ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 30 de novembre de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 22.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carles García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 26 d’octubre de 2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 01098 FINS AL NÚM. 01204 DE 2012.

El Sr. Alcalde, en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dóna compte
dels decrets dictats per l’Alcaldia des del núm. 01098 fins al núm. 01204 de 2012.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES
COM A CONSEQUÊNCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I CONDICIONAR
ELS CRÈDITS CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL
PER A L’EXERCICI DE 2012.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que tot i que l’Interventor ja els va explicar que
el que es votava no era la restricció de la paga de Nadal sinó que és un tema que ja
ve de l’Ordenament jurídic de l’Estat, sí que és un tema que genera certa inquietud.
El seu grup votarà a favor, tal com ja van manifestar-ho a la Comissió d’Hisenda,
perquè entenen que es tracta d’un tema de legislació i que s’està obligat, però també
és veritat que a la vista del que està succeint en altres Comunitats com és el cas del
País Basc o el d’Extremadura, sí que voldria demanar al Consistori que es fixessin en
els convenis que, per exemple, s’estan signant a l’Ajuntament de Barcelona, que
estan intentant avançar la paga del mes de juny al mes de gener. No coneix quina és
la inquietud en aquest tema del personal de l’Ajuntament , però sí que ho proposa
perquè l’equip de govern ho valori i valori si és viable aquesta fórmula que s’ha buscat
per avançar aquests diners.
El Sr. Miñambres finalitza dient que entén que en termes de generar o no tenir tant
dèficit, la supressió de la paga de Nadal no sap si serà una eina molt efectiva, potser
ho podrà ser en alguna Administració que no tingui o no estigui en una situació com
la d’aquest Ajuntament. La persona que no rep aquests diners el que fa és un no
consum que és el que pot animar una mica l’economia. Si es restringeixen els diners
en unes dates que són molt importants, no es crea consum i el que es pot generar és
tot el contrari.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que tal com els consta, l’equip de govern veu
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malament que s’hagi retirat la paga de Nadal als funcionaris. No es té cap necessitat
i, per tant, preferirien que no s’hagués fet aquesta reducció, però aquesta norma o
aquesta obligació existeix per imperatiu legal i per tant s’ha de complir.
A l’hora de buscar atenuants, es poden estudiar sempre que estiguin dintre de la més
estricta legalitat i no se’ls pugui mai dir que s’ha fet un frau a llei o qualsevol altre
irregularitat. De manera que si hi ha alguna proposta, evidentment s’estudiarà amb
esperit constructiu, perquè de ganes de treure la paga i necessitat de fer-ho no n’hi
ha cap ni una.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que voldria contestar a aquesta qüestió amb una
informació recent. Aquest és el segon Ple al que assisteix avui i en el qual s’ha pres
aquesta mateixa mesura i pot assegurar-los que d’agradable no en té res. No en té
res perquè es tracta d’una mesura que no és la primera vegada que passa, que
l’Estat pren determinacions de les quals al final acaben donant la cara els alcaldes i
alcaldesses, els regidors i regidores, del conjunt de municipis que acaben essent una
mica els responsables directes davant dels treballadors. Per tant, d’agradable gens
per ningú del plenari i molt particular per ell, que en definitiva és el que proposa els
assumptes que es presenten a la seva aprovació. I aquest no és agradable de portar
perquè a més té una component d’injustícia i ineficiència claríssima, tal com els Srs.
Miñambres i Farriol s’han referit, perquè per aquells ajuntaments que estiguin
malament això no els salvarà la situació i per aquells que estiguin raonablement bé o
que vagin tirant, també és ben injust que hagin de fer això, com seria el cas d’aquest
Ajuntament.
Certament s’han fet diverses especulacions a nivell d’algunes Comunitats Autònomes
i s’han fet alguns assajos d’altres fórmules com les que esmentava el Sr. Miñambres,
en el sentit de buscar subterfugis per poder resoldre aquest handicap que manera
directa i des del punt de vista legal i pressupostari no es pot fer. No van per bon camí
aquests intents. Avui mateix i en aquest sentit, pot assegurar que l’Estat anirà
clarament en contra d’aquest tipus de situacions, tant si són directes com si són
dissimulades, perquè no les permetrà, i en aquest sentit a través d’una instrucció
general de l’Estat i a través dels seus agents han donat sessions explicatives
darrerament en el món de la intervenció pública i en altres àmbits econòmics de
l’Administració Local, i els seus advertiments són realment preocupants per aquells
que vulnerin aquesta disposició.
El Sr. Alcalde finalitza dient que avança ara aquesta informació perquè s’està prenen
ara aquest acord en el Plenari . No són bons temps per aquestes disposicions,
alterar-les per altres vies alternatives. El compromís és claríssim que es verificarà i es
corroborarà tota informació que pugui sorgir i que vagi en el sentit o bé de realment
ser taxativa i impedir qualsevol d’aquestes pràctiques, o si n’hi hagués alguna altra es
verificaria oportunament la Comissió d’Hisenda l’estudiaria.
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ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2012 s’inicia l’expedient
de declaració de crèdits no disponibles.
2. S’estableix l’obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012, els crèdits previstos per
l’abonament de la paga extraordinària de Nadal i afectar aquests crèdits a plans de
pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el
present exercici ni en exercicis futurs.
