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Identificació de la sessió
Sessió: Ple municipal ordinari 02/05/2022
Ens: Ajuntament d'Ulldecona
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Núria Ventura Brusca
Secretari/ària: Rosa M. Barceló Serrano
Dia: 2 de maig de 2022
Hora d'inici: 13:30
Hora de finalització: 14:41
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!)
Sr. Alfred Paredes i Poy (ERC-AM)
Sra. Núria Balagué Raga (JUNTS)
Sra. Isabel Maria Salas González (PP)

Excusen la seva assistència:
Sra. Maria Josefa Gavaldà Adell (FEM POBLE!)

S'acorda per unanimitat la incorporació per urgència a l'ordre del dia d'un nou punt: "Aprovació
inicial del text refòs de les bases reguladores de les subvencions per al foment de la
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona".
Votacions:
Sotmesa a votació la incorporació a l'ordre del dia d'un nou punt, s'aprova per unanimitat dels
membres consistorials presents.

ACORDS
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Sessió Inicial
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Deliberacions:
No se'n produeixen.

Votacions:
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Sotmesa a votació l'acta del dia 4 d'abril de 2022, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

Secció Resolutòria
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT
D´ULLDECONA I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ D´ÚS DE
TERRENY PER A LA GESTIÓ D´INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
Deliberacions:
No se'n produeixen.

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

Fets
I. Que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, (en endavant CTTI) és l´ens responsable de la planificació tècnica,
implantació, gestió, explotació, coordinació, supervisió i control de l´execució dels
sistemes i dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya a l´empara
del previst a l´article 2 de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el CTTI.

II. D´acord amb els articles 4.1.1 i 4.1.2 del Decret 26/1999, de 9 de febrer, pel qual
s´aprova l´Estatut del CTTI, les funcions de realització de la planificació tècnica i
l´establiment de les directrius de la gestió i explotació dels serveis i sistemes de
telecomunicacions i informàtica que siguin necessaris per al funcionament de la
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II.

Generalitat de Catalunya d´acord amb les atribucions que atorga l´Estatut d´Autonomia i
de conformitat amb el que estableix la legislació de l´Estat sobre ordenació de les
telecomunicacions juntament amb les legislacions catalana i europea en l´àmbit de les
competències respectives així com la coordinació, la supervisió i el control de l´execució
dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions i d´informàtica aptes per a satisfer les
necessitats de l´Administració de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
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III. Així mateix, i en virtut de l´article 4.2 de l´esmentat Decret 26/1999, el CTTI està facultat
per gestionar la prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de forma directa
o per mitjà de les societats que constitueixi amb aquesta finalitat, en qualsevol de les
formes previstes a l´ordenament jurídic, el desenvolupament, la implantació, l´explotació
i la comercialització d´altres serveis i sistemes de telecomunicacions.

IV. Que en virtut de l´article 4 del Decret 26/1999, s´integren en el patrimoni del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya tots els
béns procedents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses
filials i els béns i els drets procedents dels departaments de la Generalitat i dels seus
organismes autònoms que li foren atribuïts en el moment de constituir-lo i que el Centre
de Telecomunicacions gestionava en règim d´adscripció.

V. Que el CTTI està subrogat en la posició de tots aquells convenis existents entre les
entitats del Manifesten IV i dels ajuntaments titulars dels terrenys on s´hi troben les
diferents infraestructures de telecomunicacions o centres emissors (en endavant, CE), i
va assolir les obligacions de manteniment i gestió de les mateixes.

VI. Que l´Ajuntament és propietari i titular de ple domini, d´un terreny de naturalesa de bé de
domini públic municipal de 44 m², ubicat a Tossal Gros, amb referència cadastral
43158A053002380000XA, al terme municipal de Ulldecona, i on s´hi localitza el CE
ULLDECONA propietat del CTTI.

VII. Que d´acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de
règim jurídic dels sector públic, tots els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculants o
dependents s´han d´adaptar a les disposicions legals de l´esmentada Llei 40/2015 en el
termini de tres anys des de la seva entrada en vigor.

Fonaments de dret
1. La legislació i normativa aplicable és la següent:
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Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57). Llei 40/2015,
d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic (arts. 47- 53).
Llei 26/2010, de 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (arts. 108 a 112 i Disposició addicional cinquena).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 a 311).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (art. 14).
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació
pública (art 44) 2.

2. Atès que els articles 303 i següents del Reglament d´Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals de Catalunya, 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:
I. Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Ulldecona i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la
cessió d´ús de terreny per a la gestió d´infraestructures de telecomunicacions, en els termes en
què figura incorporat a l´expedient administratiu.
II. Facultar l´Alcaldessa per a tota actuació necessària en vista a l´efectivitat del present acord, i
en concret, per a la signatura del conveni aprovat.

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.

3. APROVACIÓ INICIAL DEL TEXT REFÒS DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI
D'ULLDECONA
Deliberacions:
No se'n produeixen.
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Votacions:
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels membres consistorials
presents.
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Fets
En la sessió de la comissió d'avaluació i estudi de les subvencions per al foment de la
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, duta a terme el dia 29 d'abril de 2022, es va
detectar la necessitat d'introduir modificacions a les bases reguladores d'aquestes subvencions
per tal de poder donar aprofitament als romanents econòmics resultants de renúncies,
desistiments o menor execució dels projectes subvencionats per part dels seus beneficiaris.
S'ha cregut convenient efectuar altres modificacions menors al text de les bases:
Es permet demanar la subvenció abans de disposar de la llicència d'obres, amb la
condició que aquesta s'obtingui abans de l'inici de les obres i que durant la seva
execució es respectin els parametres i condicionants que s'hi estableixin.
S'elimina la possibilitat de subvencionar despeses d'instal·lació d'energies renovables,
atès que des de 2022, l'Ajuntament compta amb una línia de subvencions específiques
per a aquest tipus d'actuacions.
No seran subvencionables les obres dutes a terme per empreses mercantils que es
dediquen de forma professional i habitual a l'activitat de lloguer d'habitatges.
S'eleva el percentatge de subvencionalitat de les actuacions en matèria d'aïllaments fins
al 20% i fins al 40% en les àrees de priorització que s'estableixin a les successives
convocatòries de la subvenció.
S'admetran sol·licituds que contemplin obres en més d'un dels conceptes
subvencionables establerts a les bases.
S'admet la possibilitat que els beneficiaris puguin reformular les seves sol·licituds, de la
manera prevista a l'article 27 de la Llei General de Subvencions.

Per últim, s'ha adaptat la redacció de les bases al model estàndard de bases reguladores
aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Ulldecona per a totes les subvencions de concurrència
competitiva, amb l'objectiu de facilitar la gestió i la consulta d'aquestes.

Fonaments de dret
L'article 17 de la Llei General de Subvencions estableix els requisits que han de complir les
bases reguladores de les subvencions i regula el contingut mínim d'aquestes.
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Correspon al Ple de la Corporació la competència per a aprovar la modificació de les bases
reguladores, en tant que tenen la naturalesa d'ordenança específica, la qual s'ha de dur a
terme pel procediment regulat a l'article 49 de la Llei de Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment el text refòs de les bases reguladores de les subvencions per al
foment de la rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona i les modificacions que s'hi
incorporen, en els termes amb què figura en l'expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament pel termini de
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província de Tarragona
(BOPT) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Tercer. 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. Una
vegada aprovades definitivament, les Bases es publicaran íntegrament al tauler d’Edictes i al
BOPT.
Quart. Aprovar les instruccions de tramitació de les subvencions per al foment de la
rehabilitació d'habitatges al municipi d'Ulldecona, d'acord amb la proposta que figura
incorporada a l'expedient.

