
ESBORRANY D'ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D'ENTITATS

Sessió: Extraordinària
Data: 19 de juny de 2014

A la vila d'Ulldecona, el dia dinou de juny de dos mil catorze,

Es  reuneix  a  la  Sala  de  Plens  de  la  Casa  de  la  Vila,  seu  de  l'Ajuntament
d'Ulldecona,  el  Consell  Municipal  d'Entitats,  a  l'objecte  de  celebrar  sessió
extraordinària.

Assisteixen:

Presidenta:
Sra. Núria Balagué.

De la Corporació Municipal:
Sr. Alberto Blasco Alvaredo
Sra. Fani Bordes Sansano
Sra. Isabel Salas González
Sra. Josefina Salvatella Martínez
Sra. Neus Borràs Guàrdia
Sr. Víctor Vidal Sorli
Sr. Francesc Lavega Serra

Entitats de la vila:
– AMPA IES Sales i Ferré.
– AMICS
– Associació Cultural Falduda Amics dels Bous.
– Associació Esportiva Futbolistes Veterans.
– Associació Juvenil Jóvens Falduts.
– Associació de Mestresses de casa.
– Banda de Música d'Ulldecona.
– Centre Cultural Recreatiu.
– Centre d'estudis.
– Club de Futbol Ulldecona.
– Club Twirling La Vie.
– Colla Gegantera i de Grallers d'Ulldecona.
– Escola de futbol base.
– Grup de Dones.
– L'Esplai.



– Orfeó Ulldeconenc.
– Patronat de La Passió.
– Penya Barcelonista d'Ulldecona.
– Ull de Teatre.

Pepi Sandoval, alcaldessa del barri Les Ventalles.
José Manuel Fandos, alcalde de Sant Joan del Pas.

Secretària:
Marisín Canalda Raga.

Essent les vint hores quaranta minuts, es declara oberta la sessió, passant a tractar
els punts inclosos a l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova l'acta anterior per unanimitat.

2. Elecció de la reina de festes.

La sra. Bordes explica que enguany hi ha 16 pubilles. A banda explica que de les
16, al sorteig pròpiament dit només n'hi van entrar 12, ja que 4 són de fora i no
podien optar a reina, tal com diu la normativa que explica breument. A continuació,
comenta que la Reina de les Quinquennals 2014 és Eva Férez, representant del
barri Les Ventalles, i s'aprofita per a felicitar a l'alcaldessa del barri, sra. Sandoval.

3. Festes Quinquennals.

La sra. Balagué explica que enguany el pregoner serà el sr. Josep Maria Cruzado
Garrit, que és fill d'Ulldecona i exerceix com a metge a l'hospital de Bellvitge.
Per altra banda, i donat que el programa no està tancat, la sra. Bordes demana als
assistents que si tenen qualsevol acte que vulguin fer a les festes el termini màxim
per a presentar-lo a l'Ajuntament és el dia 11 de juliol, tal com es va informar al
correu electrònic que es va enviar juntament amb la convocatòria.

4. Normatives diverses.

La sra. Bordes comenta que juntament amb la convocatòria del consell s'han enviat
tres normatives, per tal que entre tots es decideixi si s'aproven o si es vol modificar
alguna cosa. Donat que hi ha assistents que no disposen de les normatives, la sra.



Balagué procedeix a llegir-les.

La sra.  Vericat  comenta que una de les  normatives indica que les entitats  que
presenten pubilla han de fer un acte a festes, i la seva entitat fa l'acte a Sant Lluc, i
pregunta si igual serveix. La sra. Bordes li comenta que compta tant si es fa a les
Festes Majors com a Sant Lluc.

La sra. Roman comenta que si s'organitzen actes durant l'any hauria de servir igual,
i es queda en què es revisarà aquest punt.

La sra. Vericat comenta que considera que, en relació amb la normativa que es va
aprovar l'any 2010 sobre la possibilitat d'optar a reina de festes, un mínim d'un any
empadronades al municipi és poc, i troba que haurien de ser dos. Es pregunta als
assistents què consideren, i donat que hi ha opinions diverses es procedeix a votar
a mà alçada, amb el següent resultat:

• Mínim dos anys: 9 vots.
• Mínim un any: 3 vots.
• Abstencions: la resta.

