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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE  
DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  
EL DIA 24 DE JULIOL DE 2019  

SENYORS ASSISTENTS  :

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP
Sr. Demetrio Querol Pasalamar SU-CP
Sra. Eli Itarte Belles SU-CP
Sra. Fanny Castell Castell FEM POBLE!
Sr. Raül Najas Martí FEM POBLE!
Sra. Maria José Gavaldà Adell FEM POBLE!
Sr. Alfred Paredes i Poy ERC-AM
Sra. Núria Balagué i Raga JUNTS
Sra. Isabel Maria Salas González PP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou.

Essent les tretze hores i trenta 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. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
la proposta de festes laborals locals per a l’exercici 2020.

3. Elecció de Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau d’Ulldecona.
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4. Aprovació de la proposta de la delegació de competències de salubritat pública d’Ulldecona.

5. Concessió d’un suplement de crèdit referent a subvencions nominatives.

6. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2019.

SECCIÓ DE CONTROL  

7. Donar compte del pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022.

8. Donació de compte de les Sentències 533/2016 i recurs d’apel·lació 127/2018, pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona.

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

SECCIÓ INICIAL  

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

DELIBERACIONS  : No se’n produeixen.

VOTACIONS  : Sotmesa a votació l'acta del dia 26 de juny de 2019, s'aprova per unanimitat dels membres
consistorials presents.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. ELEVACIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL,  AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE  
CATALUNYA LA PROPOSTA DE FESTES LABORALS LOCALS PER A L’EXERCICI 2020.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de festes laborals locals per a l'exercici 2020

Atès que l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta
dels municipis respectius.

Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament tal com estableix l'article 46
del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Elevar al Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies de la Generalitat la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2020 següents:

- 19 de març (Sant Josep)
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- 1 de juny (Pentecostés)” 

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

3. ELECCIÓ DE JUTGESSA DE PAU TITULAR DEL JUTJAT DE PAU D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Elecció de Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau d'Ulldecona

1. En data 18 de desembre de 2018, la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va acordar requerir a l’Ajuntament d’Ulldecona perquè iniciï els tràmits oportuns
per proposar al Tribunal la persona que ha d’exercir el càrrec de jutge/essa de pau titular, atès que
està a punt de finalitzar el termini de quatre anys per al qual va estar nomenada l’actual jutgessa de
Pau, titular.

És necessari, doncs, procedir a un nou nomenament de Jutge/ssa de Pau, titular, del Jutjat de Pau
d'Ulldecona.

2.  La  vacant  en  l'esmentat  càrrec  ha  estat  anunciada  per  l'Ajuntament,  amb suficient  antelació,
mitjançant convocatòria pública publicada en el BOPT i mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit i en el propi Jutjat de Pau.

3. Transcorregut el termini d'informació pública s'han presentat set sol·licituds:

- Sra. Marta Delgado Escura
- Sra. Núria Ausensi Estellé
- Sra. Raquel Cabús Grangé
- Sra. Ruth Gallardo Ferré
- Sra. Raquel Ruiz Jimenez
- Sra. Anna Julian Buj
- Sra. Mercè Estellé Ortí

4. Totes set sol·licitants reuneixen els requisits exigits per la llei i no incorren en cap de les causes
d'incapacitat o de incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials.

5. Segons l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i de conformitat amb
l'article  101.2  de  la  LOPJ  l'elecció  de  Jutge  de  Pau  i  del  seu  substitut  s'efectuarà  pel  Ple  de
l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que
reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. 

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

ACORDS:

I. Elegir com a Jutgessa titular del Jutjat de Pau d'Ulldecona la Sra. Marta Delgado Escura, atès que 
reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat exigides per la llei.
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II. Trametre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial per tal que ho
elevi a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya a fi de que procedeixi a expedir  el
corresponent nomenament.”

DELIBERACIONS  : No se'n produeixen.

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

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

4.  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA  
D’ULLDECONA.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació de la proposta de la delegació de competències de salubritat pública
d’Ulldecona

El Consell Comarcal del Montsià ha iniciat el procediment per a la creació del servei comarcal de
salubritat pública que comprèn el:

• Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies).
• Servei de control de mosca negra i altres espècies.
• Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut.
• Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals.

L’Ajuntament  d’Ulldecona té  la  competència  en matèria  de salubritat  pública  d’acord amb el  que
preveu l’article 25.2.j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local.

