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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE  
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 20 DE JULIOL DE 2017  

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 de juliol de dos mil disset.

Essent les catorze hores 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 RESOLUTÒRIA  

1. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2017.

2. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona dins
de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 4.

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

1. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2017.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2017

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 2017.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Nosaltres votarem abstenció.

- Sr. Lavega:
Nosaltres votarem abstenció. L’any passat vam votar a favor, perquè veiem que anàvem avançant
de cara a anar fent canvis en el programa de festes, però veiem que aquí ens hem quedat, l’any
passat ja vam oferir de poder consensuar en més temps el que seria això, veiem que no s’ha tingut
en compte, per tant votem abstenció.

- Sra. Salas: 
És un copiar i pegar del programa de l’any passat, nosaltres vam estar a favor, perquè inclús és
igual que quan vam estar natros al govern, pràcticament, sí que hi ha alguns canvis però són
petits, i és que no es pot fer molt més, la situació econòmica, sí que estem millor, però és la que
és.
I nosaltres com sempre el que volem és agrair a les associacions i a les entitats del poble la seva
participació en el programa, perquè gràcies a ells hi ha moltes activitats i bé, és un programa digne
i el nostre vot és a favor.

- Sra. Balagué:
El nostre vot és d’abstenció, i podria repetir les paraules de Paco Lavega, perquè pensàvem que
s’hagués pogut millorar, i si no recordo malament durant quatre anys, mentre vam estar governant,
constantment sentíem de què no teníem imaginació, ni creativitat i mirant el programa d’aquest
any tampoc no veiem ni creativitat, ni creació, ni imaginació i  el que hem observat és que les
orquestres, potser ens equivocarem però nosaltres quan havíem de contractar orquestres primer
anàvem,  les  escoltàvem  i  fèiem  la  valoració  i  en  aquell  moment  sabíem  si  seria  una  bona
orquestra per al  poble o no.  Potser ens equivocarem, però algunes de les orquestres que es
porten a Ulldecona, les hem sentit  i  creiem que no són de la qualitat que el poble es mereix.
Esperem equivocar-mos, perquè els haurem de donar la raó i dir-los que ens hem equivocat però
el que lamentaríem és que a mesura que va passar la legislatura anterior cada vegada anava més
gent al ball, i la gent anava perquè les orquestres eren de qualitat, i el que no voldríem és que a la
Festa Major d’Ulldecona, perquè les orquestres no siguin de la qualitat que creiem que toca, al ball
torne a assistir-hi poca gent, que crec que el que volem tots és que el ball estigui ple de gom a
gom i que funcioni tot com toca. Per tant, el nostre vot és abstenció.

- Sra. Ventura:
Gràcies per les aportacions. 
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Primer que res agrair la participació de tota la gent que ha col·laborat en la redacció del programa
de festes, sobretot a totes les entitats, que tant a títol col·lectiu com a nivell  individual, de les
persones que formen part  de les respectives juntes,  s’impliquen  dia  a  dia  en la  redacció  del
programa de festes. 
Donar  també  les  gràcies  a  totes  les  diferents  comissions  i  grups  de  suport  de  les  diferents
regidories que han participat  en la  redacció del  programa de festes,  a la creada, per  primera
vegada aquest any «comissió d’orquestres» podria dir, que jo crec que desmentirà, rotundament,
tot el que acaba de dir la portaveu de Convergència i Unió, ja que crec que és l’any que més
implicació ha hagut a l'hora de triar i de decidir les orquestres, no només per part de la regidora de
festes sinó també per part  d’un grup de més de 20 persones,  que en diferents  reunions han
participat,  han voltat  pels  balls  i  per  les diferents  poblacions de les nostres comarques per  a
escoltar-les, per a veure-ho i per a fer una bona elecció perquè la gent d’Ulldecona pugui disfrutar
d’unes grans orquestres durant  les festes majors.  A la  comissió  de bous,  als  joves i  a  altres
col·lectius que s’han organitzat  i  també han participat en la redacció d’aquest programa d’una
manera desinteressada, comptant així per damunt, que més de 150 persones han participat, i crec
que això dóna una mostra de la implicació de moltíssima gent del poble en el què són les nostres
festes i que després a l’hora d’organitzar impliquen encara a més gent. 
Volem que els actes siguin participatius, siguin també assequibles, s’ha intentat fer actes per a
totes les edats, a totes les franges horàries per a que es pugui triar,  però a l’hora que no se
solapen tampoc massa, si fem una cosa ens queixem de la contrària i al revés, això és difícil trobar
el terme mig però ho hem intentat.
Hi ha una franja d’edat, que fins ara, i  no només en activitats d’estiu que també ho hem anat
treballant sinó també al llarg de les festes, es quedava molt despenjada que és la franja que és
aquesta que va dels 10 als 16 aproximadament,  que enguany tindran oportunitat  i  també han
participat en l’organització dels actes. Per a majors dels 16 també hi ha diferents novetats dins del
programa, hi ha més activitats de piscina, tenint en compte que encara és una època de l’any que
encara fa calor si el temps acompanya, i per tant, encara fa bo disfrutar de la piscina. 
Repetim en el tema del cinema, i encara en més sessions que ja vam incorporar l’any passat.
Recuperem alguna activitat relacionada amb les motos.
Després de festes, el cap de setmana posterior que també hi ha activitats, crec que al final queda
un programa que si el comparem, per exemple amb el del 2010 o 2012, per posar dos exemples
contradictoris sense que això vulgui dir res, evidentment tenen poc a vore, tot i que hi ha algunes
activitats que són troncals dins de les festes i que no es poden canviar, com el ball de mantons, els
bous o altres tipus d’activitats que són ja ben tradicionals.
Per  acabar,  deixeu-me  dos  agraïments  especials,  un  primer  al  pregoner,  que  és  Julio  Vidal
Labernia, que va néixer l’any 1959 a Sant Joan del Pas, actualment és director de continguts de la
Cadena Ser - Maestrat i conductor del magazine matinal diari a la ràdio ‘’Hoy por hoy Maestrat’’.
Vull agrair-li en nom de l’Ajuntament que hagi acceptat la nostra invitació a ser el pregoner de les
Festes Majors.
I, també agrair, a la dissenyadora Vanesa Cervera que és la persona que enguany ens ha fet de
manera desinteressada el cartell de les festes, i dir que també publicarem en breu el programa de
festes a les xarxes perquè tothom ja el tingui a casa i puguem anar en una mica d’ambient a
festes.
Tant a un com a l’altre, moltes gràcies per la seva col·laboració i també insisteixo en l'agraïment
que he fet al principi a totes les entitats i a tots els particulars que d’una manera o d’una altra, ara
en la redacció del programa o després en l’organització dels actes, s’impliquen en el poble, en la
vessant més lúdica i més festiva i sense els quals evidentment no seria possible poder celebrar les
festes tal com les celebrem.
Agrair les aportacions i dir-vos també que més enllà del sentit del vot, les portes estan obertes per
a tothom, per a tots els col·lectius, per a tots els grups, també estan obertes als grups de l’oposició
per a qualsevol proposta de millora, no ara en el moment d’aprovació del programa, sinó uns dies
abans perquè tinguem marge per a poder-ho fer.
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- Sra. Balagué:
Abans no hi he pensat, suposo que deu ser un error, coincideix l’hora del concert del diumenge i
els bous?