Així, s'acorda modificar la normativa aprovada al Consell d'Entitats de 15 de juny de
2010, que deia: 

Normativa per a poder ser pubilla a Ulldecona i  optar a ser Reina de les
Festes Majors de l'any corresponent a l'elecció:
• Edat mínima: Any que fan 17 anys de gener a desembre
• Ser filla d'Ulldecona (haver nascut a Ulldecona i demostrar-ho amb certificat
de naixement) o ser resident a Ulldecona i  demostrar-ho amb el certificat
d'empadronament  (mínim  padró  d'un  anys  abans  de  la  data  del  dia  de
l'elecció de l'any pertinent).

La nova normativa queda redactada de la següent manera:
Normativa per a poder ser pubilla a Ulldecona i  optar a ser Reina de les
Festes Majors de l'any corresponent a l'elecció:

• Edat mínima: any que fan 17 anys de gener a desembre.
• Ser filla d'Ulldecona (haver nascut i demostrar-ho amb el certificat de

naixement) o ser resident a Ulldecona i demostrar-ho amb el certificat
d'empadronament  (data  d'empadronament  com a  mínim  dos anys
abans del dia de l'elecció de l'any pertinent). 

El sr. Pérez comenta que, en quant a la normativa per a les entitats que portin la
barra de festes, abans posava que s'havia de pagar el sopar a l'orquestra del segon
dissabte sempre que al contracte així ho indiqués, i perquè ara no ho posa. La sra.
Bordes li respon que l'orquestra que actua aquest dia, donat que a la tarda fa un
concert i a la nit el ball, sempre demana que se li pagui el sopar, i per això ja no s'ha
especificat.  Li  comenta  que  això  s'ha  fet  sempre,  com  corroboren  diversos
assistents que han portat la barra en anteriors edicions, ja que a les normatives
anteriors ja estava escrit, no és cap norma nova.



La sra. Hervás opina que el problema és de l'Ajuntament, i no de l'entitat, i el sr.
Blasco li respon que tots els beneficis se'ls emporta l'entitat, no és cap problema
pagar un sopar, i no se'ls ha de portar a cap restaurant car, ja que diverses vegades
els membres de l'entitat han preparat el sopar ells mateixos, i també és una opció.

5. Altres temes.

La sra. Salvatella explica que lamenta el retard en el pagament dels ajuts, però
s'estan posant al dia, ja que actualment hi ha entitats que ja han cobrat.

La sra. Balagué aprofita per recordar als assistents que si han canviat els membres
de la junta, adreça o telèfon de contacte, etc., ens ho facin saber, ja que sinó no
tenim manera de poder comunicar-nos amb l'entitat.

La sra. Balagué passa a explicar que, degut a les peticions populars i per a millorar
la convivència amb els ciutadans,  enguany es vol  fer  la prova que els bars del
municipi,  que a les 4.00h han de tancar, puguin posar una barra al  ball  a partir
d'aquesta hora, que aniria a part de la de l'entitat, i que s'ubicaria a la part de baix
de tot de la pista.
La sra. Fusté considera que els joves no aniran al ball, sinó als “garitos”. També
pregunta per la carpa que antigament es posava. La sra. Balagué respon que per
desgràcia la carpa ja no existeix, i que consideren, tal com molta gent ha demanat
expressament, que és millor que tothom estigui junt a un mateix lloc, i no en punts
dispersats.  A la  pregunta  d'alguns  assistents  que  si  els  bars  estarien  disposats
comenta que l'any passat ja estaven d'acord ells, però l'entitat va considerar que
se'ls ho va dir massa tard, i es va deixar estar. Tot i això, l'entitat que enguany porta
la barra ja ho sabia de feia temps, fins i tot abans de decidir que portarien la barra.
El sr. Pérez comenta que l'únic que ell voldria és que això sigui una cosa a llarg
termini,  i  no que enguany es faci  i  d'aquí  quatre anys ja no.  La sra.  Balagué li
respon que per això es passa pel Consell d'Entitats, per a aprovar entre tots la nova
normativa i que ja quedi així.
La sra. Fusté considera que es podria posar a un lloc apartat del ball, ella no ho
barrejaria, però se li respon que ja tornaria a haver dos llocs separats, que és el que
no es vol, ja que la demanda que hi ha és d'estar tot a un mateix lloc centralitzat.
La sra. Roig opina que s'haurien de fer uns preus unificats, però que la proposta li
sembla bé, per tal que els veïns puguin descansar.
La sra. Bordes li comenta que precisament és un dels motius, ja que l'any passat
pràcticament tots els bars van voler muntar un escenari al carrer davant del seu
establiment, i hi havia molts problemes, ja que s'havien de tallar molts carrers, molts
veïns es queixaven, etc.
La sra. Balagué explica que després d'haver-ne parlat al Consell es farà una reunió
amb l'entitat corresponent i els bars.
El sr. Pérez comenta que van dir de partir les despeses en dos parts iguals, el 50%
l'entitat  i  l'altre  50% a repartir  entre  els  bars,  i  tothom està  conforme,  així  que