Considerant que és d’interès per al municipi l’adhesió al servei comarcal de salubritat pública, pels
majors mitjans materials i  personals de què disposa el Consell  Comarcal i,  per l’estalvi  econòmic
derivat de la prestació conjunta del servei amb els altres municipis de la comarca. 

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

ACORDS:

Primer.   Delegar  al  Consell  Comarcal  del  Montsià  la  gestió  de  les  competències,  en  el  terme
municipal d’Ulldecona, dels següents serveis:

• Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies).
• Servei de control de mosca negra i altres espècies.
• Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut.
• Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals.

Segon.   Atès  que  la  delegació  de  competències  comporta  de  la  transferència  dels  recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament d’Ulldecona i  el  Consell  Comarcal del Montsià signaran
anualment un conveni de regulació i de quantificació econòmica.
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Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Montsià
encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives
necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents.

Quart. Donar la conformitat a la proposta de tarifes per la prestació del servei, facilitada pel Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, per un import estimat de 5.906,34 euros anuals.

Cinquè.  Notificar aquest  acord al Consell  Comarcal del  Montsià per tal  que procedeixi  a la seva
acceptació.” 

DELIBERACIONS  : 

- Sra. Castell:
Nosaltres ens abstenim, atès que volem tenir accés a la documentació sobre com s’ha gestionat
fins ara, i quins resultats ha donat abans de decidir alguna fórmula de gestió futura, ja que no
tenim la certesa que sigui la més adequada. No tenim ni valoracions, ni seguiments, ni res d’això i
ens agradaria conèixer-ho una mica abans de decidir.

- Sra. Ventura:
Us agrairia que ens detalleu quina és la informació exacta que voleu perquè nosaltres l’hem de
requerir al COPATE evidentment, la que no tinguem per part de l’Ajuntament, i per tant els ho
demanaríem quan ens feu la petició.

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

Vots afirmatius: 10 (GMSU-CP, GMERC-AM, GMJUNTS, GMPP)
Vots negatius: 0
Abstencions: 3 (GMFEM POBLE!)

5. CONCESSIÓ D’UN SUPLEMENT DE CRÈDIT REFERENT A SUBVENCIONS NOMINATIVES.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Modificació de crèdits 01/2019. Suplement de crèdit.

Atès  que  cal  actualitzar  els  imports  de  les  subvencions  nominatives  previstes  al  pressupost  de
despeses en funció de la planificació d’activitats de les entitats beneficiaries per a l’any 2019, es fa
necessari  tramitar  l’oportuna  modificació  pressupostària  per  a  dotar  de  crèdit  les  aplicacions
pressupostaries que es relacionen en la present proposta d’acord.

L'Alcaldessa sotasignant proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 01/2019, en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord
amb el següent detall:

Pressupost de despeses. Altes
 
334.48201 – Subvenció Banda de Música 1.000 €
341.48202 – Subvenció Ulldecona C.F. 1.000 €
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334.48207 – Subvenció Ull de Teatre 1.500 €
334.48208 – Subvenció Patronat de la Passió 500 €
341.48209 – Subvenció Escola de Futbol Base 500 €
 
Pressupost de despeses. Baixes
 
432.48215 – Subvenció Les Moles 2.500 €
341.48225 – Subvenció Moto Club 250 €
334.48226 – Subvenció Amical Mathausen 250 €
  
Pressupost d’ingressos. Altes
 
87000 – Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.500 €

2. 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. Paredes:
A favor, però en tot cas si que m’agradaria, en ares de la transparència, quan es fessin aquests
acords, que també constés a l’acta el motiu, ja que a mi ja em sembla bé que aquestes entitats
tinguin una millora en les seves subvencions, totalment justificada, però en tot cas si es pogués
especificar quedaria més clar per a tothom.

- Sr. Ventura:
En tot cas, explicar que això és una modificació de les subvencions de 2018 respecte al 2019 i que
no tenim cap inconvenient en facilitar-vos tots els convenis signats amb les entitats, aquestes i la
resta que consten al pressupost de l’Ajuntament. 

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

6. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2019.  