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
4. MOCIÓ EN HOMENATGE ALS DEPORTATS D'ULLDECONA ALS CAMPS DE
CONCENTRACIÓ I EXTERMINI NAZI. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).
Deliberacions:
- Sr. Paredes:
Llegeix la moció.
- Sra. Ventura:
També votarem a favor. En tot cas, afegir un punt important que crec que la moció ha obviat i
que no ha tingut en compte, i és que cal reconèixer, en aquest cas, la feina feta en els últims
anys, en concret per la tinent d´alcalde, Cati Brusca. En aquest camp, des del 2016 que vam
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instal·lar el monòlit a les víctimes al cementiri, com també el treball conjunt que fem anualment
en el marc del conveni amb l´associació Amical Mauthausen, una entitat sense ànim de
lucre que està constituïda per supervivents dels camps de concentració i extermini del règim de
nazi i que treballa en molts àmbits, però sobretot amb el que fa referència a la conscienciació
dels perills que suposen algunes ideologies que poden desembocar cap a la intolerància i cap
a l'anul·lació de drets de les persones i dels pobles. Hem fet alguna activitat important al centre
educatiu de l´institut Manuel Sales i Ferré, concretament a l´any 2019, i esperem que després
d´aquests anys de pandèmia també puguem recuperar aquests tipus d´activitats. I participem
també en la xarxa de memòria i prevenció del feixisme també de la mà d´Amical Mauthausen.
Però respecte a les llambordes d´Stolpersteine, infomar que estan demanades des de fa ja 2
anys, que segons el darrer tràmit que vam fer, fa un mes aproximadament, ens van
informar des del memorial (ho dic pel tema de temps) que no ens pensem que és una cosa
immediata. Des del memorial democràtic, ens informaven que malauradament la producció de
llambordes no depèn d´ells directament sinó que depèn de l'entitat de la fundació
Gunderdeliming d´Alemanya, que ells anualment faciliten les llambordes que ells mateixos
limiten, enguany són vora unes 100 i poc, i podran en aquestes 100 acabar de fer totes les
sol·licituds que van tramitar durant l´any 2018, per tant, estem parlant que és una qüestió que
per molt que faci temps que estem tramitant, ja tenen totes les fitxes de tots els deportats i de
totes les persones assessinades, i en funció de la documentació que ens van requerint l´anem
enviant, però que és una qüestió que és a mig termini no serà de manera immediata, és a dir
que no ens pensem que de cara a l´any vinent les puguem tenir, sinó que depèn d´altres
qüestions que són externes, no només a l´Ajuntament sinó també a la funció i treballs del
memorial democràtic. Com dic, el nostre vot serà favorable.
- Sra. Brusca:
No és des del mes de març de 2002, aquesta data és incorrecta, ja que és des de finals del
2015 que tenim les llistes, però que s´han hagut de treballar molt perquè havia persones que
no es trobaven i es van haver d´afegir. Per cert, l'últim va ser el Sr. Pedro Raga que jo,
directament i personalment, vaig tenir els contactes amb un senyor d´allà dalt dels Bascos que
són els investigadors (que han mirant tot això), i vaig fer l´arbre genealògic d´aquest senyor, ho
dic perquè ho tingueu en compte i que no us penseu que estem de braços creuats, sinó que es
treballa amb tot això, vaig localitzar a una neboda, una neta neboda, i abans de setmana santa
es va enviar un grapadet de terra des d´aquí d´Ulldecona, es va enviar allà, i els mateixos del
memorial van fer l´entrega, van posar un ram de flors, i estem en contacte directe amb les dos
persones que se n´encarreguen del memorial i a mesura que van demanant la informació es va
enviant, no és una cosa que es pugui fer ràpid però estem a la llista i quan ens tocarà tindrem
les llambordes aquí, i tant que sí.

Votacions:
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (GMSU-CP, GMFEM POBLE!, GMERC-AM, GMJUNTS)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (GMPP)
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Fets
En data 8 d´abril de 2022, a les 10:45:53 hores i amb registre d´entrada núm. 4315670005-12022-001140-2, el grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya-AM ha presentat la
següent moció:
«Alfred Paredes i Poy, en representació del Grup Municipal d´Esquerra Republicana
d´Ulldecona, presenta per al proper Ple d´aquest Ajuntament la següent:
En homenatge als deportats d´Ulldecona als camps de concentració i extermini nazi
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Des del mes de març de 2002 l´Ajuntament d´Ulldecona té totes les dades de les víctimes del
nostre poble que van ser deportats als camps de concentració i extermini nazis.
Exigim a l´Ajuntament que comenci els tràmits per mitjà del Memorial Democràtic per fer la
petició a Alemanya per poder aconseguir les llambordes de Stolpersteine com a record i
denúncia dels esmentats fets.
Les llambordes Stolpersteine són unes peces obra de l´artista alemany Günter Denmig. Des
dels anys noranta, es col·loquen en espais públics vinculats a persones que van ser
deportades als camps de concentració i extermini amb l´objectiu de promoure la recerca i
homenatjar a les víctimes de la discriminació i l´odi dels anys 1939 i 1945. Actualment, és el
projecte de memòria descentralitzat més gran, amb més de 80.000 peces arreu d´Europa. Les
llambordes Stolpersteine són fetes de ciment i cobertes de llautó daurat, amb les dades de les
víctimes gravades, les llambordes s´ubiquen a la vorera, davant de la darrera residència
coneguda de la persona. A Catalunya s´han instal·lat 377 llambordes stolpersteine en 56
municipis al llarg de l´any 2021.
Volem que aquestes llambordes permetin recuperar aquelles vides truncades i fer-les visibles
amb un homenatge permanent que sigui útil com a lliçó de present i de futur. Cal dir el seu nom
perquè una persona només és oblidada quan el seu nom no és recordat. I nosaltres no volem
oblidar. Ni a ells ni a tantes d´altres víctimes de la repressió.
El nom dels nostres veïns deportats als camps de concentració i extermini nazis són:

Vicente Sales Sancho. Nascut 1903. Exiliat 1939. Deportat 1941, Mauthausen. Alliberat
05.05.1945
Antonio Pons Carceller. Nascut 1913. Exiliat 1939. Deportat 1941, Mauthausen.
Assassinat 24.08.1941
Josep Pons Carceller. Nascut 1910. ( a Albi, Les Garrigues). Exiliat 1939. Deportat 1941,
Mauthausen. Assassinat 1.04.1941
Enrique Meseguer Galià. Nascut 1896. Exiliat 1939. Deportat 1944, Dachau. Assassinat
14.04.1945
Juan Bautista Reverté Vives. Nascut 1898. Exiliat 1939. Deportat 1941,Mauthausen.
Assassinat 28.08.1942
Manuel Callarisa Urgilés. Nascut 1913. Exiliat 1939. Deportat 1941, Mauthausen.
Assassinat 2.01.1942
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Manuel Nadal Serra. Nascut 1915. Exiliat 1939. Deportat 1941, Mauthausen. Assassinat
21.09.1941
Tomas Callarisa Albalat. Nascut 1915. Exiliat 1939. Deportat 1941, Mauthausen.
Assassinat 31.01.1942
Pedro Raga Castell. Nascut 1903. Exiliat 1939. Deportat 1944, Hradischko (sub camp de
Flossenbürg). Assassinat 9.04.1945
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Hem d´agrair al Centre d’estudis d’Ulldecona i molt especialment a Paco Itarte la gran tasca
feta en la recuperació de la memòria històrica amb l´objectiu de no oblidar la barbàrie que van
patir molts dels nostres veïns i veïnes d´Ulldecona, sense ells, aquesta moció no és estat
possible.
Per tots aquests motius, el grup municipal d´Esquerra Republicana-AM d´Ulldecona demana
l´aprovació dels següents acords:

Fer arribar aquesta petició al Memorial Democràtic de Barcelona perquè porti a terme les
gestions necessàries per aconseguir les llambordes corresponents als nostres
compatriotes.»

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:
Fer arribar aquesta petició al Memorial Democràtic de Barcelona perquè porti a terme les
gestions necessàries per aconseguir les llambordes corresponents als nostres compatriotes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 90 AL NÚM. 112
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. 90 al núm. 112 de 2022, amb
un total de 23.
Resum per unitats
1 Àrea intervenció
1 Registre
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3 Àrea Secretaria
3 Sense unitat
4 Àrea de Serveis al Territori
4 Medi ambient
7 Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
Data Unitat
decret

Assumpte

31 de
2022març
0000090 d e
2022

Convocatòria de 'Comissió Informativa extraordinària 04/04/2022'

31 de
2022març
0000091 d e
2022

Convocatòria de 'Ple municipal extraordinari 04/04/2022'

1
2022d'abril
Personal laboral. Contracte laboral al Sr. Raül Navarro Redon per a prestació de
Secretaria
0000092 d e
serveis com a peó de brigada de l’Ajuntament d’Ulldecona
2022
Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre la Secretaria General de
6
l´Esport i l´activitat física del Departament de la Presidència, mitjançant el Consell
2022d'abril
Català de l´Esport, la secretaria de la salut pública del Departament de Salut
Secretaria
0000093 d e
mitjançant la Sub-Direcció general de drogodependències, la Federació de
2022
Municipis de Catalunya, l´Associació de Municipis de Catalunya i la Fundació
esportsalus, per a la implementació del Programa FitJove
6
Àrea de
2022d'abril
Requeriment d'esmena 'Instal.lació fotovoltaica d'autoconsum amb 9 plaques i
Serveis al
0000094 d e
construcció paret 8.5 m2 amb porta accés - c/ O'callaghan, 20'
Territori
2022
6
2022d'abril À r e a
Convocatòria de 'Sessió ordinària Comissió informativa Junta de Govern Local 08
0000095 d e
Secretaria /04/2022'
2022

7
2022d'abril À r e a
0000096 d e
Secretaria

Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Amalia Ramona Vidican, titular de la
llicència del bar EL PONTET, per infracció de l’Ordenança municipal reguladora de
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses, vetlladors i
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2022

instal·lacions similars. Iniciar expedient de revocació de la llicència d'ocupació de
via pública amb terrassa. Ordenar com a mesura provisional la retirada immediata
de la terrassa

7
2022d'abril
Registre
0000097 d e
2022

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

7
2022d'abril
0000098 d e
2022

Convocatòria de 'Sessió ordinària Junta de Govern Local 08/04/2022'
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12
Àrea de Imposició d'una segona multa coercitiva per incompliment del procediment de
2022d'abril
Serveis al declaració de ruïna, incoat a la raó social SERVEIS JIREH 2020 SL, per l’
0000099 d e
Territori
enderrocament o rehabilitació de l'edifici situat al carrer FRARES, 4 d'Ulldecona.
2022
12
2022d'abril M e d i
0000100 d e
ambient
2022

Expedient de declaració de ruïna, de l’immoble situat al carrer MIGDIA, 21 de la
població d’Ulldecona, propietat de Herència Jacent de SALES QUEROL, MARTIN.

