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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE  
L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2016  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Caterina Brusca Campos SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Elvira Labernia Callarisa SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sra. Núria Balagué Raga CiU
Sra. Josefina Salvatella Martínez CiU
Sr. José Alberto Blasco Alvaredo CiU
Sra. Estefania Bordes Sansano CiU
Sra. Isabel Maria Salas González PP
Sr. Juanjo Sans Forcadell PP
Sr. Francesc Antoni Lavega Serra +U-AM
Sr. Raül Najas Martí CUP Ulldecona - PA

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia vint-i-cinc de juliol de dos mil setze.

Essent les catorze hores i quinze minuts es constitueix el Ple Municipal, integrat pels membres que
s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura i  Brusca,
assistida  per  la  secretària  accidental  de  la  corporació,  amb  l'objectiu  de  celebrar  la  sessió
extraordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2016.

3. Modificació de crèdits 03/2016. Crèdit extraordinari cotxes policia i guarda. 

Obert l'acte per la presidència, es van adoptar els acords següents:
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SECCIÓ INICIAL  

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Comenta que a la pregunta 21 que va fer ella, on diu "pràcticament no n'he trobat quasi cap",

falta afegir la paraula "carrer", perquè s'estava referint a cap carrer.

- Sra. Secretària:
Diu que ho rectificarà a l'acta.

- Sra. Alcaldessa:
Comenta que ella també ha advertit un error, en la pregunta 12, que on diu "ambulàncies de

Gara" hauria de dir "ambulàncies Egara".

- Sra. Secretària:
Comenta que també ho esmenarà a l'acta.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 4 de juliol de 2016, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents, amb les esmenes comentades.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2016.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2016

Atesa la proximitat de les Festes Majors d'Ulldecona, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Aprovar la programació dels actes de les Festes Majors d'Ulldecona 2016.” 

DELIBERACIONS  : 

-Sr. Najas:
Considerem que el plantejament de les festes s'hauria de fer des d'una comissió de festes popular
i autònoma de l'Ajuntament, cosa que no es fa. També observem un desequilibri del pressupost de
cultura respecte a altres activitats, per posar un exemple el teatre, l'entrada continua costant 18
euros, que ho trobem una barbaritat. Valorem positivament que hi hagi alguns actes per la tarde
com el cine, però caldria fer alguna activitat alternativa als bous, per les tardes, per a la gent que
no hi anem.
També trobem a faltar un concert de festes potent, cosa que ja hem reivindicat diverses vegades.
Ens sobren els actes religiosos al programa de festes, considerem que la festa hauria de ser de
tots els falduts i no tots els falduts som catòlics, i celebrem també que torni a fer-se la volta ciclista
al Montsià, que l'any passat no es va poder fer.
Per tots aquests motius, el nostre vot no pot ser altre que en contra.
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-Sr. Lavega:
En aquest cas, ja avanço que el nostre vot serà afirmatiu. Sí que veiem que hi ha una voluntat
d'adaptar el que són les festes a la gent que no participa en els actes taurins, però trobem a faltar
el que serien actes alternatius, en aquest cas, com ha comentat Raül, actes per la tarde per a la
gent que no va als bous. També trobem que al matí hi ha molta massificació dels actes, sobretot
infantils,  que  creiem  que  alguns  es  podrien  passar  per  la  tarde  i  suplirien  potser  aquestes
mancances de la gent que no va als bous.
De totes maneres votem a favor.

-Sra. Salas:
Nosaltres volem començar agraint a totes les entitats que col·laboren en el programa de festes,
perquè crec que ocupa un espai que, crec que és important. 
Referent a un comentari que ha fet un membre del consistori, natros recordem que les festes es
fan per la Verge de la Pietat, i jo respecto totes les religions, però crec que tota la vida s'ha fet i
que s'ha de continuar fent, almenys és la nostra opinió, el celebrar els actes religiosos.
I, per l'altra banda, si agafes els programes de festes dels anys anteriors, hi ha petits canvis, però
recordo que quan nosaltres estàvem al govern ens deien que les festes no estaven bé, que es
podien millorar, que es podien fer moltíssimes coses, i la veritat és que si ho compares, no hi ha
tantes i tantes coses diferents de quan nosaltres estàvem al govern, així que creiem que no està
malament, que es poden millorar algunes coses, però el nostre vot serà a favor.