DICTAMEN CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2019

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 2019.” 
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DELIBERACIONS  : 

- Sra. Salas:
Nosaltres en la legislatura passada, la que ha acabat ara, per part de l’equip de govern que havia
abans, ens van convocar a tots els partits polítics per a escollir les orquestres, vàrem assistir varies
hores a una reunió de treball, i es va tenir en compte la decisió o el que vam aportar les persones
que vam acudir en aquella reunió, i per tant, per la nostra banda, votarem a favor del programa, per
un motiu simple, l’Ajuntament únicament el que fa és coordinar el que fan les entitats, ja que la
majoria del programa són activitats i coses que fan les entitats del nostre municipi als quals els vull
agrair la seva col·laboració, perquè fan que el programa sigui molt més interessant.
Està  també el  tema  dels  bous,  que  ja  estaven  aprovats  per  a  les  festes,  i  l’únic  que  queda
pràcticament són les orquestres, i  com nosaltres vam poder decidir,  vam formar part d’aquesta
comissió que es va crear i es va tenir en compte les nostres aportacions, votarem a favor.

- Sra. Balagué:
Abans d’emetre el vot al programa de festes i, ja que avui, malauradament no tenim torn obert de
paraules,  precs i  preguntes al  ple,  volia  felicitar  i  donar-vos les gràcies per  haver escollit  a la
comissió de festes dels Valentins com a pregoners, crec que és una idea encertada, i crec que com
a poble hauríem d’aprendre realment de la gent dels Valentins, com gestionen i com organitzen les
festes, crec que és exemplar i crec que n'hauríem d’aprendre tots, tots 13 i tot el poble en general,
de com treballen i les ganes que hi posen els veïns del municipi dels Valentins.
El nostre vot no serà a favor del programa de festes, perquè veiem una total continuïtat de fa 4, de
fa 5, de fa 8, o de fa 10 anys, podríem dir que sense obrir el programa de festes tothom sabem que
passarà el dia de dissabte, què passarà el diumenge, que serà el dilluns, per tant, no veiem la
innovació que esperàvem, moltes vegades ens havíeu dit que teníeu un altre model de festes, avui
en aquest programa no el palpem aquest canvi i el nostre vot serà d’abstenció.

- Sr. Paredes:
Respecte al nostre vot és d’abstenció i explico el perquè.
És molt interessat la idea que heu tingut de fer com a pregoners a la comissió de festes dels
Valentins,  crec  que  estaria  bé  aprendre  del  seu  exemple,  allò  és  una  comissió  de  festes,  i
evidentment no cal copiar, perquè cada poble i cada barri s’organitza d’una forma determinada però
crec que és important tenir una comissió de festes, i la forma que s’organitza aquí és una forma
bidireccional, entre entitats i ajuntament, però falta aquesta participació en el nostre entendre. 
Evidentment no podem votar en contra, perquè aquí hi ha molt d’esforç i molt de treball  de les
entitats que s’esforçaran i que treballaran, per tant, el nostre vot en aquest sentit, és que en la
mesura que no compartim el model de festes que es fa, serà una abstenció.

- Sra. Castell:
A nosaltres d’entrada també ens sembla curiós que es proposi com a pregoners la comissió de
festes dels Valentins, en unes festes quinquennals on no existeix cap tipus de comissió de festes,
un reconeixement ben merescut,  per ser  un exemple d’autogestió,  d’independència i  un model
d’èxit, de la qual cosa aquest Ajuntament n'hauríem d’aprendre. 
Per una altra banda, és un programa continuista, sense tenir en compte l’opinió del poble, sense
noves propostes ni alternatives, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels diferents esdeveniments i
com tothom pot  entendre,  una despesa tan important  com les festes quinquennals  no pot  ser
valorada sense tenir la valoració econòmica, és a dir, de quan ens costarà cada acte, per a fer
valoracions o presentar propostes alternatives. 
Dit això, volem reconèixer i agrair a totes les persones i entitats que fan possible les festes majors,
però malauradament el nostre vot ha de ser en contra. 