12
2022d'abril
Secretaria Inscripció en el Registre Municipal d´Entitats de “Club Esportiu Sala Ulldecona”
0000101 d e
2022
12
2022d'abril M e d i
0000102 d e
ambient
2022

Requeriment aportació documentació "PEU Masia Castell Domenech (Lo Tractant)"

12
2022d'abril M e d i
0000103 d e
ambient
2022

Declarar conclòs el procediment d’incoació d'expedient de protecció i restauració
de la legalitat urbanística contra el Sr. MATIC, LIUBICA, per PERILL PER
CAIGUDA DE TEULES A LA VIA PUBLICA que s'estava efectuant a la finca
situada al ROGER DE LLURIA, 30.

13
2022d'abril
Secretaria Aprovació de la revisió del padró municipal amb referència a l’1 de gener de 2022
0000104 d e
2022
13
Àrea de
2022d'abril
Serveis al Atorgament del tràmit d'audiència 'Habitatge d'ús turístic - Pol. 61, parc. 662'
0000105 d e
Territori
2022
13
2022d'abril M e d i
0000106 d e
ambient
2022

Declarar conclòs el procediment d’incoació d'expedient ordre d'execució per l’
abocament de deixalles variades i runes al Pol. 59, Parc. 104 del terme municipal
d'Ulldecona.

22
2022d'abril À r e a
Aprovació del projecte de reforma de l'accés, cafeteria i dependències d'entitats
0000107 d e
intervenció del Teatre Orfeó Montsià
2022
22
2022d'abril À r e a
Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Angel Verdiell Geira per presumpta
0000108 d e
Secretaria infracció de la Llei de Protecció dels Animals
2022
22
Àrea de
2022d'abril
Requeriment d'esmena 'Connexió
Serveis al
0000109 d e
GDEC4722030082 - Ctra. La Sénia, 1 '
Territori
2022
2022-

22
d'abril

escomesa

de

Gas

Natural.

Ref.

Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Maria Fibla Sánchez per presumpta
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0000110 d e
2022

Secretaria infracció de la Llei de Protecció dels Animals.

25
2022d'abril
Adjudicació del contracte per a la realització dels treballs de desbrossada de
Secretaria
0000111 d e
camins rurals 2022
2022
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27
Sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídico Assessora en relació al procediment
2022d'abril
Secretaria de resolució del contracte de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’
0000112 d e
enllumenat públic d’Ulldecona, 2a fase
2022

6. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta 1 formulada per la Sra. Salas: Voldria preguntar pel decret 2022-0000107, que
parla del bar orfeó Montsià. Sembla ser que hi ha un projecte que puja 552.136,61 € en el que
entra el bar i una part de dalt. Aquest projecte s´ha fet per demanar una subvenció, i voldríem
saber si no hagués sigut millor separar el que és el bar i demanar la subvenció de l´altra part,
no ho sé. M´agradaria saber en primer lloc, quines intencions té el govern per a posar en
funcionament el bar, si es farà una subhasta, o com es farà.
- Sra. Ventura:
De l´orfeó, us ho explico també en detall i quantitats, el projecte presentat és un projecte que
puja 552.136 en IVA inclòs, i aquí va inclòs:
Una partida que són la reformulació de tots els accessos del teatre i del vestíbul que
puja 190.632 euros.
L´obra de la cafeteria de 134.655 euros.
L´obra de remodelació de les dependències d´entitats, que és tota la part superior del
teatre, 39.762 euros.
I el total del pressupost d´execució material que puja 383.454,83 euros, d´aquí hi ha un
13% de despeses generals (49.849,13 euros), un 6% de benefici industrial (23.007,29
euros) i que fan un total de 456.311,25 euros, més el 21% d´IVA (95.825,36 euros) que
fa el total d´execució per contracte de 552.136,61 euros. Això insisteixo són les dades
que consten al projecte, perquè moltes vegades quan es fa el concurs per l´adjudicació
de l´obra hi ha un minorament, hi ha un canvi, o el que sigui, per tant, estic parlant de les
dades generals.