3. Amb la finalitat de declarar com no disponible aquests crèdits, es tramita
l’expedient de declaració de crèdits com no disponibles per import total de
269.845,07 euros a les partides de l’estat de despeses del pressupost vigent que
es relacionen a l’annex 1 que s’inclou a l’expedient.
4. D’acord amb les retribucions establertes a la relació de llocs de treball i a la Base
17 d’execució del Pressupost municipal per a l’any 2012.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.
Atès tot l’anterior i vist el dictamen emès per la Comissió d’Hisenda i Promoció
Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris per
import total de 269.845,07 euros a les partides de l’estat de despeses del
pressupost vigent, relacionades a l’annex 1 que s’inclou a l’expedient, quedant els
ingressos condicionats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en
les corresponents Lleis de pressupostos.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal de fons.

3.2

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL I EL CATÀLEG
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2013 DE L’AJUNTAMENT I
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que intervé per manifestar la seva abstenció,
que és habitual i que es manté la mateixa posició en aquest tema.
L’organització de l’Ajuntament és potestat de l’equip de govern i mantenen el
respecte per les seves decisions. El que sí que voldria deixar clar avui, tal com varen
fer en la Comissió Informativa és celebrar que després de vuit anys de demanar un
informe complementari quan es presenta el Catàleg de Llocs de Treballs, enguany hi
és i ha estat molt entenedor, no només per conèixer realment quina és l’evolució de la
plantilla de l’Ajuntament sinó per entendre millor quina és la projecció econòmica que
té aquesta plantilla sobre el pressupost. Agraeix que això sigui una realitat, encara
que creu que es pot millorar encara més, perquè es poden fer igual que als
pressupostos, comparatives per departaments i de nombre de persones que treballen
any rera any, però entenen que és una bona eina que s’hagi gestat i espera que
continuï en el temps.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de Bases de Règim Local i
l'article 283.1 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, on es prescriu l'obligatorietat
dels ens locals d'aprovar la seva plantilla, en la mateixa sessió en què s'aprovi el
pressupost.
Vist també l'article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix
que un dels documents que s'ha d'unir al Pressupost General és un annex del
personal de l'Ajuntament, i vist el dictamen emès per la Comissió d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs. Miñambres, Álvarez,
Avilés i Salvadó i amb el vot a favor dels Srs. Camarasa, Martí, Farriol, Moya,
Toquero, Graset, Pujals, Núñez, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Almazán, García
Estopà, García Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la plantilla municipal i el catàleg-relació de llocs de treball de
l'Ajuntament de Vila-seca i els seus organismes autònoms, per a l'exercici de 2013.
SEGON. Publicar la plantilla de personal, en el termini dels trenta dies següents al
de la seva aprovació junt amb el resum del Pressupost, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.
TERCER. Trametre còpies de l'esmentada plantilla a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la
seva aprovació.
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3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CONFECCIONAT PER A LA SEVA VIGÈNCIA DURANT
L’EXERCICI DE L’ANY 2013 I APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS
PATRONATS MUNICIPALS TAMBÉ PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2013.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que, en primer lloc i abans de passar a les
intervencions, voldria fer notar que, per tal que consti en l’acta, que hi ha hagut una
transacció de caràcter polític posterior a la celebració de la Comissió, que ha
comportat una lleugera esmena, per la qual cosa el document final que es presenta a
aprovació incorporaria aquesta modificació.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que es presenta l’expedient del pressupost , tot i
que, com acaba de comentar el Sr. Alcalde, entre la Comissió d’Hisenda i el dia d’avui
hi ha hagut una transacció en base a converses amb el Grup Municipal Socialista
mitjançant la qual han acordat crear una partida dedicada a subvencionar la creació
d’empresa i a l’impuls de l’auto-ocupació. Aquesta proposta, d’altra banda, està en la
línia també d’un suggeriment que va fer el representant del Grup Popular en la
Comissió Informativa i per tant creu que pot ser ben vista per la totalitat del plenari.
Aquest punt, continua dient el Sr. Farriol, reforça encara més el que és el tret
fonamental d’aquest pressupost. És un pressupost fet en temps de crisi, perquè no
se’n poden sostreure i la capacitat de resposta que té un municipi en una situació de
crisi és limitada. Es té un marge d’actuació i s’intenta maximitzar-lo precisament per
donar resposta a la situació de crisi.
És per això que destacaria d’aquest pressupost els trets següents : la situació de crisi
econòmica, i com a conseqüència d’aquesta, la manca de suport estable per part
d’altres administracions o la reducció de suport d’altres administracions, i finalment
l’optimització dels recursos municipals per donar suport a tot el que és l’ocupació i la
formació per a les persones que busquen feina.
Es té un pressupost consolidat, de poc més de 29 milions d’euros. Sempre es
presenta un pressupost consolidat en la documentació, però aquest any ho esmenta
perquè els esdeveniments de l’any passat fa que es miri amb molt més atenció el
que fan els patronats i en particular el Patronat de Música. El Patronat de Música va
generar una preocupació important des del punt de vista pressupostari l’any passat,
la situació ha millorat els últims dies i, per tant, espera que durant el proper exercici
les coses siguin molt més senzilles. Però tot i així es veuen obligats a augmentar les
transferències a aquest Patronat respecte al que es feia originàriament, com un
segon pas perquè el primer ha estat que el propi Patronat hagi fet un gran esforç en
la reducció de les seves despeses, i, tal com recordaran de l’expedient d’Ordenances
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Fiscals, han demanat als pares que també facin un esforç contribuint al manteniment
d’aquest centre educatiu. Com a conseqüència d’aquests fets, espera que en el
decurs de l’any 2013 les coses vagin amb més normalitat, però és un tema al qual
evidentment s’ha de prestar atenció perquè és potencialment problemàtic.
