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Sessió: PLE EXTRAORDINARI 23-05-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 23 de maig de 2019
Hora d'inici: 20:05
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Saló de Plens

Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Marc March Mayo (EP)
Sr. Manel Crespo Liñan (EP)
Sr. Adrià Batiste Cuartero (PDeCAT)
Sra. Joan Abella Calduch (PDeCAT)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sr. Javier Boque Piñol (PP)
Sra. Laia Pla Coto (PDeCAT)

Excusen la seva assistència:
Sra. Eva Franch Cases (Regidora no adscrita)
ACORDS
Aprovació acta de la sessió anterior
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29/04/2019
Per unanimitat dels membres presents l'acta de la sessió anterior es aprovada.

Aprovació model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I EL
MODEL DE DECLARACIÓ DE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIUBILITAT
Per unanimitat dels membres presents
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Fets
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni
interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels
béns patrimonials.
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de
la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha
de donar publicitat.

Fonaments de dret
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2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 del 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.
2.3. Els articles 30 i següents del 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 conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’
adopti un nou acord plenari que els modifiqui.

Aprovació Memòria de bous Festes Majors 2019
3. APROVACIÓ MEMÒRIA DE BOUS FESTES MAJORS 2019
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, el programa ha estat pactat amb la
comissió de bous?.
El Sr. Alcade dóna la paraula a la regidora de festes.
La Sra. Lleixà, sí, és el que ens van proposar.
El Sr. Boqué, no s'ha modificat res del que van demanar?
El Sr. Alcalde, no perquè s'han adaptat al pressupost que la regidora els hi va dir.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
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El Sr. March, representant del grup municipal d'EP, el nostre grup votarà abstenció, ja que
fa mitja hora que ens n'hem assabentat del programa.
El Sr. Alcalde, s'han suprimit les matinades de vaquetes.
La Sra. Lleixà, és un tema que s'ha consensuat amb la comissió de bous, a més tots sabem
que comportava molt perill i aquest és difícil d'assumir.
El Sr. Boqué, de quin pressupost estem parlant?
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La Sra. Lleixà, exactament no l'hi ser dir és similar al de l'any passat, que va ser de
22.000,00 €, sobre uns 17.000,00 €, 6.000,00 € menys que l'any 2018.
El Sr. Alcalde, però han de pensar que les vaquetes no valíen 6.000,00 €, aquest import
s'ha rebaixat per la negociació que ha dut a terme la comissió de bous amb les diferents
ramaderies.
El Sr. Boqué, així han passat de 22.000,00 € a uns 17.000,00 € i a més no es fan les
vaquetes, com a anat això? no han demanat fer una altra cosa?, han deixat perdre
6.000,00 €.?
La Sra. Lleixà, com a dit el Sr. Alcalde, ha estat per la negociació de la comissió de bous,
però han de pensar que a més a més s'ha de pagar els rodadors, emboladors, etc.
El Sr. March, una pregunta ara que s'ha obert el carrer del costat de la plaça de bous, el
camió dels bous entra?
El Sr. Alcalde, si ja es va preveure i es va comprovar amb el president de la comissió de
bous.
El Sr. Crespo, amb el preu entra l'ambulància, els metges, els veterinaris i l'assegurança?
La Sra. Lleixà, no, tot això va a part.

Amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions d'EP
D'acord amb la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb
bous.
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present
MEMÒRIA
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres poblacions
de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, correbous en
carrers o plaça no fixa, construïda a l’efecte, reunint les suficients garanties de solidesa i
seguretat.
Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les Festes
Majors contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i gaudiment de la
major part de la població.
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Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a la nostra
Vila, per aquest any 2019 i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos en la programació
de les Festes Majors els següents actes taurins:
Dia 12 juliol (divendres)
19.00 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.15 h. a 22.45 h. Bou embolat.
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Correbous a l’estil tradicional a càrrec de les ramaderies d’Hilario Príncep Martínez,
Germans Monferrer, José Vicente Machancoses i Dani Machancoses i bou embolat a
càrrec de la ramaderia d’Hilario Príncep, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als
terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
Dia 13 juliol (dissabte)
8.00 h. a 8.50 h. Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar) de la
ramaderia d’Hilario Príncep Martínez.

Dia 15 juliol (dilluns)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia del Marqués de Saka, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada
als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
Dia 16 juliol (dimarts)
18.30 h Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia Hnos. Ozcoz plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als terrenys
municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
Dia 17 juliol (dimecres)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.

De la ramaderia de Fernando Machancoses, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
Dia 18 juliol (dijous)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
21.15 h. a 22.00 h. Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar).
22.15 h. a 22.45 h. Bou embolat.

Correbous a l’estil tradicional i bou embolat a càrrec de la ramaderia de Vicent Benavent,
en plaça no fixa construïda a l’efecte i ubicada als terrenys municipals situats al final del
carrer Joan Baptista i Sales, i bou capllaçat de la ramaderia d’Hilario Príncep,
Dia 20 juliol (dissabte)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
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22.00 h a 22.30 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia de Fernando Mansilla, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada
als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per a la
finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això pugui ser
realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquestes festes tradicionals en bous.
Aprovació Programa d'Actes de les Festes Majors 2019
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4. PROGRAMA D’ACTES DE LES FESTES MAJORS 2019
El Sr. Alcalde, es tracta d'un programa d'actes similar al de l'any passat, ja que l'actual
regidora ho deixa tot preparat per a que el nou regidor/a ho tingui enllestit, ja que no hi ha
temps material entre la pressa de possessió del nou Consistori i les festes majors per a
poder-lo preparar.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, el programa d'actes el deixa tot lligat? M'agradaria poder-lo aprovar però
m'abstindré.

Amb els vots favorables dels set membres de PDeCAT, dos d'EP i una abstenció del PP
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2019, confeccionat per la
Regidoria de Festes, que es desenvoluparan durant el mes de juliol de 2019.
El Ple de la Corporació aprova el següent acord:
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2019.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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