La primera de les subvencions demanades, que és una de les que tenim autoritzada, en aquest
cas atorgada per part de l´oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de
Catalunya, d´adequació d´espais del teatre orfeó Montsià, tenim una subvenció concedida de
170.368 euros, repartida en tres anualitats, en un període màxim de justificació al 2024.
A banda d´això, també tenim una subvenció demanada pel tema de modernització digital del
teatre que també puja 40.000 euros, i estem preparant ara, amb el mateix projecte, la petició
d´una altra subvenció de remodelació d´equipaments culturals, directament al Ministeri, que
veurem també en què acabarà quedant.
La previsió és poder executar aquesta més l´obra posterior, que segons el pla d´usos és ja la
remodelació de tot l´interior, de tot el que és la platea i els dos pisos del teatre, al llarg dels
propers 4-5 anys, per tant, també vindrà donada aquesta inversió, evidentment, en funció de
les subvencions que anéssem assolint, aquí tenim un tant per cent que ja la tenim adjudicada,
però evidentment de la resta, aspirem a assolir molt més i que arriben altres subvencions per
aquest concepte. Per exemple, us dèia la subvenció de la digitalització/modernització perquè,
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aquí si que hi ha més diferència, aquí havíem demanat una subvenció de 43.300 euros i la que
se´ns ha concedit és de 7.108, per tant, haurem de triar aquí que és el que canviem, si canviem
les taules de so, si canviem els focos o canviem una altra cosa. En principi la planificació és
aquesta i els números són els que us acabo de donar, que els tinc també desglossats en tot el
que és escomeses, enderrocs, moviment de terres, fonaments, estructura, paleteria,
impermeabilització, evacuació, penseu que aquí quan parlem de la part dels accessos i del
vestíbul i de canviar tot el que és l´entrada al teatre entra alguna obra que ja afecta a la part de
dins, per exemple, el tema de la legalització elèctrica, hi ha moltes qüestions que acaben també
afectant, però els números així generals són aquests. I sí, tenim intenció de treure un concurs
públic per a la gestió posterior, una vegada estigui feta l´obra o una part de l´obra, perquè
després també haurem de decidir quin tipus de concurs fem i com ho fem, és a dir, si
l´ajuntament acaba fent (m´ho estic inventant) un pagament pel lloguer, o acaba fent una
inversió inicial per part de l’adjudicatari del concurs, això també ho hem de parlar amb els
tècnics, però vindrà a ser això.
Pregunta 2 formulada per la Sra. Salas: Vaig parlar fa un mes del tema dels guals i em vas
dir que la policia local ho estaven mirant. A la Murada de Dalt, n´hi ha dos o tres seguits que no
estan pintats, i no se´ls ha requerit i dic a la Murada de Dalt, però n’hi ha bastants més al poble,
s´ha fet alguna tramitació? Crec que és important que la gent sàpiga que si no tenen la placa i
no està pintat en groc, aquell gual no és vàlid, llavors, fa dos plens, crec, que ho comento però
no he vist que s´hagi fet cap moviment.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de guals no tinc la relació de a qui han requerit i a qui no la policia, però en
tot cas faré la consulta.
Pregunta 3 formulada per la Sra. Salas: També vaig comentar el tema de la residència, i l’
Alcaldessa em va contestar, fa mesos, que al poble no ens costava res. I ho torno a dir, que jo
miro el pressupost i la previsió és que la residència, als ciutadans d´Ulldecona, ens costa 200
mil euros, si es compleix el pressupost que es va aprovar.
- Sra. Ventura:
Pel que fa al tema de la residència, l´afirmació de què la residència li costa al poble 200.000
euros, i la policia i la brigada i el pavelló ..., tot li costa diners a l´ajuntament, i al final es tracta
de donar un bon servei a les persones, en aquest cas, a les usuàries i als usuaris de la
residència.
No ens equivoquem si la residència necessita una inversió de 200 mil, de 100 o de dos milions
d´euros i la gestiona una empresa privada, l´únic que fa és avançar-te els diners que després
te´ls cobra en interessos, és a dir, ningú fa una inversió a canvi de res, això ho hem d´entendre,
per tant, jo aquest discurs el nego d´entrada. Tingues la gestió pròpia o tinguis la gestió
privatitzada, al poble li costa uns diners aquest servei, evidentment, és una inversió que ens
podem permetre i que ens hem de permetre, per a tenir a la gent gran ben atesa.
Insisteixo si la gestió és privada, que no és pública, li costa el mateix o més perquè tu pagues
això més els interessos que ells t´acaben repercutint, cap empresa privada fa una inversió a
canvi de res. No ens equivoquem, es així, parléssem de residències o de qualsevol altre servei.
Els números són els números, no hi ha més volta de fulla en aquest aspecte.
- Sra. Salas:
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Llavors també, referent al que m´has contestat de la residència, et faria una altra pregunta,
quan ho va gestionar una empresa privada, durant 15 anys que va ser l´adjudicació al
pressupost de l´ajuntament quan li va costar? ho dic perquè m´has respost d´una forma que jo
no ho veig així, i crec que ningú ho veu així. Si realment estem parlant de diners del poble, que
ha de funcionar estic totalment d´acord, que vam parlar fa molt de temps que ens hauríem de
reunir tots els grups polítics per a decidir quina residència volem, que no té res que veure en
això, i tampoc hem fet res. Però enguany al pressupost, ens consta en un principi 200 mil euros
de despesa, i fins ara mai, des de que jo estic a l´Ajuntament, des que es va inaugurar, al
pressupost de l´ajuntament no ha hagut cap partida, llavors, el que jo acabo de dir i el que tu
m´has dit, és la nit i el dia.
- Sra. Ventura:
És així Isa, ho saps millor que jo, perquè jo no estava, l´Ajuntament va treure a concurs la
gestió de la residència (corregiu-me si m´equivoco) però crec que l´empresa privada va pagar
60.000 euros per la concessió de 15 anys de la residència, si comptes els beneficis que
anualment aquesta empresa ha tret durant 15 anys de gestió de la residència i li restes els
60.000 mil que va pagar inicialment, aquí tens la diferència del que li ha costat al poble.
- Sra. Salas:
Però és que la proposta d´ara, segons el pressupost és d’ingressos 1.050.000 euros, i de
despeses 1.050.000 euros, en un principi aquí no hi ha beneficis, llavors, per això ho dic, que
segons la previsió dels pressupostos es posen 200 mil euros. L´empresa, que ens hagués
hagut de donar diners o no, no ho sé, jo sé que la residència no estava acabada, faltava posar
llits i coses, no sé si es van presentar tres o quatre empreses, i es va adjudicar a la que va fer
millor oferta en aquell moment, i es va fer la concessió durant 15 anys. Aquests 15 anys, és la
pregunta que t´he fet, al poble, als pressupostos de l´Ajuntament d´Ulldecona no hem tingut
que posar ni un euro, però enguany sí, hem posat 200 mil euros, que després potser es
recupera en benefici, no ho sé, però de moment estem parlant de 200 mil euros.
- Sra. Ventura:
És que jo els números els veig claríssims, i encara m´he deixat una cosa, m´he deixat el cost
de construcció, que el vam pagar entre tots, una part l´Ajuntament, una part la Generalitat, no
recordo exactament els números, i hem tingut una empresa que durant 15 anys ha fet negoci,
sigui A o sigui B, legítim, eh!
- Sra. Salas:
Però al poble no ens ha costat diners.
- Sra. Ventura:
Al poble li ha costat diners, li ha costat aquesta diferència.
- Sra. Salas:
Al pressupost de l´Ajuntament ha hagut alguna partida d´un euro que posi que ha anat per a la
residència? És la pregunta.
- Sra. Ventura:

Transcripció de l'acta número 2022-0000003 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: 28/06/2022,
29/06/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 31/08/2022
a les 10:09:46