El Sr. Farriol continua dient que el pressupost consolidat, tal com ha dit abans, és una
mica superior als 29 milions d’euros i el pressupost municipal estricte és de 27,6
milions d’euros, una xifra superior a la de l’any anterior en què es va aprovar un
pressupost de 24,15 milions d’euros. Perquè aquest creixement? Doncs té dues
raons fonamentals : en primer lloc, hi ha un increment de recaptació d’IBI derivada de
l’augment del 10% ordenada per l’Estat el 30 de desembre de 2011; en segon lloc,
hi ha també un canvi de marc normatiu perquè se’ls obliga per ara i pels propers anys
a complir amb una sèrie de restriccions que si no es contemplessin adequadament
podrien generar problemes formals molt molestos. Es té l’obligació de complir amb un
límit de creixement de la despesa, es veuen obligats en els propers tres anys a no
créixer més d’un 1,7% la despesa respecte a l’any anterior i es té també un límit per
la despesa no financera i l’obligació de complir el principi d’estabilitat pressupostària.
Això pot semblar raonable, però a la pràctica limita la possibilitat de creixement
pressupostari, independentment que es tinguin o no recursos per a fer-ho, i d’altra
banda també hi poden haver dificultats en l’ús de romanent de Tresoreria que es
puguin generar en liquidacions de pressupost futurs.
Tot plegat es canvien les normes amb què s’havia treballat fins ara. S’havia treballat
molt sobre el concepte de control de la despesa, sense massa més complicacions.
Ara s’ha de fer d’una altra manera i això porta com a conseqüència pujar l’estimació
d’ingressos per intentar ajustar-la més bé i considerar una partida de despeses
important en el capítol 2 , que es diu fons de contingència, que té la funció de poder
absorbir fluctuacions i desviacions que es produeixin durant l’any. És una partida de
contingència i per tant no és una partida en la qual a partir de l’1 de gener s’hi pugui
imputar despesa directa, però sí que és una partida que pot, - per modificació
pressupostària i naturalment passant per la Comissió Informativa i pel Ple- permet
redirigir recursos a altres que ho puguin necessitar, siguin d’inversió o de despesa
corrent.
Respecte al contingut més polític voldria destacar aquest augment de l’esforç en la
despesa social directa. Això serà finalment prop d’ 1,5 milions d’euros, i ha crescut
respecte a la proposta que es va dictaminar en la Comissió Informativa com a
conseqüència d’aquest pacte amb el Grup Municipal Socialista. Per tant en aquest
sentit s’ha millorat i a més no només es dota aquesta partida, sinó que també
s’assumeix el compromís que tot aquest grup de despesa dedicat a l’ocupació i a la
promoció serà suplementat amb càrrec a romanents, si els romanents ho permeten,
- que ho permetran -, i la legalitat ho permet, que també espera que sí. I si és
necessari, en el cas que s’esgotessin, es comprometen, evidentment, i com a
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conseqüència d’aquestes converses amb el Grup Socialista a augmentar la dotació
d’aquestes partides.
També i com a conseqüència de la situació de crisi, no hi ha grans iniciatives
inversores, hi ha inversions interessants que sens dubte milloraran en molts aspectes
al municipi , essent la més important el Castell de Vila-seca com a conseqüència d’un
conveni amb l’empresa REPSOL. Altres actuacions en via pública de menor entitat,
que tenen cada una un valor significatiu però que no comporten grans xifres de
diners, fan que no hi hagi una gran acció d’inversió com s’havia tingut en els darrers
anys, a través de les obres del nucli antic o d’altres iniciatives semblants.
Finalment voldria recordar i ressaltar que s’aprova aquest pressupost i s’executarà
sense demanar més aportacions als ciutadans, a excepció del Patronat de Música,
però per la resta dels impostos i taxes municipals tenen augment zero, i estan en la
mateixa xifra que l’any anterior que és el que correspon a la situació actual .
El Sr. Farriol finalitza dient que, tot plegat, creu que aquest és un pressupost
raonable, que dóna la resposta que es pot donar, que es té a les mans , que es podrà
executar amb total normalitat, que no presenta incògnites quant a les seves
necessitats de finançament, i que espera que contribueixi a millorar la situació dels
ciutadans del municipi.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:
“ Gracies Sr. Alcalde, en primer lloc, tot i ser ja habitual, no volem per això deixar
de reconèixer la professionalitat, seriositat i el treball realitzat en la complerta
documentació que ens son presentades cada exercici
per part del personal de
l’Ajuntament , fen extensiva i de forma important en la persona del Sr. Interventor
Sr. Carles Garcia i com no pot ser d’altra manera en la del President de la
Comissió Sr. Xavier Farriol.

