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ACTA DE PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Sessió: 7/2021
Ens: Ajuntament de L’Ampolla.
Òrgan: Ple.
Caràcter: Extraordinari, a sol·licitud ¼ part del número legal de membres de la
corporació.
President: Francesc Arasa Pascual.
Secretària: María Luisa Muley Sales.
Dia: 19 de juliol de 2021.
Hora d’inici: 20:00.
Hora de finalització: 20:22.
Lloc: Sala de sessions.
Assistents:
Sr. José Luís Pitarque Balagué.
Sr. Lluís Cabrera Roch.
Sra. Meritxell Faiges Albiol.
Sra. Genoveva Cabrera Gonzàlez.
Sr. Àlvar Casanova Curto.
Sr. Antonio Galve Segarra.
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez.
Sra. Paula Ramírez Serra.
Sr. Sebastián Francisco Castañeda Ramos.
Excusa la seva assistència:
Sr. Rafel Tomàs Royo.
Oberta la sessió, es comença a tractar l’assumpte inclòs en l’ORDRE DEL DIA
Únic.- BALANÇ DE LES FESTES PATRONALS DE SANT JOAN 2021
L’alcalde explica que aquest ple extraordinari ha estat convocat a sol·licitud d’1/4
part dels membres de la corporació, d’acord amb l’establert a 46.2 a) de la Llei
reguladora de les bases del règim local. I aprofita l’avinentesa per a felicitar al
regidor delegat de l’Àrea de Festes Sr. Lluís Cabrera Roch per l’organització i
desenvolupament de la Festa de Sant Joan, així com a la seva Comissió de Festes.
Tot seguit dóna la paraula al regidor Sr. Castañeda Ramos que ha estat el seu
promotor.
El Sr. Castañeda Ramos inicia la seva exposició considerant que aquest ple
extraordinari a petició del regidors es pot considerar un fet important, per ser el
primer d’aquest caràcter que es celebra per la corporació i que espera que es faci
publicitat en la revista Marinada.
Felicita a l’alcalde per diverses iniciatives festives que han estat un èxit i imitades
per altres municipis. Però considera que determinats esdeveniments succeïts a les
festes de Sant Joan mereixen un anàlisi, i sempre amb la finalitat de sumar i millorar
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i entenent que és difícil gestionar la celebració de festes en temps de pandèmia. Cal
prendre decisions i l’alcalde no sempre ho fa, mirant pel cost electoral que pot tenir.
-

-

La Comissió de Festes ha subministrat begudes alcohòliques a menors,
d’acord amb l’informe al qual ha tingut accés. Ja presentar una moció en el
sentit de eliminar aquesta pràctica, així com la del “botellón”. I és cert que és
difícil d’eliminar, però lo que no pot ser és que sigui la mateixa Comissió de
Festes qui ho propiciï.
Respecte a l’acte de proclamació de les Pubilles, ha estat impecable; Però
trasllada la petició que a ell se li ha fet de celebrar-ho quan no hi hagi estudi.
En el recinte de festes s’han produït successos que són evitables.
S’ha de mirar de retallar despeses; Té coneixement que el bous a Camarles
no han costat diners al consistori, amb una mena d’acord amb les penyes
taurines.
Vol explicar que diversos alcaldes i càrrecs de la comarca, aprofitant una
reunió en el Consell Comarcal, li han preguntat sobre si era veritat que un
membre de la corporació es va traure la mascareta. I ell va “apagar el foc”,
dient que no.

A continuació pren la paraula la regidora Sra. Paula Ramírez Serra, la qual
manifesta que el suport a la celebració del ple ha estat pel l’interès en escoltar al Sr.
Castañeda Ramos i abans de exposar el posicionament del seu grup, també vol
sentir les explicacions de l’equip de govern.
Pren la paraula el regidor delegat de l’Àrea de Festes, Sr. Lluís Cabrera Roch, i
exposa el següent:
-

-

En relació al subministrament de begudes alcohòliques, ha estat un excés
de confiança; se li va demanar l’edat i es va creure. Tal vegada se li hagués
d’haver demanat el DNI, però cal fer constar que el germà gran del menor es
va fer responsable davant el mossos.
En quan a l’acte de la proclamació de les pubilles, es complicat fer-lo d’altra
manera; I a ell li consta que les pubilles ho volen ser des del primer moment,
no amb posterioritat a haver començat les festes.
Respecte als bous de Camarles, aquest no han costat diners enguany, no
en anys anteriors. I tenen un pressupost més elevat que els de L’Ampolla.
Respecte al tardeo, el traure’s la mascareta va ser un acte simbòlic;
immediatament es va dir que es tenia que tornar a posar i guardar distància.
Però veritablement és difícil de controlar. Per altra banda, fa constar que va
veure el Sr. Castañeda anava sense mascareta i que, segurament, ell
també.

El regidor Sr. Castañeda li dona la rèplica, manifestant que l’important no és qui,
sinó el què: què s’ha d’evitar i així perfeccionar. Respecte a lo de Camarles, no
parlava d’anys anteriors, sinó d’aquest. Torna a dir que el ell vol és ajudar.
En el seu torn de paraula, la regidora Sra. Paula Ramírez Serra, agraeix les
explicacions donades, restant satisfeta, i fa una valoració de les festes favorable en
general. Únicament sol·licita poder tenir el programa de la Festa amb antelació, ja
que ells com a membres de la corporació volen saber i també sumar.
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El regidor delegat de l’Àrea de Festes, Sr. Lluís Cabrera Roch, li explica que fins
l’últim dia van haver canvis. Amb la pandèmia ha estat difícil. Però es procurarà per
a altres vegades.
Reconeix que han pogut haver errors, i s’assumeixen.
Torna a intervenir el regidor Sr. Castañeda Ramos amb les següents
puntualitzacions:
-

Si és cert que en Camarles ha estat el primer any; Però el que es vol
assenyalar és que és possible copiar el sistema.
Torna a felicitar per l’organització de la proclamació de les Pubilles.
Respecte a lo de la mascareta, ell únicament ha volgut expressar que se li
han fet preguntes i que ell va voler tancar el tema. I aquesta observació ha
estat efectuada sense voler ser exemple de res.

Desprès de les intervencions, pren la paraula l’alcalde per, abans d’aixecar la
sessió, manifestar que no s’entén la finalitat d’aquest ple, atès que no s’ha fet un
anàlisi en profunditat, sinó simplement comentar 2 “coses”. Respecte als bous de
Camarles, explica que l’ajuntament del municipi s’ha fet càrrec de totes les
despeses legals i oficials que comporta la celebració de bous.
I per finalitzar, exposa que l’alcaldia pren decisions amb valentia, i que té plena
confiança en la Comissió de Festes.
I sense més punts a tractar, aixeca la sessió.
Diligència de Secretaria:
Respecte a la redacció de les intervencions, es redacció succinta, fent-se remissió a l’enregistrament
de la sessió, d’acord amb l’establert en el Reglament Orgànic Parcial de l’Ajuntament de L’Ampolla.

La secretària

L’alcalde
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