Sí, la tens ara, perquè durant 15 anys s´han estat guanyant diners i no s´han fet les inversions
que tocaven. Per exemple, una cosa molt simple, els llits, que és el que li acabo de comentar
abans al regidor d´ERC. Jo ja se quin és el model que tu has defensat sempre, i tu saps quin és
el model que hem defensat nosaltres sempre.
- Sra. Salas:
I jo ho respecto, teniu majoria absoluta, però en un model i en l´altre, al poble, al pressupost
d´enguany hi ha 200 mil euros que ens costa al poble.
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- Sra. Ventura:
Clar, els altres com no els veus en aquests números et penses que no existeixen.
- Sra. Salas:
Fa 3 anys igual haguera hagut de ser municipal com és ara, o a lo millor s´hagués adjudicat i
que l´empresa que ho portes que posés els diners que tu dius, que ens toca posar-ho a
nosaltres i llavors nosaltres no haguérem hagut de posar res.
- Sra. Ventura:
Aquesta o qualsevol altra empresa, insisteixo, legítimament i conforme a les normes
establertes, no es presenten a un concurs per a no guanyar res. Hi ha sempre un benefici.
- Sra. Salas:
Ja, però és el que dic, només t´he fet una pregunta abans, al pressupost de l´ajuntament anual,
en despesa, hem posat un euro de despesa els 15 anys que ho ha gestionat l´empresa?
- Sra. Ventura:
Algun segur que l´ha hagut, perquè de reparacions se n´han fet i d´inversions també se n´han
fet, perquè l´última ampliació que es va fer a la residència la va pagar l´Ajuntament. Estava la
concessió feta per part de l´Ajuntament anteriorment, però l´última inversió la va fer
l´ajuntament.
- Sra. Salas:
Els tres anys que no hagueren tingut que gestionar-ho.
- Sra. Ventura:
No, et parlo d´abans, et parlo de l’any dos mil i algo, no et voldria dir una data concreta i
equivocar-me, ja et donaré la data exacta, però va ser del període comprés entre el 2007 i el
2011, allí va haver-hi una inversió forta que es va fer de tota la part superior, i la va fer
l´ajuntament en fons propis, en aquell moment però la va pagar l´Ajuntament, per tant, hi ha
inversió per part de l´ajuntament allí al llarg d´aquest temps.
- Sr. Paredes:
Ja que és un debat que va més enllà del dia a dia, doncs a mi sí que m ‘agradaria com a ERC
clarificar quina és la nostra postura i quin és el nostre model. I abans de començar, si s´han
hagut de pagar uns llits, jo no se si hi ha hagut el que diuen en castellà «dejación» per part de
l´ajuntament del control de la residència, però bé.
Nosaltres el model que tenim com a ERC, que hem defensat abastament, és que en general
ens agrada més el públic que el privat. El que passa és que nosaltres estem aquí a Ulldecona, i
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a Ulldecona entenem que la residència necessita una important despesa si ens preocupa el
benestar dels iaios i iaies, i no són només 200 mil euros, són molts diners, i nosaltres entenem
que si l´ajuntament no som capaços de poder fer aquesta gestió, perdó, aquesta inversió que
és el que necessiten, hem de donar la gestió a una empresa privada, que no és l´edifici, que
serà sempre municipal perquè és de l´ajuntament, sinó la gestió, i donem-la a una empesa
privada que sigui capaç de fer aquella inversió que necessita la residència, no el que a
nosaltres ens fa gràcia i que ens agradaria perquè així anem entre contractes amunt i
contractes avall, i no se sap si som amics o enemics, no, allò que necessiten i són molts diners,
que ho faci una empresa privada, que evidentment l´empresa privada s´ho cobrarà, per
suposat, que s´ho cobrarà com en una cessió a llarg termini, no sé de quants anys perquè no
tinc ni idea, evidentment que s´ho cobra, no són «hermanitas de la caridad», però els nostres
iaios i iaies avui estarien en condicions, que són les que necessiten.
Aquí aneu dient el que voleu, aneu dient barbaritats, que la residència igual se paga si es
pública com si és privada. Això és demagògia, això és mentira, i el que has dit Núria és mentira.
- Sra. Ventura:
Perdona, però això no t´ho accepto.
- Sr. Paredes:
Perdona, no és mentira, és una afirmació que jo considero.
- Sra. Ventura
Dis-me quina és la diferència entre el pagament d´una plaça pública i una plaça privada, la
baremació és la mateixa. Qui subvenciona és diferent.
- Sr. Paredes:
Mentre tu parlaves jo no t´he interromput, has dit una parauleta, retiro aquesta parauleta. No
s´adiu al que jo considero veritat.
- Sra. Ventura:
No, no s´adiu a la teva veritat, potser, però la realitat és una altra.
- Sr. Paredes:
Al final resulta que parles tu en el que tu has de parlar, i quan jo vull fer una intervenció se
m´interromp i a més se´m diu com he de parlar i el vocabulari que he d’utilitzar, això ja és
fantàstic, teniu majoria absoluta i feu el que us dona la gana, però no dieu les coses com són
correctes. No són les coses correctes, no ho són. Vas dir la residència no costarà un duro, i ara
parlem de 200 mil euros, i ja veurem, perquè cada dia anem dient les coses en una alegria, i no
és veritat, les coses són així.
Comencem perquè ja tenim un interventor que una part del salari de l´interventor ja se´n va a la
residència, a veure com comptarem després la despesa d´allí dalt. I nosaltres el que estem
dient és que una gestió privada és garantia de millora de la residència, i una de les millores
necessària de la residència és l´espai, aquesta és la nostra postura i a partir d´aquí no
defensem ni la privada ni la pública. A nosaltres ja ens agradaria ser Vandellòs o ser Ascó, i
poder tenir la residència, poder tenir els milions que sigui, però tenim els diners que tenim, i
entenem que la forma més racional i de millora dels nostres iaios i iaies seria una gestió
privada, que una gestió privada no vol dir deixadesa de l´Ajuntament, vol dir que l´ajuntament
ha d´estar al darrera, i el que no pot ser és que durant 3 anys, ni teu ni meu, ni d´aquest ni de
l´altre, durant 3 anys, ha hagut al meu parer deixadesa, i s´ha arribat a una multa que s´ha
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hagut de pagar d´uns llits, però com s´ha arribat aquí? No una multa, perdona, era un
expedient sancionador que finalment aquesta sanció no s´ha pagat econòmicament sino que
s´ha cobert comprant uns llits, anem en aquest vocabulari fi, d’acord. Però s´ha hagut de pagar,
perquè durant 3 anys allò no era de ningú, i heu permès durant 3 anys, ni teu ni meu, perquè
quan va acabar la concessió, haguéssiu pogut prendre alguna mesura i no s‘ha pres fins 3
anys després. Les coses són així, i és la meva visió, i a partir d´aquí cadascú tindrà la seva
opinió.
I, en tot cas, Núria sincerament, si alguna paraula de vegades quan parlem molesta, ho sento.
No és la meva intenció, la retiro o el que sigui si ha molestat, la meva intenció no era aquesta,
però que en tot cas, jo una mica m´escandalitzo de les coses, i no hi estic d´acord.
- Sra. Ventura:
Jo del que m´escandalitzo és de sentir a representants públics parlar de la manera que s´ha
parlat avui aquí. Entenc i comprenc que és molt difícil dir que s´està a favor d´una cosa i
defensar la contrària, com és aquest cas.
I, en tot cas, posar només un altre exemple, al pressupost d´enguany hi ha 200 mil euros
d´inversió per a modificació, rehabilitació, ampliació diguem-li com vulguem de la residència
municipal, però també hi ha 200 mil euros per a fer una pista poliesportiva a l´escola, que en
teoria a l´escola les competències les té assumides un departament en concret de la
Generalitat, però que tot el manteniment i tot ho fa l´ajuntament, podríem estar discutint també
de per què ens toca a nosaltres fer aquesta inversió, només per posar un exemple. En tot cas
insisteixo, qualsevol empresa que es presenti a un concurs públic és legítimament per a
guanyar uns diners, nosaltres considerem que la gestió d´un servei com la de l´atenció a la
gent gran i de la residència ha d´estar en mans públiques, i aquesta és la decisió que hem
pres, ho farem millor o ho farem pitjor, però reitero que aquesta és la decisió que hem pres.
A partir d´aquí algunes de les afirmacions que s´han fet considero que estan completament fora
de lloc, i de les últimes afirmacions que ha fet el portaveu d´ERC, evidentment t´accepto les
disculpes demanades al final, però em sap greu que un representant polític del nostre poble
que aspira, evidentment, a poder governar en algun moment l´ajuntament, com tots els que
estem aquí, pugui tenir un desconeixement tan gran de com és del funcionament dels serveis
públics i més del de l´ajuntament. Lamentar que acabem el ple d´aquesta manera.
- Sra. Castell:
Nosaltres el que voldríem ressaltar és que aquí avui ha hagut un debat, i que el lamentable és
que aquest debat s´hagi produït avui, quan aquest debat Núria, malgrat les tires i arronses que
ha hagut, saps que ve provocat perquè aquest debat l´estàvem demanant des de feia molt de
temps, i s´hagués pogut produir abans. Si s’hagués explicat la intenció de l´equip de govern,
hagueres pogut trobar inclús gent al teu costat, en un plantejament explicant les coses, dientmos el què hi havia, però no s´ha fet Núria, les coses quan es fan no han d´estar mal fetes per
naturalesa, però hi ha unes maneres de fer-les i és d’aquesta manera de fer-les del que ens
estem queixant contínuament al ple, que no es fan de la manera que natros considerem que
sigui l´adequada. Evidentment, en una majoria absoluta per suposat que teniu la mà per a ferho com vatros considereu. Ara el que tampoc podeu exigir és que a sobre ho trobéssim bé, i ho
trobéssim correcte.
Ara estem parlant de la residència, però podem estendre el tema a molts altres temes, estem
parlant ara de la cooperativa, de l´orfeó, a veure, tot són unes despeses i unes equipacions que
afecten a tot el poble i afectaran durant molt de temps, llavors perquè no obrim un debat i
aquestes discussions que hi ha aquí i aquests tires i arronses es prenen abans de que la
decisió sigui ferma? Així, escoltem opinions, escoltem mesures.
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Sense analitzar-ho més a fons, només en el que s´ha dit aquí entre la compra de la
cooperativa, i la despesa de l´orfeó estem parlant d´un milió d´euros, doncs potser hi ha alguna
opinió que considera que un edifici com el teatre municipal orfeó, requereix de tot una inversió
que ens deixi el teatre com el que és, com un emblema del poble, on puguin acollir-se una sèrie
d´entitats, de fets i d´actuacions, que tinguen les instal·lacions que se mereixen i que ens
mereixem tot el poble, i potser no és factible per «x» o per «y», i vatros potser ho teniu més
estudiat, però nosaltres no ho sabem, el poble no ho sap, i no s´ha fet aquest debat. Si s´han
fet aquests estudis els volem saber, i si no s´han fet demanem que es facin abans de prendre
les decisions que ens afectaran molts d´anys i a molta gent, és l´únic que es demana, i
respecte la residència ha sigut flagrant, perquè s´ha vingut demanant, contínuament, fer la
comissió, parlar-ne, i discutir-ho entre tots, però no s´ha fet. Estem discutint fets passats ja i
nosaltres la informació que ens arriba, quan està feta doncs d´acord, legítim, però, a veure, no
ens agrada, com es va fent, i després poden produir-se fets que realment doncs no són
agradables, i que seria millor que vingueren d´una altra manera, però potser hi ha algunes
actituds que tampoc estan bé, i que seria millor que se’ns tingués una mica en compte.
- Sra. Ventura:
Totes les inversions que hem parlat avui, absolutament totes, estan contemplades al
pressupost de l´Ajuntament que és un dels documents i de les aprovacions més importants que
hi ha, i us ho he dit un munt de vegades, les portes d´aquest ajuntament estan obertes a
tothom, clar, si venim a les reunions i no parlem i només parlem als plens, després resulta que
tot us ho trobeu fet, fem comissions i fem reunions cada setmana, per una cosa o per l´altra,
podem parlar dels temes que vulgueu, però hi ha reunions que duren un minut i mig i no per
voluntat nostra de que duren un minut i mig. Per tant, apliquem-nos tots la feina que hem de fer
i la responsabilitat que tenim com a regidors i regidores de l´Ajuntament d´Ulldecona. I, en
majoria o sense majoria, de debats en podem fer moltíssims, però, evidentment, hi ha un
govern que ha d´actuar, ha de governar i ha de decidir, que és simplement el que estem fent.
Pregunta 4 formulada per la Sra. Salas: El tema de la cooperativa també m´agradaria saber
com està, si haurà subvencions, quan es comprarà i serà del poble, si la intenció serà ubicar a
la banda de música, en definitiva m’agradaria saber com està la situació de la cooperativa.
- Sra. Ventura:
Respecte la Cooperativa, aquesta mateixa setmana va arribar la taxació definitiva dels solars,
dels dos, que puja 500.452 euros. Tenim subvencionada una part pel pla d´acció municipal, pel
PAM de la Diputació, i per tant, ara en el moment en què ells facin la junta general o
l´assemblea de la Cooperativa o el que hagin de fer per a autoritzar la venda, com nosaltres ja
tenim autoritzada la compra, per tant, tirarem endavant el procés. La idea que mantenim és la
mateixa que vam treballar inicialment que era la ubicació, no de la banda sinó de l´escola
municipal de música. Tenim una escola molt potent, en molts xiquets i xiquetes i molts d´adults,
cada vegada més que s´incorporen als ensenyaments musicals, en un potencial important, i
també en possibilitat de creixement, a nivell educatiu, i si tenim els espais adequats,
evidentment ara amb les golfes de l´Ajuntament no en tenim prou, s´estant utilitzant les golfes
de l´ajuntament, s´està utilitzant la sala de plens, tots els despatxos, s´està utilitzant també el
propi local de la banda, s´està utilitzant l´orfeó, és a dir, ara estem repartits, tenim xiquets i
xiquetes repartits per tot arreu i la idea és centralitzar-ho tot a un mateix lloc, que l´escola tingui
també potencial per a poder créixer i per a poder emprendre tots aquells projectes que
consideren.
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Pregunta 5 formulada per la Sra. Salas: Vaig preguntar també a l´últim ple pel tema dels
nínxols, i se´m va respondre que s´havien fet els de Sant Joan del Pas, i que aquests
d´Ulldecona ho tenien els tècnics, i m´ha sobtat perquè he parlat amb els tècnics que crèia que
ho podien portar, ja que això és el que està escrit a l´acta del ple, o almenys és el que he entès
de la forma que està redactat, per això m´ha estranyat, perquè m’han dit els tècnics que no
sabien res.
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- Sra. Ventura:
El tema dels nínxols també s´està treballant, el que teníem eren els pressupostos per a
adjudicar l´obra de construcció de nous nínxols. Ara el que s´està fent al cementiri és la
reparació de la part vella, dels nínxols més vells, de les teulades que estaven en molt mal estat
i que ara s´està fent la reparació. En acabar una cosa, començarà la construcció dels nous
nínxols, al cementiri d´Ulldecona. Els de Sant Joan del Pas estan acabats, i en relació al
cementiri això és el que hi havia pendent.
Pregunta 6 formulada per la Sra. Salas: Referent als nínxols, ja sé que és molta feina
administrativament, però sé que hi ha gent que està interessada en comprar nínxols que fa molt
de temps que no paguen perquè tenen familiars al costat. Ja sé que tota aquesta tramitació és
costosa, però es pensa fer alguna cosa al respecte?
Pregunta 7 formulada per la Sra. Salas: La pista de l´escola, es podrà fer per a l´estiu?
Perquè estaria bé que al setembre els xiquets puguin començar ja amb l’obra de la pista dels
pressupostos de fa dos anys executada.
- Sra. Ventura:
Les obres de la pista de les escoles estan pressupostades per aquest any, i la nostra voluntat
evidentment és executar-les dins d´aquest any 2022, sent molt conscients de què estem parlant
d´una escola, i com sempre ho fem a l´escola intentarem fer les obres a l´estiu.
Pregunta 8 formulada per la Sra. Salas: El tema de camins, sí que és cert que hi ha una
previsió que s´adjudiquen i es facin uns quants, però respecte aquells que estan malament i no
estan a la llista, hi ha alguna previsió? Per exemple, fa poc van arreglar uns clots importants
que hi havia a la bassa del Montsià, i als 4 dies comptats, estava exactament igual que abans
d´arreglar-los, ho dic perquè potser, encara que costi més temps, no sé com ho haurien de fer
però a veure si es poden arreglar els clots que hi ha importants però millor del que es fan fins
ara.
- Sra. Ventura:
Respecte el tema de camins no és que estigui pendent d´execució, s´estan executant i s´estan
ara mateix realitzant les obres al camí de Mitantplana, Senioles, Molí Nou, Canals, Massets i
Montsià, per valor de 150 mil euros, que són les obres que venen subvencionades pels aiguats
del 2018. Us recordo que estem encara en un procés judicial amb la Generalitat reclamant una
part de la subvenció, que creiem que ens correspon per la declaració de zona catastròfica de
l´any 2018. La de l´any 2021, de l´1 de setembre, no ha sortit encara, és a dir, la Generalitat i el
Ministeri han de signar un conveni i després sortiran les bases, i en aquest cas encara no han
sortit, per tant, estem pendents d´això.
Pregunta 9 formulada per la Sra. Salas: Fa bastant temps que no rebo cap convocatòria de
cap reunió de la fundació d´Ulldecona, no sé si els altres companys la reben o no, però a mi no