Comentaré punt per punt la previsió d’ ingressos
Capítol 1- IMPOSTOS DIRECTES
En la memòria del pressupost presentada per l’Alcaldia, per al proper exercici
2013, vostès ens comenten que estan preparats per afrontar de forma adequada
els reptes i les incerteses de la vigent situació de crisi econòmica, i que cal afegir
que fa més de 5 anys que la sofrim totes les persones i en aquest cas concret les
de la nostra població.
És per això, i reconeixent aquesta situació econòmica que el nostre partit ja es va
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posicionar en contra de l’increment del 3,5 % de l’Impost de Béns Immobles,
aprovat per vostès el passat mes de setembre.
Sol·licitem novament per aquest proper 2013, la rebaixa en aquest Impost del
mateix 3,5% incrementat per vostès, ja que aquest concepte, ha sofert un sobreincrement del 10 % obligatori imposat pel Govern Central.
Els termes reals, són les persones que es troben en situació d’atur, les empreses
que veuen minvar la seva facturació en el millor dels casos, o obligades a tancar
portes, provocant que famílies no tinguin treball i no puguin fer front a les seves
obligacions de pagament entre d’altres al de l’ hipoteca, etc.

Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Coincidim en les perspectives negatives que vostès consideren.
Capítol 3. TAXES, PREUS PÚBLICS i ALTRES INGRESSOS
Es preveu un increment del 10% , motiu de considerar diversos conceptes de
forma més real, a la vista dels resultats finals de passats exercicis.
Tot i que existeixen partides que vostès quantifiquen a la baixa i de forma molt
important, com és el cas de Llicència d’obertura d’establiments amb una
disminució del 40%, nosaltres considerem que per part de l’Ajuntament es podria
estudiar dur a terme diferents actuacions per tal d’incentivar l’obertura de nous
establiments.
Aquesta era la nostra observació referent a aquesta disminució.
Ara, pel que veiem, ha canviat la seva posició, per això ens congratulem de la
rectificació feta per l‘equip de Govern i que s´ hagi tingut en compte la proposta feta
des del Grup Municipal del Partit Popular, i que es comprometin a dur- la a terme
dotant ja al pressupost amb una partida econòmica per tal d incentivar las noves
obertures .
Capítol 4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Estem d’acord amb vostès amb l’increment, els felicitem per l’acord assolit amb
relació a les aportacions que es preveuen reactivar del CRT, important per les
arques del nostre Municipi.
També volem fer esment de les importants quantitats que preveiem rebre de
l’Estat, i tot i tenir expectatives més aviat negatives per part de la Generalitat
esperem que aquestes finalment no es produeixin, i poder parlar a final del 2013
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que per part de la Generalitat els pactes i aportacions s’han complert.
Capítol 5.INGRESSOS PATRIMONIALS
Situació de decreixement que acceptem i compartim, menor retribució en els
dipòsits bancaris i per la modificació comptable d’una partida important com es el
cànon de la Mancomunitat de Recursos Hídrics.
Capítol 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
En aquest punt hi consta una important aportació que prové del conveni signat
amb l’Empresa REPSOL per import de 2,3 MM i que té com a finalitat una reforma
del Castell de Vila-seca per destinar-lo a espai cívic i cultural de gran valor per al
Municipi.
En aquest punt, volem sol·licitar de vostès que figuri dintre del plec de clàusules
l’obligatorietat que les empreses que participin a la rehabilitació i durant tot el temps
que durin les obres tinguin l’obligació de contractar a persones del nostre municipi
en situació d’atur.
PREVISIÓ de DESPESES.
Capítol 1.DESPESES DE PERSONAL
Les previsions de despeses en aquest capítol disminueixen un 2,6 % en aplicació
de les restriccions imposades per la normativa estatal.
Capítol 2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
En aquest punt, notem l’aparició del FONS de CONTINGÈNCIA per import d’1,2
MM i que té com a finalitat principal mantenir el sostre nominal de despesa.

Capítol 3. DESPESES FINANCERES
Correspon a les despeses financeres , que es mantenen sense cap modificació.
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Les transferències corrents creixen un 7,4 % per efecte de les aportacions que des
del propi Ajuntament es realitzen al Patronat de Música, com a conseqüència de
la nul·la aportació de la Generalitat de Catalunya a les escoles de Música.
Considerem que aquest increment tot i que vostès preveuen que absorbeix la
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diferència, en aquest punt no compartim amb vostès aquesta conclusió, ja que els
números que presenta el Patronat, considerem que no seran suficients per assumir
l’operatòria de l’ exercici.
En aquest punt i amb referència al Patronat de Turisme, voldríem explicar al final,
la nostra postura al pressupost presentat .
Capítol 6. INVERSIONS REALS
Inversions reals de 3,4 MM la partida més important són les obres de rehabilitació
del Castell.
En el punt de les Inversions diverses, valdria la pena considerar l’oportunitat del
moment i si aquesta inversió és realment necessària portar-la a terme en aquest
exercici, no volem dir en cap moment que no sigui important per al futur de la
nostra població, però potser estaran amb nosaltres que segurament tenim a la
nostra societat altres prioritats.

Capítol 9. PASSIUS FINANCERS
En aquest punt coincidim totalment amb vostès. Correspon a les amortitzacions
que durant els propers exercicis serà una pràctica habitual.