s'acorda modificar els punts 3 i 5 de la normativa “Normes específiques de gestió
de la barra de festes, relació entitat – bars”. També comenta que el dia de l'elecció
es van tancar les portes de baix de la pista, i considera que va anar molt millor pel
tema de controlar l'accés.
La sra. Pérez comenta que, ja que un dels punts d'aquesta normativa és la creació
d'un pot econòmic per a fer front a les despeses, que es faria la setmana abans de
l'inici de les festes, considera que qui no hagi pagat no hauria de poder posar la
barra, i els assistents estan d'acord.

Per  altra  banda,  el  sr.  Grangé  explica  que  des  de  l'entitat  Assemblea  per  la
Independència volen donar suport al Parlament per a poder convocar la consulta el
dia 9 de novembre, i el dia 11 de setembre es volen recollir signatures de totes les
entitats de Catalunya per a mostrar també el seu suport. És per això que repartirà
uns  documents  que  han  de  signar  la  junta  de  l'entitat,  els  ho  fan  arribar  a
l'Assemblea, i ells ho faran arribar al Parlament. Evidentment, cada entitat és lliure
de signar els papers o no, sense haver de donar cap explicació.

6. Precs i preguntes.

La sra. Vericat pregunta quina entitat va renunciar a portar enguany la barra, les
sres. Fusté i  Hervás contesten que els Gegants i grallers, i  diuen que ja havien
comunicat la seva decisió, i la sra. Bordes contesta que no ho tenien present ja que
han mirat totes les actes dels consells i no hi ha cap referència, la sra. Hervás diu
que no ho va dir a un consell.

El sr. Reverté pregunta si la carrossa de les pubilles té subvenció, ja que com l'any
passat van haver  tants problemes i  cadascú diu una cosa no està clar.  La sra.
Balagué respon que té la mateixa subvenció que les altres, i que els problemes van
ser a l'hora d'elaborar la carrossa.
La sra. Roig, com a mare d'una pubilla de l'any passat,  comenta que el problema
va ser que l'entitat no va voler fer-se càrrec de l'elaboració de la carrossa, i que ho
van haver de fer entre els pares, regidors, etc.
La sra. Ausensi explica que la tela amb la que es va folrar la carrossa era de La
Passió.

Per  altra banda,  la sra.  Bordes explica que,  tot  i  que habitualment  els  anys de
Quinquennals el pregó era en divendres, enguany s'ha decidit canviar-ho, i fer-lo en
dissabte com es fa habitualment. Així tothom que vulgui, així com també les pubilles
podran anar a buscar la verge a l'Ermita, ja que mai podien anar perquè estaven
arreglant-se per al pregó. El divendres s'anirà a buscar a la Pietat com sempre, i a
la nit hi haurà ball amb una bona orquestra, i el dissabte serà el pregó també com
sempre. 
També proposa que ja que normalment es tiraven uns quants coets a migdia per
assenyalar l'inici de les festes, i també una quants a la nit quan arriba la Verge,
considera que seria millor tirar-los tots a la nit, que farà més festa, i tothom està
d'acord.



I no havent més assumptes a tractar, la Sra. Balagué tanca la sessió essent les vint-
i-una hores quaranta-cinc minuts, de tot el qual s'estén la present acta. En dono fe.

La Presidenta, La Secretària,