Transcripció de l'acta número 2022-0000003 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: 28/06/2022,
29/06/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 31/08/2022
a les 10:09:46

se m´ha convocat, jo diria que almenys des que va començar la pandèmia, i voldria saber si es
pensa fer alguna reunió.
- Sra. Ventura:
Respecte la reunió de la Fundació, no sé quan va ser l´última, no ho recordo, en tot cas, ara
últimament en fèiem una a l´any que era del repàs de tot. En tot cas parlaré amb el director de
la Fundació i t´ho diré, perquè no recordo quan va ser l´última.
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Pregunta 10 formulada per la Sra. Salas: Hi ha un pàrquing detràs de l´oficina de turisme que
és per a les caravanes, o això es va comentar. La meva pregunta és si ve una caravana al
poble, és allí on s´ha de parar? I ho pregunto perquè si és allí, no hi ha cap senyalització com
que les caravanes tinguin aquest lloc habilitat per a poder aparcar.
- Sra. Ventura:
Respecte el pàrquing de les caravanes, crec que la confusió en aquest cas ve perquè havíem
demanat fa temps una subvenció per part de diferents ajuntaments de la comarca, per la
creació d´una xarxa de pàrquings d´autocaravanes a diferents municipis de la comarca del
Montsià. La nostra proposta era instal·lar una àrea d´autocaravanes al costat de l´oficina de
turisme en aquella subvenció que la va demanar el Consell Comarcal, que no se li va donar i
que no es va acabar executant. Durant aquest procés i també era un tema que havíeu
preguntat altres vegades, va entrar una petició a l´ajuntament, d´un privat que està tirant
endavant un projecte d´àrea d´autocaravanes, i la veritat és que fa falta i que estic segura que
serà un èxit quan s´acabe executant, crec que ara només falta un últim tràmit de la Comissió
Territorial d´Urbanisme, però són els tràmits que ja s´han anat fent i per tant, ja està per part
nostra, en aquest cas si que ja està vist, informat favorablement i està en tot el recorregut que
havia de fer el projecte per tant, ara ja depén d´aquest inversor privat, del moment en què
decideixi tirar endavant les obres o no. A banda d´aquest projecte també hi ha altres peticions
d´informació per part d´altres privats, que han vingut i que estan interessats en poder tirar
endavant algun projecte relacionat amb aquest àmbit.
- Sra. Salas:
No sé si ho tenia ben entès o no que les caravanes no poden aparcar als carrers del poble, i he
fet la pregunta perquè últimament n´hi ha algunes que aparquen a segons quin carrer del
poble, per això ho he preguntat.
Pregunta 11 formulada per la Sra. Salas: I continuo demanant pels clots del poble, i sobretot
per les floretes que dic jo, perquè sí que és veritat que ha plogut i no és fàcil però pràcticament
la gran majoria de carrers del poble estan en herbes.
Pregunta 12 formulada per la Sra. Balagué: Que teniu previst fer repecte el tema de l´orfeó?
perquè com bé deia Isabel, no tenim clar quina és la directriu que des del govern es vol dur a
terme, per tant, seria bo tenir un aclariment.
-Es dóna per contestada en la pregunta número 1.
Pregunta 13 formulada per la Sra. Balagué: Si recordeu, durant la setmana santa vam tenir
una reunió amb l´Isidre Gavín, el secretari de territori i mobilitat, pel tema de demanar millores
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en el servei de Renfe. Voldríem saber si heu tingut algun contacte més, si us han demanat
informació o si aquell tècnic que va quedar encarregat s´ha posat en contacte en vatros, o si
s´està duent a terme la gestió per agilitzar el que en aquell moment demanàvem.
- Sra. Ventura:
Respecte al tema dels trens que també heu comentat diferents portaveus, la setmana passada
ells no s´havien posat en contacte amb nosaltres, i vaig trucar jo directament, enviant-los un
horari, i en alguns trens marcats que eren els que havíem parlat a la reunió que per molt poc no
podien enllaçar en un altre comboi que anés de manera directa a Barcelona, els ho vam passar
marcat. Després vam trucar per tal de confirmar que havien rebut la informació, per a requerirlos que es posessin a treballar, i vam parlar amb el tècnic que ens havia destinat el
departament, però en tot cas, per l´opinió que em vaig endur, evidentment encara no s´hi
havien posat, serà una qüestió de picar pedra.
Ja ho sabem que en aquest tema estem abandonats per part de totes les administracions i
continuarem treballant fins a assolir els objectius, tots sols i també amb altres administracions.
Des de la comarca del Montsià jo crec que tots els Ajuntaments han respost, sempre, al costat
de les nostres peticions, perquè al final és una única estació la que funciona a la comarca, i és
veritat que si les administracions es creuen el discurs, d´assolir els objectius de l´agenda 2030,
els objectius de mobilitat sostenible i els objectius de lluita contra el despoblament de les zones
rurals, aquesta és una mesura prioritària, i que han de tenir en compte. Per tant, continuarem
insistint i treballant en allò que calgui.
Pregunta 14 formulada per la Sra. Balagué: Es va obrir una borsa de treball, per a la plantilla
de l´Ajuntament de la brigada, i voldríem saber si heu començat a contractar gent, i si està
tothom contractat, i ara en quin número de plantilla ens trobem actualment a la brigada, tant per
aquesta borsa com per gent que venien amb ajuts de la Generalitat.
- Sra. Ventura:
La borsa de treball de la brigada era per cobrir 6 places, no tenim tots els llocs ocupats encara,
hi ha alguns llocs que sí que s´han ocupat, a més pel mig hem tingut la incorporació d´una
persona que estava en excedència, i que ha tornat i, per tant, també s´ha de restar un lloc de la
mateixa borsa. Si t´interessen els números totals te´ls passaré, perquè ara no els tinc, tant de la
borsa com també del personal de l´ajuntament i del personal dels plans d´ocupació. Ara no
tenim personal en col·laboració social, ja us ho vaig explicar, perquè és un programa que es va
acabar. I, per tant, d´aquí venia la necessitat de constituir la borsa de treball.
Pregunta 15 formulada per la Sra. Balagué: Gràcies perquè abans de començar el ple m´has
donat el que venia demanant anteriorment pel tema de la plusvàlua, però jo volia els números
de les plusvàlues dels últims 4 anys. Ho he repassat ara, quan he mirat l´acta, perquè em
pensava que havia demanat 4 anys i ara mentre estàvem aquí he anat a buscar-ho i per això
t´ho torno a demanar, si no t´ho hagués demanat a dalt.
- Sra. Ventura:
Respecte les plusvàlues, et miraré el dels últims anys. Jo tenia l´última dada que era de 37.383
euros. Aquest any al pressupost només tenim comptabilitzats en ingressos 5.000 euros, per
tant, és una baixada important, però és que venim ja anteriorment, d´aquesta dada de 37
d´anys que s´havia recaptat, 70 o 75, estic parlant de fa molt de temps, no de ara recentment.
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Pregunta 16 formulada pel Sr. Paredes: Voldria comentar també el tema de la pista de les
escoles, sabeu que és un lloc delicat, i que és important fer-ho a l´estiu i ara vindrà l´estiu, vull
dir, que ja sabeu que aquestes obres quan els xiquets i xiquetes estan en temporada escolar
és sempre complicat fer-les, i sempre hi ha una certa perillositat, i per tant, era saber si
realment aquesta obra, que ja portem retard, aquest estiu es tirarà endavant o no, perquè ja dic
que és l´època de l´any idònia per fer-ho.
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Es dóna per contestada en la pregunta número 7.
Pregunta 17 formulada pel Sr. Paredes: Sobre el polígon Valldepins, vàries coses, ens vas
estar explicant que havíeu estat parlant en l´ACA sobre el tema d´un col·lector d´aigües
pluvials, etc. etc. però també es va comentar, i així consta en l´acta, conforme s´havia d´acabar
de netejar l´últim tram de la séquia, s´ha netejat? És a dir, la nostra feina ja la fem? a part de
demanar a l´ACA que faci les millores que sigui necessàries tirar endavant.
I després està la situació del pàrquing, serà sempre així? Millorarà? és un pàrquing
provisional? Què hi ha pensat sobre aquest aspecte?
- Sra. Ventura:
Sobre l´ACA, el polígon i la neteja, hi ha una part de neteja feta, sobretot de desbrossament, i
falta una altra neteja allí, no és només tema d´herba, allí s´ha de fer obra física, perquè hi ha
alguns trams de la séquia que s´han afonat i que per tant, s´hauran de refer.
Respecte els pàrquings del polígon, no sé si els has anat a veure o no, hi ha dos pàrquings
fantàstics, que ara també amb un canvi de circulació, si així ho consideren les diferents
empreses afectades, donen solució a la necessitat d´espais d´aparcament que tenia el propi
polígon, tant a la part més antiga podríem dir, de la part de Valldepins I, com també a la part de
detràs. En aquest cas hem fet servir també uns solars, el més gran és de titularitat pública, és
un solar de l´Ajuntament per tant, aquí no requerirem tampoc que el propietari ens faci les