- Sra. Ventura:
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Un parell de qüestions, algunes perquè també s’han preguntat, sobretot pel tema de la quantificació
econòmica. 
Evidentment hem d’aprendre tots de la comissió de festes dels Valentins, i precisament aquest és
un dels motius pels quals, per premiar el seu esforç, no només en l’organització de les festes sinó
en tot allò que fan al llarg de l’any als Valentins, se’ls va proposar com a pregoners, i m’agradaria
felicitar-los avui també públicament. Igual que a Paco Guzman, que és l’autor del cartell de les
Festes, que heu pogut veure aquestes últimes setmanes.
Comentar que és cert que a Ulldecona no hi ha una comissió de festes i segurament el model és el
que tots anhelem i esperem a posar en marxa a no molt tardar, però no hem de perdre de vista que
la participació de nombroses entitats fa que hi hagi centenars i centenars de persones d’Ulldecona
que cada any participen en l’organització de festes, cadascuna des del seu àmbit, des de la seva
entitat, i moltes traspassant el que podríem dir els límits de l’organització dels seus propis actes.
Per tant, també cal agrair a tota aquesta gent que està implicada, a totes les entitats que al final
són persones amb nom i cognoms, que dediquen temps, esforç, sacrifici i molta part de la seva
vida a organitzar les activitats que es van fent. 
Quant al tema de la informació econòmica, no us puc passar evidentment una llista de totes les
despeses  exactes  de  la  partida  de  festes,  sempre  ho  fem  a  final  d’any,  totes  les  que  van
incorporades, però sí que hem fet una mica de tria de totes aquelles activitats que porten una
despesa més elevada, i tot i que moltes ja són públiques perquè com bé ha dit la portaveu del partit
popular, enguany per primera vegada vam iniciar un procés de contractació a través d’un concurs
públic, de tot el que són tots els espectacles de la nit, de les orquestres, i per tant, això que va
començar a principi d’any i que es va acabar el mes d’abril  amb l’adjudicació a tota una sèrie
d’orquestres per a venir a actuar a festes, però en tot cas si que us passo les xifres per a què les
tingueu, i en ares de la transparència que les tingui tothom.
Repassant  una  mica  per  damunt,  el  primer  divendres  de  festes  per  la  nit  hi  ha  l’actuació  de
l’Orquestra Europa, que està pressupostada en 6.171 euros, després de l’Orquestra Europa hi ha
disco mòbil que està pressupostada en 400 euros més Iva. Dissabte, dia 7 de setembre, hi ha com
a activitat durant el dia, amb un cost més elevat, la trobada de gegants i grallers, en la que enguany
s’espera una participació de més de 650 persones,  i  aproximadament el  cost  de l’organització
rondarà sobre  els  8.000 euros,  encara no  està  tancat  del  tot,  però perquè  tinguem una idea.
Dissabte a la nit actuarà l’Orquestra Esmeralda, el pressupost de la qual és de 13.552 euros i la
disco mòbil posterior de 450 euros més Iva. 
Dir també que hi ha algunes activitats o algunes coses que s'organitzen per a totes les festes o que
tenen un cost repartit per a totes les festes, per exemple el lloguer del trenet turístic, que donarà
voltes per tot el poble i que pujarà 6.000 euros, i el lloguer de taules i cadires que això també està
incorporat dins del contracte que vam fer amb concurs públic a principi d’any, suplementari per a
festes, que són 1.694 euros.
El dilluns de festes, a la nit,  hi ha el Ball de Mantons d’adults, i en aquest cas el pressupost de
l’obsequi de les caixes que es donen als balladors és de 5.500 euros.
Dilluns a migdia i tarde, i també diumenge tarde ja hi ha bous, i respecte el tema dels pressupostos
de bous, no tinc el total exacte però sí que us puc donar ja les xifres orientatives, són 1.200 euros
ramaderies, 1.200 euros la tarde, 700 euros el bou embolat i 500 euros els bous de carrer; cada
tarde,  cada  bou  embolat  i  cada  bou  de  carrer.  Els  experts  taurins  400  euros,  el  metge  més
l’ambulància en aquest cas són 2.700 euros aproximadament, els veterinaris 1.893 euros, tot això
respecte les xifres que tenim tancades, us les dono al detall, i les assegurances de tota la setmana
2.368 euros. 
Dimarts, dia 10 per la nit, que és el dia que es farà la shopping night, que enguany hem hagut de
canviar l’organització, la distribució de tot el que són les parades, les botigues, els comerços, els
bars, bàsicament, estaran ubicats des del carrer Calvari, des de l’encreuament del carrer Mestre
Hierro fins a la plaça Sales i Ferré, plaça de la Mera, i que també hi haurà els restaurants que
sempre s’ubiquen al  mateix  lloc i  després des del  carrer  Major,  l’encreuament  del  carrer  Sant
Jaume-carrer Puríssima cap a la plaça i de la plaça fins a l’Ajuntament, més que res per qüestions
d’ornamentació de carrers que també ens ha fet canviar algunes de les rutes dels gegants i de les