-Sra. Balagué:
Primer que res voldria agrair  a les entitats la seva col·laboració perquè sense les entitats del
municipi tenim claríssim que no podríem dur a terme les festes del nostre municipi. I si parlo de les
entitats és perquè crec que qualsevol canvi substancial que es du a terme, en aquest cas en les
festes majors, crec que s'hagués tingut que portar al consell d'entitats, i estic parlant del canvi en
relació al ball  de mantons infantil,  que s'ha passat del dimecres al dimarts, crec que al darrer
consell d'entitats s'hagués hagut de comentar, perquè les entitats a més de col·laborar també han
de donar la seva opinió i el seu parer, i crec que s'hagués tingut que debatre al consell d'entitats
que per a això també el tenim. I també, parlant d'aquest tema, s'hagués hagut de comunicar als
comerciants, que són els implicats en la shopping night, perquè la shopping night no tindria cap
sentit si els comerciants del municipi no la fessin, perquè l'organitza l'Ajuntament, però sense ells
no hi hauria shopping night i crec que se'ls ho hagués hagut de comentar, perquè molts tenen crios
menuts, i pel tema d'horari quasi serà impossible poder quadrar horaris, ballar els crios, desvestir-
los i poder organitzar la shopping night com crec que es mereix. S'hagués hagut de parlar  i mirar
que els anés bé fer el canvi.
Afegiré que durant quatre anys estàvem sentint que les festes són «más de lo mismo» i veient ara
el programa sabem que són el mateix de sempre i som conscients de què possiblement no es
podran modificar mai les festes, perquè tenim entitats que organitzen els actes i no podem canviar
de la nit al dia les festes majors, per tant, és un programa en alguna novetat, com és normal, com
s'ha vingut fent aquests últims anys, que s'han anat incloent novetats, però que són les mateixes
festes majors de tota la vida.
Nosaltres creiem que l'espectacle del dilluns, és veritat que nosaltres vam ser els que vam innovar
i vam posar-ho després del ball de mantons, un espectacle, un concert, perquè creiem que el lloc
era adient a la plaça de l'església, perquè molta gent quan s'acaba el ball de mantons dels grans
estan a la plaça i desplaçar-los fins a l'orfeó , n'hi haurà més d'un que possiblement marxarà cap a
casa, i no vindrà. Crec que la ubicació hagués sigut més adient a la plaça de l'església.
Veient  també el  programa, i  tenent en compte el  que ha vingut  passant alguna vegada, i  que
s'hagués hagut  d'evitar  i  crec  que  aquest  any encara  se  solaparà  més,  perquè  els  bous  del
diumenge s'avancen i és el concert de la banda, que es pot solapar perfectament amb els bous,
comença la cercavila a les 19.00 h, s'arribarà a les 19.10 h a l'orfeó i es començarà a les 19.30h. i
és gairebé impossible que no se solapi el concert de la banda amb els bous, està clar que molta
gent que va al concert no sol anar als bous, però també és cert que molta gent que va als bous i
no pot arribar a temps perquè està clar que se solaparà.
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Com no hi ha torn obert de paraules, precs i preguntes al ple, voldria que quedés constància del
que he vingut dient repetidament, del tema de la cantina dels bous, suposo que no s'ha fet el
concurs, i només era per preguntar-ho.
El nostre vot serà d'abstenció.

-Sra. Ventura:
Gràcies a tots per les intervencions.
En tot cas, no pretenc donar resposta a tot perquè entenc que el que s'ha fet és donar opinions
personals, completament legítimes totes. Sabeu que és molt difícil quadrar un programa de festes i
de  vegades  complir-ho  tot  és  impossible,  no  es  pot  donar  compliment  a  les  veus  d'algunes
persones que demanen major actes per a triar, i a altres que demanen que no se solapin actes. És
a dir, tot no es pot fer, el que intentem és trobar un equilibri entre una cosa i altra. 
En el cas concret que plantejava Núria, el concert de la banda és a les 19.00 h i els bous són a les
20.30 h, creiem que hi ha temps. A festes, també, tots anem una mica justos de temps en totes les
activitats, algunes començaran abans que s'acaben altres, però si precisament es reclama que
féssim activitats per a tots els públics i per a tots els gustos, el que no podem és evitar que hi hagi
actes que se solapin, perquè els dies tenen 24 hores i hi ha problemes seriosos per a trobar lloc on
encabir algunes activitats o si hi ha molta gent que vol fer coses a partir de les 19.00 o 20.00 h que
és quan comença a fer més bona hora i quan comença a apetir i per tant, de vegades és difícil,
simplement ho poso de manifest, perquè veieu que és impossible donar resposta a tot.
Hem intentat fer unes festes mantenint l'esquema del que sempre han sigut les festes a Ulldecona,
incorporant activitats noves i sobretot diversificant els espais on es fan les activitats, no fent-ho tot
al mateix lloc, no fent-ho tot a la plaça de bous o fent-ho tot a la plaça de l'església, això també cal
destacar-ho, és important i algunes sí que són, possiblement, un experiment i veurem com surt i si
es consolidaran de cara a pròximes edicions.
Pel que fa a la shopping night, una mica, el mateix que deia abans, amb el d'actes solapats o no
solapats, està clar que depèn de a qui li va millor uns horaris o li van millor uns altres horaris.
Sabem que hi ha uns quants comerciants, i a més així ens ho han comunicat, perquè s'ha fet
alguna reunió, i se'ns va dir que tenien problemes a l'hora de quadrar agendes, però la veritat és
que la idea de fer-ho tot el mateix dia, era que la gent ja està al carrer i, per tant, el comerciant
pogués veure més gent i que més gent es pogués apropar a les botigues. L'Ajuntament s'ha bolcat
enguany en l'organització de la shopping night, com una de les activitats més important de festes i
som conscients que sense els comerciants no tindria sentit, no es podria fer i que també és una
activitat de promoció del comerç, per tant, la seva implicació és vital per a tirar-ho endavant. Però
l'Ajuntament s'ha bolcat en tot, en la coordinació dels horaris, en la implicació de la brigada, de la
policia,  de  protecció  civil,  de  tots  els  tècnics  i  tècniques  del  municipi,  se'ns  va  demanar  que
comencéssim a muntar molt abans, no a les sis de la tarde, sinó a les tres, que puguem tallar tots
els carrers, i això es farà i la veritat és que serà l'any que hi haurà més comerços que ja ens han
garantit que participaran i que ens han donat el seu vistiplau. Per tant, entenen que hi ha alguna
persona que potser tingui problema d'horaris, perquè no pot arribar a tot, però creiem que el canvi
serà positiu, i en tot cas, ja veurem com funciona. 
Ara, actualment, s'estan fent tots els cartells per a començar a donar-li  la publicitat oportuna i
esperem que vaigue bé i que la gent hi participi.
Vull  agrair  públicament,  tal  com  han  fet  altres  grups,  la  participació  i  la  implicació  de  les
associacions, de les entitats i de nombrosos particulars que fa molt de temps que treballen en
l'organització de les festes, i encara que no la tinguem constituïda com a tal, una comissió de
festes, molta gent que s'ha implicat a títol individual i que, per tant, crec que cal remarcar-ho, ja
que sense les entitats, sense les associacions i sense la gent això no seria possible.
Voldria agrair, ja ho vaig fer en un altre ple, però en tot cas, com que parlem de festes crec que és
avui quan toca, a la pregonera Clàudia Sevilla per haver acceptat l'oferiment de fer el pregó. Hi ha
un canvi també respecte el dia en què es farà la signatura al llibre d'honor, que és el divendres de
festes, després hi haurà la inauguració de les exposicions, i també un sopar de germanor a la
plaça de detràs de la Plaça de la casa de cultura, tot i que les festes oficialment comencen el
dissabte, si que és veritat que el divendres 26 hi haurà també unes activitats prèvies.
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Desitjar a tothom que passi unes bones festes, agrair de nou la participació de tothom i prenem
nota també de les opinions que s'han anat donant aquí, de cara a l'any vinent i de tot allò que
puguem millorar.