autoritzacions pertinents. Després s´ha utilitzat també una punta, que és també un pàrquing
més petit, cedit per un particular, que també ens donarà terreny perquè puguin aparcar els
camions i els vehicles que van a Valldepins I.
Respecte el tema de l´ACA, des de fa unes setmanes no tenim cap més notícia al respecte,
nosaltres ho vam demanar per part de l´ajuntament, els tècnics de l´ACA van venir a veure les
possibles solucions, en vista a treballar un projecte a mig i llarg termini, d´evacuació d´aigües
per l´altre costat de l´autopista perquè no arribessin totes les aigües de les valls del Montsià al
polígon i evitar no tot el problema d´inundabilitat de la part de contra la rotonda, diguem, però
una part important sí, i també sobretot la que afecta a les empreses de la part de detràs que
donen contra l´autopista.
Pregunta 18 formulada pel Sr. Paredes: Suposo que la situació de l´interventor serà
exactament la mateixa, en tot cas, és conseqüència col·lateral evidentment del tema de la
residència, a veure si se soluciona o no aquest tema.
Pregunta 19 formulada pel Sr. Paredes: Hi ha una casa al carrer Santa Bàrbara,
encreuament Mestre Guarch, que està en molt, mot mal estat, i a més té la peculiaritat que
quan passem amb els cotxes, no passa un cotxe i una persona, i segons quin cotxe tampoc
passa. Voldria saber si teniu previst fer alguna cosa amb aquest edifici, perquè a més és un
carrer super estret i realment aquella casa un dia caurà, no sé si et situes o si ho explico bé.
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Penso que la seva eliminació seria important perquè oxigenaria tots els seus voltants, i era
saber si sobre aquest tema teníeu alguna cosa prevista.
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- Sra. Ventura:
Crec que sé de quina casa estàs parlant quan dius la del carrer Santa Bàrbara i Mestre Guarch,
ara no recordo si s´havia enviat alguna carta al propietari fa temps o no respecte a aquella casa
que hi ha al lateral dret del carrer, però en tot cas ho repassarem.
Pregunta 20 formulada pel Sr. Paredes: En alguna de les preguntes que he anat fent i vaig
escoltar, després he vist l´acta, i quan ho llegeixo encara ho tinc més clar que la resposta a les
meves preguntes sobre quins expedients sancionadors teníem de la residència, i sobre la
resposta a la Sra. Salas sobre la despesa dels pressupostos dels 200 mil euros, sembla que
finalment l´Ajuntament ha hagut de pagar 17 mil euros, i que s´ha hagut de fer càrrec
l´Ajuntament d´una multa que s´havia de pagar en funció d´unes inspeccions.
Jo el que ara volia saber, i a veure si m´explico bé, és a partir de l´1 d´agost si ha hagut
inspeccions a la residència, no a tot el poble i a la resta d’instal·lacions, sinó inspeccions a la
residència per part del Departament de Salut i Treball. Voldria saber si podré tenir aquesta
informació i si aquestes inspeccions que es fan rutinàriament diuen que tot està perfecte, doncs
perfecte. Jo no vull pressuposar absolutament res, si està tot perfecte, millor. Ho dic perquè ja
sabeu que aquest tema ja fa bastant temps que va.
- Sra. Ventura:
Respecte els 17 mil euros de la inspecció del Departament de Salut i Treball, jo crec que les
menys inspeccions que hem tingut són precisament del Departament de Salut i Treball, les
inspeccions normalment les tenim pel Departament d´Acció Social, ara Dret Social, que és el
responsable de la residència. I aquí el que ha fet l´ajuntament ha sigut una inversió en un canvi
de mobiliari, en aquest cas dels llits, que no recordo ara la quantitat, no sé si eren 17 o eren
més, fruit d´un acord amb el propi Departament. Avui mateix ha hagut una altra d´inspecció,
n´hi ha setmanalment, es revisen, es miren les coses, i evidentment es fan suggeriments de
millora i propostes de canvi. Aquests últims anys de la Covid, evidentment, això encara s´ha
intensificat molt més perquè era la funció de l´Administració però ja està, no hi ha tampoc cap
qüestió al respecte.
Pregunta 21 formulada pel Sr. Paredes: Tinc una demanda que és aquella informació que
havia d´estar inclosa als pressupostos que es van aprovar i que era sobre la meitat dels
treballadors d´aquesta casa, perquè si no m´equivoco, en aquesta casa treballen unes 90
persones, 44 de les quals són de la residència. Quan es van aprovar els pressupostos, per
problemes tècnics, evidentment no havia hagut prou temps per fer les coses, i no es va indicar
ni quin era el seu salari ni quina era la seva qualificació, cosa que sí que es va fer de la policia,
i de tots els altres treballadors, per suposat, com pertoca, i ara és preguntar quan aquesta
informació estarà feta, i quan se´ns podrà passar. Recordem que havia d’estar feta, en tot cas,
quan s´aprovaven els pressupostos.
- Sra. Ventura:
És veritat que falta que us passem tot el detall del personal de la residència, que crec que avui
mateix has entrat per registre una petició per tal que et facilitéssim la informació de la
residència i així ho farem.
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Pregunta 22 formulada pel Sr. Paredes: El tema de l´orfeó que ja fa 2 anys que es pregunta
cada ple, i ara resulta que apareix un bar-restaurant de 500 mil euros, és que una mica ens
descol·loca, no? Perquè fa temps que anem dient que necessitem un pla per l´orfeó, que
necessitem unes línies mestres, que necessitem una brúixola ... i de repent ens apareixen 500
mil euros, vull dir, que ens descol·loca una mica.
Es dóna per contestada en la pregunta número 1.
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Pregunta 23 formulada per la Sra. Castell: El que volem preguntar és que dins dels
pressupostos hi havia inclosos arranjaments de carrers i no sabem exactament quins, però a
l´entrada al poble per la part de Tortosa, que realment està molt, molt deficient, i no hi ha
voreres pràcticament, volíem preguntar si està previst de seguir les voreres al menys per la
banda on hi ha més habitatges, fins al que és el pont que dóna a la bassa del Montsià, i per
l´altra banda, mentre hi hagi també edificacions, que probablement també arribaríem fins allí.
- Sra. Ventura:
Respecte el tram de l’entrada del poble per la part de Tortosa, estàvem per a prendre una
decisió que encara no hem pres, perquè estem pendents de la Diputació i de com tirava
endavant el projecte de la nova carretera de Godall. Una vegada decidit, ells estan en fase de
redacció de projecte, quan estigui el projecte veurem com queda al final l´enllaç d´aquesta
carretera amb el tram que va des de la rotonda fins a l´entrada del poble, llavors mirarem quin
tipus d´urbanització es pot fer. Sí que és veritat que és una zona que hi ha sempre molta gent
caminant, sobretot a la part que hi ha les primeres indústries i que per tant, s´ha de prendre una
determinació respecte a les voreres, sobre quin tipus de carretera o que ja serà carrer, i per
tant, li haurem de donar un aire diferent.
I respecte el tema dels carrers, enguany hi ha una partida al pressupost de 600 mil euros,
d´arranjament de carrers. No els repassaré ara perquè els diré de memòria i me´n deixaré
algun i després em direu que aquell no l´hem dit o el que sigui, per tant, prefereixo buscar-ho, i
donar-vos la informació correcta.
Havia també la previsió d´arranjar sobretot l´altra entrada, per la part de Vinaròs, que també
entra un tros de ferm, en aquest cas de paviment, que està molt malament, allí sí que la vorera
ja està feta, tot i que hi ha alguns punts que tenen alguna dificultat, perquè és molt estreta i
estan els arbres al mig i és difícil de passar, però per la part de la cooperativa, per a
entendre´ns, allí sí que queda més ample però en canvi el que està malament és el ferm.
També hi ha altres carrers que hi havia algunes memòries valorades fetes, i que requereixen
una inversió important, com per exemple, ara estic parlant de llocs grans i de carrers amples,
no de nucli antic, el carrer Vicent Aubà, sobretot des de l´entrada de la rotonda, de la carretera
de la Sénia fins al carrer Orfeó, que és un tram que a més allí hi ha fiances dipositades de quan
es va fer la urbanització, de quan es van fer alguns dels blocs, perquè no es va executar el
projecte com s´havia d´executar i per tant, es va retenir la fiança. Si us fixeu, hi ha alguns punts
que la zona del jardí, per exemple, no està anivellada, i a banda allí hem tingut un altre
problema i és que per filtracions d´aigua, que també ens passa a altres llocs, els carrers
s´acaben afonant a certs trams, per tant aquí hi ha una inversió que no és poca, no són 10 mil
euros, per a entendre´ns, sinó que requerirà d´una redacció de projecte, i en base a la memòria
que tenim redactada requerirà d´una inversió més important. Després hi ha l´altre tram que va
per l´altra banda, de tot el que és la urbanització d´alguns carrers del nucli antic que són els
que requereixen una intervenció de més urgència, o un arranjament diferent del que estem