Expedient: 1-2-19-9 Pàg. 8/12



Ple Municipal
any 2019

carrosses i d’algunes altres activitats en funció dels arranjaments dels carrers. El dia de la shopping
a la nit hi haurà una festa de los 80 principales d’imagina ràdio, el pressupost del qual és de 7.865
euros. 
Els dies dels parcs infantils aquàtics el pressupost és de 1.500 euros aproximadament, en aquest
cas subvencionat per l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona, ja que nosaltres tenim un catàleg
d’espectacles que podem anar contractant, i en aquest cas hi ha una subvenció per part d’ells. A la
nit, que és a més el dia 11 de setembre, dimecres, Diada Nacional de Catalunya, hi ha un concert a
la plaça de l’Església de Los Kent’s, la sonorització puja 600 euros més Iva i després a la pista del
poliesportiu un espectacle en Dj’s que puja 800 euros més Iva l’equip i 1.200 euros el grup que
actuarà. 
Dijous, dia 12 de setembre, que és dia de festivitat local, al Teatre Municipal Orfeó Montsià al matí
hi ha un espectacle, un concert infantil, de Damaris Gelabert, en aquest cas té un cost de 5.200
euros, tot i que és un dels dos espectacles pagant de festes i per tant, hi ha una part que esperem
poder recuperar a través de l’entrada. 
Divendres, dia 13 de setembre, el concert de Zoo el pressupost del qual és de 21.538 euros i
l’actuació posterior del Dj més l’equip és de 1.200 euros.
Dissabte, dia 14 de setembre, ball  amb l’Orquestra Mediterraneo que també fa un concert a la
tarde, són 14.520 euros i el Dj posterior 450 euros + Iva.
Dues coses importants de l’últim dia, la contractació del grup d'havaneres «Les veus de Reus» que
són 1.290 euros més Iva, també subvencionat en part per l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona i,
finalment, el Castell de Focs Piromusical, a càrrec de pirotècnica Tomàs, que té un pressupost de
9.196 euros en Iva inclòs, en aquest cas. 
Insisteixo, no és un pressupost de festes global, però sí que és un llistat de les principals despeses
que hi haurà enguany a festes quinquennals i, que, una vegada acabem les festes, evidentment
quan  estiguin totes les factures, se us passarà la relació com es fa anualment. 

- Sra. Balagué:
Voldríem saber, per quin motiu s’ha canviat el pregó, que en quinquennals sempre ha estat en
divendres i aquest any és en dissabte.

- Sra. Ventura:
Ho vau canviar vosaltres l'any 2014. És veritat que històricament es feia tot en divendres, però el
2009 vam tenir molts de problemes perquè la coincidència dels dos actes feia que la gent hagués
d’anar de bòlit i al final els mateixos regidors i regidores no podíem arribar tampoc a tot, i l'any
2014, es va decidir per acord de tots, estaves tu mateixa d’Alcaldessa i es va decidir passar el
pregó al dissabte, i  deixar la baixada de la Mare de Déu igual en divendres. Per tant,  ho hem
mantingut igual que l'última vegada, perquè pensem que és una bona decisió, i és veritat que hi ha
molts d’actes que es van solapant però dos actes de tanta importància era millor poder-los separar.
Per tant, s’ha mantingut igual. 

- Sra. Castell:
Volíem saber també com és que amb una actuació forta i que està bé, però que val molts de diners,
no s’ha plantejat de fer-se pagar entrada, en l’actuació de Zoo.

- Sra. Ventura:
Si que es farà pagar entrada, de fet hi ha dos espectacles de pagament, un és el concert infantil de
Damaris  al  teatre,  i  l’altre  és  el  concert  de  Zoo,  a  la  pista  del  poliesportiu,  el  divendres.  Les
entrades anticipades són 8 euros en els dos casos i les entrades a taquilla són a 10 euros també
en els dos casos. En el cas de Zoo, les entrades es posen a la venda demà mateix, també per
internet, per una plataforma electrònica o al retén de l’Ajuntament, i seran 8 i 10 euros, perquè
entenem que és un espectacle que val molts diners, i entenem que tothom pot aportar una part, ja
que segurament si anéssim fora a veure-ho també ho pagaríem.
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- Sra. Castell:
En la mateixa línia, m’agradaria saber quins criteris s’utilitzen, perquè normalment sempre tots els
anys  es paga entrada la  nit  del  teatre,  i  en canvi  hi  ha molts  actes públics  que  són  oberts  i
precisament el teatre, que les entitats que ho organitzen estan tot l’any dedicant molt d’esforç en la
cultura de l’art escènic, a festes acostuma a pujar una mica el preu de la nit del teatre, per això
voldríem saber si se segueix algun criteri.