VOTACIONS  : Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s'aprova pel resultat següent:

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 4 (GMCIU)

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2016. CRÈDIT EXTRAORDINARI COTXES POLICIA I GUARDA.   

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de crèdits 03/2016. Crèdit extraordinari cotxes policia i guarda.

Atès que resulta necessari dotar de mitjans materials adequats a la policia local i al guarda rural, 
cobrint les mancances de vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament.

Vist que no existeix crèdit adequat ni suficient al pressupost municipal per a poder portar a terme la
despesa necessària per a l’adquisició d’aquests dos vehicles i atès que no es pot es pot demorar
l’execució de la mateixa fins a l’exercici següent.

L'Alcaldessa sotasignant proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2016, en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord
amb el següent detall:

Aplicacions pressupostaries de despesa que es creen

130.62400 – Compra vehicle policia local 30.000€
1720.62400 – Compra vehicle guarda rural 20.000€

Recurs de finançament

Baixes de crèdits

132.20401 – Rènting vehicles policia local : 7.200€
920.20400 – Leasing vehicles : 14.500€

Operació de crèdit

91300 – Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic: 28.300€

2. Disposar que les dos aplicacions pressupostàries que es creen formaran una única borsa a efectes 
de vinculació jurídica de crèdits.

3. Determinar que la part dels crèdits no utilitzada com a conseqüència de les baixes que es puguen 
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produir en l’adjudicació dels corresponents contractes quedarà anul·lada automàticament, reduint les 
previsions consignades a l’aplicació d’ingressos 91300 en igual quantia.

4. Publicar el present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i disposar
que durant el termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest anunci, els interessats podran
formular reclamacions contra el present acord. En cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà
aprovat definitivament el present acord.” 

DELIBERACIONS  : 

-Sr. Najas:
El nostre vot és favorable, però ja que estem parlant d'aquest punt, voldríem comentar que es
valori l'adquisició de vehicles elèctrics o híbrids, i les subvencions al respecte, com han fet altres
pobles, com són Castelló o Rubí, amb la consegüent reducció de carburant, que és una despesa
important per a l'Ajuntament.

-Sra. Salas:
A favor, i esperem a veure si s'agilitza i pot estar per a festes.

-Sra. Ventura:
Hi ha algunes coses que sí que fan ajuntaments més grans que el nostre i que està molt bé i que a
nosaltres  se'ns  fa  una  mica,  de  vegades,  més  complicat.  Aquest  ha  sigut  un  procés
extraordinàriament llarg i esperem finalment que puguem acabar-lo prompte i que al final  tinguem
els vehicles per a la policia i per al guarda de camp.

VOTACIONS  :  Sotmès  a  votació  el  dictamen  dalt  transcrit,  s'aprova  per  unanimitat  dels  membres
consistorials presents.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i quaranta minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de la
qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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