Transcripció de l'acta número 2022-0000003 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: 28/06/2022,
29/06/2022
Gestor
expedients
el (SIG)
dia 31/08/2022
a les 10:09:46

parlant ara, i els primers que s´executaran són carrer Sant Antoni i carrer Pilar, i després a
partir d´aquí s´aniran bifurcant els diferents, però això també anirem en funció de la redacció
del projecte, de la petició de subvencions, i a partir d’aquí serà anar executant.
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Pregunta 24 formulada per la Sra. Castell: Per una altra banda també volem preguntar el
criteri que se segueix amb el tall del carrer Major, de les zones peatonals, perquè realment es
porta una mica de descontrol, tant els dies festius com els dies normals i ara, de cara al bon
temps que el carrer està en més gent, caldria prendre-s´ho una mica més seriosament.
- Sra. Ventura:
Respecte de la zona peatonal, tenim quasi bé un horari establert des del juny fins al setembre, i
després la resta de l´any sí que va en funció una mica dels caps de setmana, i en funció de
l´activitat que es fa. Per tant, ara arribat el mes de juny el que podem fer, per a fixar un horari,
és avançar una mica aquest horari fix de cap de setmana i en dies festius del tema de la zona
peatonal.
Pregunta 25 formulada per la Sra. Castell: Pareix que hi ha algunes zones de les que
s´havien habilitat com a zona d´aparcament d´horari, amb els discos, que ara s´han canviat i
que són zones de càrrega i descàrrega, o el que sigui. Voldríem saber si és així o s´ha fet
d´una altra manera o exactament com ha anat.
- Sra. Ventura:
Respecte de la càrrega i descàrrega i les zones d´aparcament de control horari es va fer tot a
l´hora i possiblement d´aquí bé la confusió, però els espais estaven delimitats, quins eren de
càrrega i descàrrega per a professionals i quins eren de control horari. La nostra idea era poder
anar ampliant, en funció de la necessitat, i hi ha alguns punts que sí que s´utilitzen i estan ben
utilitzats, però n´hi ha altres que no. L´últim ple vaig passar inclús la relació de les denúncies
que s´havien posat per la gent que aparcava sense el disc de control horari, i intensificarem
aquesta vigilància per tal de potenciar una mesura que creiem que pot funcionar i que pot
descongestionar una mica, sobretot alguns encreuaments en l´àmbit que toquen al carrer Major.
Pregunta 26 formulada per la Sra. Castell: També voldríem tornar a incidir una mica amb el
tema dels trens, perquè després de vàries xerrades que heu tingut amb la gent que més o
menys està al control d´aquest tema, si es pensa anar una mica més enllà, si es té previst
posar-nos en contacte amb altres pobles, que també podrien ser de la via d´influència nostra,
per continuar apretant en aquest tema i continuar treballant per a què l´estació nostra no acabi
sent el que ha anat passant amb les altres que hi ha fins arribar a l´Aldea, i donar-li una mica la
importància que es mereix, i a totes les reivindicacions que es venen fent des de vatros
mateixos, com a equilibri territorial i com uns greuges, vull dir, que realment acaben influint molt
negativament en el nostre territori.
En aquell moment, ja vam estar tots d´acord de fer un front comú totalment, de tots els grups
municipals, però a més a més, crec que estaria bé incloure una mica tot el que són els pobles
de l´àrea d´influència de la nostra estació per a intentar anar el màxim lluny possible.
- Sra. Ventura:
Es dóna per contestada en la pregunta número 13.
Pregunta 27 formulada per la Sra. Salas: Les rotondes del poble, ho dic perquè creix molt
l´herba, s´ha de tenir un manteniment molt constant, i quan vas a altres pobles, veus que hi ha
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rotondes que són precioses, i la majoria estan fetes en pedra, o sigui en combinacions de
pedra. Ulldecona és un poble de la pedra, ho dic perquè potser no sé si s´ha de tirar ciment per
damunt, o fer alguna combinació de pedres i així estalviaríem diners en manteniment. Crec que
seria una bona opció perquè la gent que entra al poble, o que passa pel desvio, depèn de com
es veu doncs crec que pot quedar molt millor.

Secretària accidental

Alcaldessa Presidenta

Rosa M. Barceló Serrano

Núria Ventura Brusca
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