- Sra. Ventura:
El teatre històricament, parlo potser dels últims 20 anys, sempre s’havia fet pagar entrada, sí que
és  veritat  que  l’any  passat  havíem  aconseguit  rebaixar-la  una  mica,  més  que  res  per  anar
equilibrant aquells espectacles o aquelles coses que es fan pagar d’aquelles coses que no es fan
pagar. L’any passat vam fer la baixada del preu del teatre, i vam posar la quota de pagament de la
taxa dels cadafals,  que no es pagava,  i  a partir  l’any passat  i  enguany repetirem igual en un
pagament de 50 euros per cadafal. Per cert aprofito per a dir que el dilluns és el sorteig i que allí ja
s’haurà  de  fer,  es  podrà  abonar  aquesta  taxa.  I  enguany  donem  un  pas  més  en  aquests
espectacles que sí que pugen o que es disparen una mica del que és el pressupost ordinari i que
pensem que una aportació de totes les persones que vagin a veure’l pot ser beneficiós, en aquest
cas, per a poder mantenir també la resta del nivell de festes.

- Sra. Castell:
En el mateix punt, ara que comentaves el tema dels bous, també ens han fet arribar alguna queixa
per la  gent que està al  costat  de la  plaça de bous,  que comentaven que l’Ajuntament  s’havia
compromès a posar unes valles al costat de l’habitatge i, que si és possible, que se li posen les
valles. 

- Sra. Ventura:
Les valles es van posar totes l’any passat, i enguany es repeteix exactament igual que l’any passat.

- Sra. Castell:
Però que s’han de posar als dos costats, ja que a un lloc està l’aparcament i a l’altre costat està la
plaça.

- Sra. Ventura:
L’any passat ja es van posar tal com vam quedar amb el veí afectat, i sí què és veritat que teníem
inclús una problemàtica perquè no teníem tampoc tantes valles, però l’any passat va ser el primer
any que es van posar i no vam tenir cap tipus de problemàtica, i com va funcionar enguany pensem
repetir i esperem que funcioni igual.

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

Vots afirmatius: 8 (GMSU-CP, GMPP)
Vots negatius: 3 (GMFEM POBLE!)
Abstencions: 2 (GMERC-AM, GMJUNTS)

SECCIÓ DE CONTROL  

7. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2020-2022.  

DECRET CONEGUT  :

“Assumpte: Aprovació del Pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022.
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L’article  29.1  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini
en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació  pressupostària  coherent  amb els  objectius d’estabilitat  pressupostària,  deute públic  i
regla de la despesa. 
 
L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període
mínim de 3 anys i que han de contenir: 
 

• Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.

• Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses tenint
en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir,  basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.

• Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions  d'ingressos  i
despeses.

• Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de
les finances públiques.

 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril  d’Estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  determina  l’obligació  de  remetre  anualment,  els  plans
pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels pressupostos anuals.
 
Els supòsits en els quals es basen les previsions contingudes als estats del Pla pressupostari a mig
termini són els següents:
 

• No es troba  prevista  la  implantació  de cap  de les polítiques previstes  als  estats  del  Pla
pressupostari.  Per  això,  les  previsions  d’ingressos  i  despeses  i  els  saldos  de
capacitat/necessitat de finançament s’han calculat suposant que es mantindran constants en
termes reals.

• Per tal  de mantenir  les previsions d’ingrés i  de despesa constants  en termes reals,  s’ha
calculat una variació en els estats de previsió de despeses i ingressos del 2% anual, d’acord
amb l’objectiu d’inflació establert pel Banc Central Europeu.

• L’única variació que no respon a aquest criteri  és la de les previsions de subvencions de
capital (capítol 7 del pressupost d’ingressos). Derivats dels Plans d’assistència i especials de
la Diputació de Tarragona i de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya, es
preveu la percepció dels següents ingressos:

 
• Any 2019: 300.000€
• Any 2020: 500.000€
• Any 2021: 300.000€
• Any 2022: 350.000€

 
La  recaptació  per  aquest  concepte  es  destinarà  íntegrament  a  inversions  reals  (capítol  6  del
pressupost de despeses).
  
Per tot això, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local,
 
HE RESOLT:
 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022, d’acord amb els estats
comptables que s’annexen a la present resolució.

Pàg. 11/12 Expedient: 1-2-19-9



Ple Municipal
any 2019

 
SEGON. Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
 
TERCER. Donar compte al Ple de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.” 

8. DONACIÓ DE COMPTE DE LES SENTÈNCIES 533/2016  I RECURS D’APEL·LACIÓ 127/2018,  PEL  
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA.  

Es dóna compte de les Sentències 533/2016 i  recurs d’apel·lació 127/2018, pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona.

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