Coincidim amb vostès que són uns pressupostos, que compleixen amb les
condicions imposades pels recents canvis normatius.
Fent referència en exclusiva al Patronat Municipal de Turisme diríem el següent:
No és la primera vegada que els ho comentem:
Si busquéssim al diccionari el significat de pressupost públic trobaríem el següent:
‘document que recull, amb més o menys detall, els ingressos i les despeses que
tindrà una entitat pública durant un període determinat, que generalment és anual o
bianual’.
Pel que es veu, el Patronat no ha entès aquesta definició fins enguany,i any rere
any hem intentat fer-los veure que la nostra negativa als pressupostos, era
motivada perquè els imports que ens presentaven no tenien res a veure amb els
que al final s executarien, i reflectien més que la realitat una voluntat.
Sempre havíem demanat uns números de debò, que ens poguessin fer entendre en
què tenien previst gastar- se durant l’ any i des d’ un principi veure quines prioritats
tenia el Patronat .
11

Hem viscut pressupostos catastròfics, en unes legislatures passades, que fins i tot
van posar damunt de la taula,ni que fos per unes hores, la no celebració d activitats
tan emblemàtiques avui com és el Pessebre de Sorra.
Precisament fets com aquests són els que ens han portat a intentar vetllar que els
pressupostos s’ ajustessin el màxim possible i reflectissin la realitat de tot allò que
tenia previst portar a terme el Patronat al llarg de l any.
Una altra reflexió que també vàrem portar al Ple del Patronat, és la desproporció
dintre del pressupost entre festes i el Capítol de Promoció Nacional i Internacional.
Creiem aquesta última com a primera prioritat del Patronat, per això el denominem
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME, proposem que els dos conceptes s’haurien
de separar per donar-los un just tractament, per una banda, la promoció, molt
necessària en els temps que corren per poder portar a consolidar el nostre municipi
com a destí turístic i no perdre posicions.
I per un altra, les diferents festes que se celebren durant tot l any al municipi.
Però aquest any ens presenten un pressupostos en què per primer cop la desviació
inicial sabem que no variarà gaire de la final.
Aquest fet motivat per la recessió que estem vivint, s’ ha hagut d’imposar des de l’
Administració amb una Llei, per tal d’evitar desviacions , afegiríem que donant la
raó amb allò que demanàvem nosaltres any rere any. Ara, gràcies a aquesta nova
normativa, l’oposició, per fi sí que sabrà,amb gairebé total exactitud i des de el
primer moment, quines són las prioritats i quan es destinaran per portar-les a
terme.
Aquests pressupostos, amb les indicacions esmentades, tot i que no se’ns ha
tingut en compte en cap moment a l’ hora de ser elaborats, i que també tal com
hem expressat continuem tenint reticències sobre algun dels capítols, volem que
estiguin recolzats per nosaltres, des del nostre Grup,el PARTIT POPULAR de Vilaseca, i per això hi expressem el nostre vot afirmatiu.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que, en primer lloc, voldria agrair la feina i la
disponibilitat de l’Àrea d’Hisenda i al president de la Comissió Informativa per les
facilitats donades per estudiar la documentació i, en segon lloc, voldria fer les
següents consideracions i reflexions amb el tenor literal següent:
“ Sempre hi ha hagut, i segurament hi haurà , certa discrepància a l’hora de valorar
des de les diferents formacions politiques , el pressupost que presenta l’equip de
govern.
També és cert que sempre hi ha una inclinació a elaborar els pressupostos amb
criteris mecanicistes, amb la base d’exercicis anteriors i els ajustos o correccions
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pertinents, oblidant que la Constitució consagra com un dret dels ciutadans que la
despesa pública s’ha de realitzar amb una assignació equitativa dels recursos
públics, i la seva programació i execució ha de respondre a criteris d’eficiència i
economia. I per això cal tenir clars els objectius del pressupost.
El nostre grup no perd de vista aquests arguments quan fa una valoració del
pressupost, com tampoc pot obviar la situació econòmica i social que pateix la
nostra societat.
L’actual context de crisi no té perspectives de millora a curt termini, més aviat al
contrari. Les perspectives econòmiques del país, segons els últims informes,
encara s’agreujaran el proper any en termes generals, amb un increment de l’atur i
de la pobresa..
Una pobresa que afecta no tan sols a aquells que es troben es situació d’atur, sinó
cada vegada més a treballadors en actiu també que no poden arribar a fi de mes
per uns ingressos minsos, i que cada vegada més es veuen obligats a recórrer als
serveis socials.
Des d’aquest punt de vista,i ja que hem parlat de programes, el nostre grup valora
positivament l’esforç que es fa des de l’ajuntament per incrementar econòmicament
les partides destines a la atencions socials, la formació ocupacional, la
contractació directa de personal en els plans d’ocupació i el fons per al foment de
l’ocupació.
A més a més, tenim en compte el compromís de l’equip de govern per incrementar
aquestes partides amb romanents si s’esgoten les previsions inicials, i la dotació
pressupostària d’un fons per a la creació d’empreses, com ja van demanaren
aquets plenari el mes de març , en la aprovació del Pla de Dinamització Laboral
Òbviament aquest és per nosaltres un dels aspectes principals del pressupost,
deixant de banda naturalment, discrepàncies en altres capítols, la despesa que
podrem mostrar en algunes partides, però que a data d’avui considerem
secundàries.
