistències, trucades, i demés, havíem aconseguit una reunió que s´havia de fer avui mateix, a
migdia, a Barcelona, però que ja ens la van anul·lar la setmana passada, i estem esperant que
ens acabin de confirmar el dia i l´hora una altra vegada. Quan la tinguem us la facilitarem, per
tal que puguem anar els que sigui a explicar quina és la realitat. Tot i així vaig tenir l´oportunitat
de parlar amb el responsable de mobilitat de la Generalitat i plantejar-li algunes actuacions, que
si que són de més fons i que segurament poden portar una solució a més diguem mig i llarg
termini, com pot ser l´augment de freqüències cap a Barcelona, però n´hi ha altres que són molt
simples i que millorarien notablement el que és la connexió d´Ulldecona, en Tarragona o cap al
Nord diguem, en Tarragona-Barcelona, com per exemple evitar l´entrada i sortida del trens des
de l´Aldea a l´estació de Tortosa i tornar a sortir, que això són qüestions simple i purament
d´horari, de detall, que no tenen un cost econòmic per a ningú i que significarien, com dic, una
millora molt important, per a totes les persones que utilitzen el tren direcció Nord, o de
Barcelona cap a aquí. Això a banda de les altres qüestions que ja li havíem plantejat i que
esperem poder-li plantejar prompte, respecte a les freqüències, respecte a l´adaptació de
l´horari a la realitat del que necessita la gent, al confort i comoditat dels propis trens, és a dir
que trens que estan pensats i dissenyats per a fer 20 quilòmetres, n´acabin fent 250 en gent, 3 i
4 hores a dins, i totes les altres qüestions que hem anat parlant al respecte.
Pregunta 30 formulada per la Sra. Gavaldà: El passat 23 de març ens vam assabentar per
les xarxes de la visita del Director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Habitatge de les
Terres de l´Ebre, que acompanyat per l´Alcaldessa i regidors de l´equip de govern van visitar
diversos equipaments municipals, com ara la residència de gent gran i la seu de la Fundació
Ulldecona i que després, segons es publicava a xarxes, es va fer una reunió amb l´equip de
govern per tractar diversos projectes de futur emmarcats dins dels fons Next Generation, tant
en l´àmbit d´atenció en les persones grans, com en l´àmbit de l´habitatge, i la pregunta seria, hi
ha prevista alguna quantitat de fons Next Generation que arribin a Ulldecona? I si és així, en
quins projectes de futur s´invertirien, quins són els projectes de futur respecte a la gent gran i
projectes d´habitatge?
- Sra. Ventura:
Tema fons Next Generation, ho explico perquè hi ha moltes vegades que potser algú pot
pensar, això són uns fons o una línia de subvencions dels fons europeus i aquí què te toca, sí o
no. No, no és així, absolutament totes les actuacions que està treient tant la Generalitat des
dels diferents departaments, com també el Govern de l´Estat des dels diferents ministeris totes
són Fons Europeus. Quina és la diferència respecte a anys anteriors? Primera que surten línies
noves, i segona que les línies que ja sortien anteriorment estan molt millor dotades
econòmicament, per exemple l´1,5% cultural que nosaltres ens vam acollir a l´última
convocatòria per temes de rehabilitació del Castell i que la nostra voluntat és continuar acollintmos, tant en temes del Castell o inclús en temes del teatre, perquè es un altre dels
equipaments, que anteriorment ha tingut subvenció per part de l´1,5% cultural, i aquest és un
dels requisits per a poder-se presentar, a banda de què el tenim, evidentment, catalogat.
Aquest 1,5% cultural que abans sortia en x milions, per a tota Espanya, enguany sortirà en
molts més diners, per tant, nosaltres continuarem acollint-mos a n´això. A banda, i això lliga
també amb la reunió que comentaves del Director dels Serveis Territorials de Drets Socials que
vam estar parlant-ne la setmana passada, sobre algunes línies de subvencions que han sortit
per a temes de residència, de millora de residència, sempre relacionades en temes d´eficiència
energètica, i en temes de digitalització, és a dir, no estem parlant de què pugui sortir una
subvenció que ens poguem acollir per demanar un milió d´euros per a reformar les estàncies
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interiors de la residència, estem parlant d´unes línies molt concretes, sobretot d´eficiència
energètica i digitalització, també en temes d´habitatge, que vam estar parlant-ho en ell bastant
de temps sobre unes línies que han sortit, que no afectarien en aquest cas a equipaments
públics sinó a comunitats de propietaris privades, és a dir blocs de pisos bàsicament, també, en
temes de millora d´eficiència energètica, tot i així per a què aquests privats es puguin acollir,
l´Ajuntament ha de fer una petició prèvia i estem treballant per a poder-ho tirar avant.
Respecte a temes de fons europeus, com dic, en funció del que va sortint hi ha diferents
opcions que anem plantejant, ara està pendent de sortir-ne una d´equipaments culturals, en
dos línies, fins que no surti la convocatòria no ho sabrem, però en principi per les notícies que
tenim, no podem presentar-nos a les dos, per tant, haurem de triar-ne una o l´altra. De
projectes més enllà del de l´orfeó, tenim el de continuar desenvolupant tot el que és el pla
d´usos de reforma de tot l´equipament, tenim per exemple, també pendent, la climatització de la
casa de cultura i el canvi de la caldera, que és de gas-oil, o el canvi de calderes de gas-oil de
l´escola, vull dir que hi ha molts de projectes que en funció de les subvencions que vagin sortint
anirem presentant-mos a unes o a les altres.
Abans dèia de la Generalitat o el Ministeri, però la Diputació també, totes les línies de
subvencions que surten de la Diputació, totes estan suplementades en més fons econòmics,
precisament perquè arriben de fons europeus.
Pregunta 31 formulada per la Sra. Gavaldà: Una altra qüestió que ha sortit aquí és el tema
dels carrers. No entrarem a dir si fem pedaços o no fem pedaços, anem a concretar un dels
punts que es va parlar al ple del passat 11 de febrer. A la pregunta què vàrem fer sobre el
trànsit de camions de gran tonatge per dins del nucli urbà, concretament al carrer Barcelona, la
Sra. Alcaldessa ens va dir, la setmana vinent, o sigui que seria la setmana del 14 de febrer, que
la Diputació havia de presentar diferents propostes per resoldre aquest problema, en funció de
l´avaluació tècnica i del propi pressupost que assumeix la Diputació i que es comprometia a fer
efectiva la inversió dins de l´exercici en curs.
Per tant, la pregunta seria: Ja han començat aquesta actuació? sinó quan començarà? perquè
ara ja som a l´abril i no queda tant per acabar l´exercici en curs.
- Es dóna per contestada en la pregunta 10.

Secretària accidental

Alcaldessa Presidenta

Rosa M. Barceló Serrano

Núria Ventura Brusca

Transcripció de l'acta número 2022-0000002 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: 27/04/2022,
28/04/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 29/06/2022
a les 11:40:02