- Sra. Ventura:
Sí, l’inici.

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

Vots afirmatius: 7 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 6 (GMCIU, GM+U-AM, GMCUP Ulldecona-PA)

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D'ULLDECONA  
DINS DE L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 4.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte:  Aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona dins de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 4

1. En data 27 de març de 2017, la raó social HABITAT INICIATIVES, SL, representada pel Sr. Juan
Carlos Sancho Garcia, presenta al Registre General d'entrada (assentament 806) una sol·licitud de
modificació de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona, acompanyada de la documentació oportuna per
a la seva tramitació.

2. La modificació proposada fa referència a la Unitat d'Actuació 4, bàsicament de cara a encabir una
parcel·la de terreny per  la  implantació  d'una edificació  d'ús comercial,  magatzem i  dependències
privades,  amb  una  superfície  de  2.400  m2  de  sostre  aproximadament  i  que  pugui  disposar  de
suficients espais annexes per a la circulació de vehicles lleugers dels clients. En conseqüència es
proposa modificar l'ordenació de vials i zones verdes, redistribuint el sostre computable de l'àmbit,
sense augmentar-lo.

Tanmateix, donat que la delimitació de la trama urbana consolidada d'Ulldecona deixa fóra del seu
àmbit la unitat d'actuació 4, es proposa modificar-la per tal d'adaptar el planejament a la llei sectorial
en matèria de comerç.

I  també  proposa  adaptar  l'esmentada  Unitat  d'actuació  4  als  paràmetres  principals  de  la  Unitat
d'Actuació número 6, de la qual és colindant, sobretot pel que fa a la morfologia dels vials.

3. Estan incorporats a l'expedient els informes de l'arquitecte municipal, de data 3 d'abril de 2017, i de
la secretària municipal de 24 d'abril de 2017.

4. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona, en sessió ordinària duta a terme el dia 8 de maig de
2017, va aprovar inicialment l'esmentada modificació puntual.

5. Durant aquest termini d'informació pública es van presentar quatre al·legacions:

M. Angeles Nadal Raga, RGE núm. 1555 del dia 06/06/2017
Juan Gavaldà Esteve, RGE núm. 1556 del dia 6/06/2017
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Juan Gavaldà Esteve, RGE núm. 1787 del dia 29/06/2017
M. Angeles Nadal Raga, RGE núm. 1797 del dia 30/06/2017

6. Aquestes al·legacions han estat informades per la secretària municipal, en data 18 de juliol de
2017.

7.  Atès que el  Ple Municipal és competent per a l'aprovació provisional de la modificació puntual
mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.

Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

I. Desestimar les al·legacions presentades en base a l'informe de la secretària municipal, de data 18
de juliol de 2017, que s'adjunta com annex a aquest acord, atès que o bé sol·liciten una informació
que ja està continguda en la memòria de la modificació puntual, o bé es refereixen a una informació o
previsions que s'han de complir posteriorment en la fase d'execució de planejament.

II.  Aprovar  provisionalment  la  proposta  de  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries
d'Ulldecona. 

III. Acordar la remissió de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per
a la seva aprovació definitiva.”

DELIBERACIONS  : 

- Sr. Najas:
Com ja vam exposar en l’aprovació inicial el nostre vot seguirà sent contra.

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

Vots afirmatius: 12 (GMSU-CP, GMCIU, GMPP, GM+U-AM)
Vots negatius: 1 (GMCUP Ulldecona-PA)
Abstencions: 0 

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les catorze hores i setze 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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