El president de la Comissió d’Hisenda ja ha fet una presentació dels pressupostos i
li agraeixo la seva disposició a parlar del pressupost per introduir alguna variable.
Sense entrar massa al detall, el pressupost presentat per l’equip de govern
presenta un major ajustos en el ingressos possibles de recaptar, raó per la qual
creix quasi un 15% , respecte de les previsions inicials de l’exercici del 2012.
Una previsió de majors ingressos que els permet crear el fons de contingència per
valor d’1,2 m, per afrontar situacions sobrevingudes i que representa una altra
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variable respecte de pressupostos anteriors.
Un pressupost de despesa “limitat” que manté una despesa en el capítol I, de
personal, ajustada i que entenen així hauria de continuar. Creiem que , malgrat les
jubilacions que es puguin produir, hi ha marge per abordar la feina de la nostra
administració sense la necessitat d’incrementar la plantilla, naturalment exceptuant
el tema de la policia local. Contenció de la despesa de personal per la via del no
increment de la plantilla i no per la via de la congelació /decrement salarial.
Un capítol 2, de despesa que creix, precisament per la creació del fons de
contingència, però que també ha d’absorbir i reflectir els augments de l’IVA o el
creixement vegetatiu de les concessions.
Això no ens impedeix reclamar continuar amb la reducció de la despesa supèrflua,
que venim constatant en els últims pressupostos.
Del capítol 5 reconèixer les necessitats de finançament del Patronat de Musica i les
desavinences evidents amb el pressupost del Patronat de Turisme, al qual em
referiré més endavant .
El capítol d’inversions només presenta com destacat la inversió al Castell, i que
prové d’una subvenció de l’ empresa Repsol.
Al nostre entendre encara tenim equipaments actius i altres necessaris que haurien
d’estar a la llista d’inversions ..abans que sigui tard.
I ens estem referint ( i aquí hauríem de fer un petit parèntesi) a una altra variable
que és una novetat en aquest pressupost i que té a veure amb la llei Orgànica
2/2012 del govern de l’Estat i que introdueix a l’àmbit local paràmetres de la
comptabilitat nacional que tenen una difícil translació a l’àmbit de la hisenda local,
com la restricció en la despesa per combatre el dèficit públic, la prioritat absoluta
del pagament del deute públic, quan abans ho eren els salaris del funcionaris, o
l’obligatorietat de destinar el superàvit del pressupost a reduir endeutament..i
aquesta última és la que ens crea inquietud.
El romanent de tresoreria és la principal font per fer front a despeses
sobrevingudes i inversions. L’aplicació estricta d’aquesta norma deixaria a les
entitats sanejades com la nostra sense la possibilitat d’ invertir els fons propis, a
més a més en un marc econòmic a on l’accés al crèdit extern està pràcticament
tancant .
El nostre grup discrepa de la idoneïtat d’aquesta instrucció estatal i comparteix amb
l’equip de govern la incertesa que crea aquesta normativa”.
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El Sr. Miñambres manifesta que voldria fer alguns comentaris en relació al que es
va sentir en el Consell Rector del Patronat de Turisme. I la raó és deixar d’una
vegada per totes molt clar quin és el seu posicionament sobre aquest tema. Perquè
de vegades i segons els comentaris que es varen fer sembla que no s’entengui el
seu posicionament.
El que es va dir en aquell Consell Rector per part del President va ser que només
faltaria que una empresa que té superàvit no pogués fer amb ells el que volés. En
aquest sentit el seu grup el que entén és que es tracta d’una metàfora i no d’una
afirmació correcta. Perquè? Perquè el Patronat no és una empresa per tenir
superàvit, sinó per gestionar els diners que es transfereixen des de l’Ajuntament,
perquè realment no té capacitat de generar ingressos. Per això només cal mirar els
últims pressupostos per saber quina és la capacitat de recaptar majors ingressos,
que venen de dos fons principals : els preus públics i les transferències d’empreses
privades. Cosa que suposa una capacitat de finançament del 0,04 al 0,1%, dels
drets reconeguts totals. Amb aquesta capacitat de finançament total, difícilment es
poden crear superàvits.
El Sr. Miñambres continua dient que no serà ell el que faci un elogi del seu
predecessor en el càrrec, però en més d’una ocasió i en aquest mateix plenari quan
li criticaven l’excés de despesa, tenia molt clar el que deia hi era que no estava per
generar caixa, sinó per fer despesa i complir els objectius del Patronat. I en aquest
sentit compartien el seu criteri, no l’excés de despesa, però sí el de gestionar uns
diners que li són traspassats des de una administració i que ha de complir els seus
objectius.
En aquells anys de l’anterior president, els romanents de tresoreria estaven
aproximadament dels 1.400 euros, 13.000, 20.000.... estaven realment en la línia
del que un deixaria a caixa després de fer l’activitat que ha de fer, i en
pressupostos que tenien la xifra d’1 milió d’euros.
L’actual president es té acostumats a presumir que té més romanents de tresoreria
i que pot fer més coses amb els diners que disposa. I la qüestió serà don ve aquest
romanent de tresoreria . Si és realment indicatiu d’allò que sembla que vol dir o que
els hi vol fer creure, que no és sinó una gestió eficaç i que li permet generar
aquests diners. Doncs s’hauria de fer una mica de llum de com venen aquests
diners.
Probablement sí que és cert que hi ha una part de gestió que és quan s’intenta
incrementar les transferències que es fan des d’empreses privades, cosa que no
negaran. Però hi ha una altra part que té una altre origen.
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Quan es genera el matalàs que permet mantenir des de l’any 2007 fins ara un cert
romanent de tresoreria? Doncs precisament l’any 2007. Aquest any va ser una
gestió compartida, però va ser l’any del desastre total. Va ser l’any que a més
d’incorporar al seu pressupost el romanent de l’any anterior, que eren 30.000
euros, l’aportació municipal es va incrementar en 180.000 euros i a més hi va haver
un increment d’altres empreses per valor de 100.000 euros.
Gràcies a aquestes modificacions de pressupost, prop de 300.000 euros, i a la
despesa no realitzada es va generar un romanent de tresoreria de 100.000 euros,
que és el que s’ha conservar fins l’any 2011, fins que ara pràcticament s’ha
esgotat.
En aquells exercicis de 2007, 2008, 2009, 2010, els resultats estaven en xifres de
30.000, 10.000, 268 euros, menys 56.000 euros, que només que s’han pogut salvar
gràcies o fent despesa a càrrec del romanent de tresoreria per valor de 200.000
euros. És a dir, s’ha incrementat durant quatre anys en 200.000 euros el romanent
de tresoreria, i algú es pot preguntar si realment aquest romanent es pot generar
dels ingressos provinents de preus públics o de transferències d’empreses
privades. Doncs no. La veritat és que això no es fa així.
Només es tenen aquestes tres vies per incrementar el pressupost: els preus
públics, les transferències de les empreses privades, i unes transferències que s’ha
mantingut estables durant els quatre anys, com són les transferències de
l’Ajuntament.
Quina altra via es té per fer tresoreria? Una molt clara, no realitzant la despesa.
Aquesta és la més clara del mon. Si no es fa despesa es genera tresoreria perquè
els ingressos ja estan compromesos. L’Ajuntament ja fa transferència dels diners i
no es gasten els diners en les partides que es comprometen a gastar-los. I aquí és
on es genera tresoreria .
Això ha passat de forma recurrent durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010.
2007 : compromís de despesa de personal, 165.000, realitzada , 148.000.
Compromís de promoció i publicitat, 138.000, realitzada, 97.000. Compromesa per
fer promoció, 115.000, realitzada, 87.000.
2009 : personal , 180.000, realitzada 170.000. Publicitat , 95.000, realitzada,
78.000.
2010 : personal, 190.000, liquidat 170.000. Promoció, 90.000, compromesa 64.000
2011, personal, 187.000, compromès, 170.000.
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I així any, rera any.
Realment el que s’ha fet durant aquest anys ha estat inflar o mantenir unes
despeses que realment no s’ajustaven a la realitat i amb aquests diners que no es
gastaven s’ha fet un calaix per desviar-lo sempre a la mateixa partida: la partida de
festes, i això és el que ells sempre critiquen.
Aquesta és la principal crítica que han fet sempre: que aquest romanent de
tresoreria només s’ha utilitzat per incrementar la partida de festes. Si la resta de
partides haguessin estat incrementades en la mateixa línia, possiblement no
estarien mai parlant d’aquest tema. O en lloc d’utilitzar romanents de tresoreria no
es fessin romanents de crèdit, és a dir, si es té un compromís per fer una despesa
en publicitat de 60.000 i al final es gasten 50.000, l’any vinent s’ha d’assumir un
compromís de gastar-se’n 10.000 més perquè per això se’ls hi ha donat els diners.
El Sr. Miñambres continua dient que li sembla bé que si s’aconsegueixen diners
d’empreses privades no s’ha de restar l’ aportació municipal, sinó que s’ha de
sumar aquesta aportació a la d’empreses privades. I si hi ha un compromís de
l’Ajuntament o del Patronat de Turisme de fer una determinada despesa, que es
compleixi, tot i que puguin venir diners d’altres empreses. És tracta de sumar i no
de restar. No de canviar l’import de les despeses en les diferents partides per tal
que les despeses que , per exemple no s’hagin realitzat en promoció de publicitat,
es posin a festes. I aquesta és la desavinença principal que tenen en aquest
pressupost. Entenen que el Patronat de Turisme no està per fer calaix, ni per fer
superàvit. Està per gestionar els diners que l’hi arriben cada any.
Realment si s’ha de mirar i filar prim, el principal responsable de que al Patronat de
Turisme se li vagi restant pressupost, és el seu president perquè està dient que pot
fer coses en menys diners, quan no és així, perquè les està restant d’altres partides
del pressupost.
I no s’està inventant res. Es pot discrepar però amb els números no es pot
discrepar . Està donant xifres del Patronat de la liquidació dels pressupostos.
Aquesta és la realitat i és la única discrepància que han mantingut durant aquests
quatre anys i la que seguiran mantenint si el president manté la mateixa actitud de
fer o pressupostar partides a l’alça per generar un calaix que després fa servir en la
partida de festes. I això, el seu grup no ha compartit mai i no compartiran . Entenen
que el pressupost del Patronat ha de ser tants ingressos, tantes despeses, es
gasta o no . Si no es gasten al final tindria que ser l’Ajuntament el que digués que a
final d’any no dona la subvenció que tenia previst, sinó que m’ajusto a les
necessitats que tingui. Perquè sinó al final d’impressió que dóna és que s’estan
desviant diners només a la partida de Festes. I aquest ha estat l’error principal.
Només fer romanents de tresoreria fins per a la partida de Festes.
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No vol criticar la gestió, però creu que tampoc es pot presumir d’aquesta gestió
quan hi ha tantes diferències de criteris. Creu que no és eficaç del tot, perquè no es
té la necessitat de generar tresoreria més enllà de l’estrictament necessari o
indispensable per sortir en una situació complicada.
En aquet sentit i no fa gaires dies, el President de la Comissió d’Hisenda va deixar
clar, quan es parlava d’una operació de crèdit, que això ells ho miraven com un
grup. Doncs això també s’ha de mirar com un grup, no s’ha de mirar només el
Patronat de Turisme aïlladament.
Voldria dir que si ell estès al Patronat de Turisme, com a representant d’una
empresa privada, més de quatre vegades hauria manifestat la seva disconformitat
en algunes coses, perquè entén que si es presenten aquí uns pressupostos en els
que es diuen que es destinaran a publicitat i promoció internacional 150.000 euros,
i al final aquesta gestió no es fa, i per altra banda, s’està reclamant a l’empresa
privada que s’impliqui, llavors no es dona un bon exemple per aquesta implicació.
La llei no permet que els romanents de tresoreria puguin formar part de la previsió
inicial d’ingressos, tant de bo pogués ser així, doncs ara no estaríem parlant
d’aquest tema. Els hi agradaria que enguany aquest romanent de tresoreria que es
tindrà, que serà cada vegada més minso, es faci servir en allò que no s’ha fet servir
durant aquests anys que és en les partides que pertoquen i que realment compleixi
per una vegada en el pressupost de festes. No és que estiguin en contra en que es
destinin més diners a la partida de festes, però si es pot fer la previsió des del
primer dia no cal fer-la a posteriori pensant sempre amb els romanents de
tresoreria.
Creu que ha quedat prou clar quin és el seu posicionament sobre el tema del
pressupost del Patronat de Turisme. No està per fer diners, sinó per gestionar els
que els hi traspassen de l’Ajuntament. Creu que és com si s’estés jugant al solitari i
es fes trampes un mateix .
Continuen respectant la manera de treballar del president del Patronat de Turisme,
però el que no li agradaria és que es tornés a parlar en un plenari del Consell
Rector que sembla que el que no vol el seu grup és que es gastin els diners. Volen
que el pressupost tingui un pressupost inicial i un final i que no estan per fer calaix
perquè no és aquesta la seva funció.
També voldria manifestar que en el Consell rector hi ha situacions que no es
tindrien que donar, per això voldria posar l’exemple del Patronat de Música. Quan hi
ha temes que afecten al pressupost i que poden generar certa discrepància agraeix
molt que des del Patronat de Música se’l convoqui per poder parlar, perquè enten
que en un Consell rector hi ha moltes parts, privades, polítiques.... i hi ha gent que
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no té perquè o no es té que donar una imatge diferent o pitjor de la que donen els
polítics. Creu que de vegades fer certs comentaris pot generar una crispació i un
debat entre el president i qualsevol altre membre d’un altre grup polític i creu que
no és necessari donar aquesta imatge. Creu que hi ha coses que s’han de parlar
prèviament i abans del Consell Rector ja tenir-les clares.
El Sr. Miñambres conclou aquest apartat dient que voldria demanar disculpes per si
s’ha excedit en la seva intervenció, però voldria que d’una vegada quedés clar el
seu posicionament en relació al Patronat de Turisme, que no estan en contra de
que es destinin menys diners a festes, i no estan en contra de que no es faci
promoció , tot al contrari, ja que el Patronat de Turisme té unes 17 finalitats, i
d’aquestes 14 tenen a veure amb la promoció turística i 3 tenen a veure amb el
tema de festes.
El Sr. Miñambres en relació al debat del pressupost que avui es sotmet a votació
diu que hi ha més motiu per l’acord que per a desacords.
He estat repassant la intervenció al ple de l’any passat...i allí on hi havia certa
discrepància (personal, despeses socials...), aquestes s’han resolt al llarg de
l’exercici
El nostre grup és sensible a les necessitats dels ciutadans i si el nostre vot
afirmatiu, humilment, serveix per traslladar a la ciutadania perplexa i allunyada del
seus governants, una major confiança en el sistema, ho donarem per bo.
No és cap xec en blanc. És una voluntat d’entesa, un oferiment per col·laborar i
aportar el nostre petit gra de sorra en uns moments complicats.
Temps tindrem per valorar la gestió i quina serà la seva translació real dels
pressupostos i la repercussió sobre els nostres ciutadans que és el que realment
importa.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha de dir tot el que convingui amb relació a un tema tan
important com el que es tracta en aquest plenari i no hi ha, per tant, cap limitació en
el temps d’intervencions. Però si que voldria , donat que s’ha parlat d’aspectes
formals, remarcar-ne un per tal que es pugui tenir en compte. En aquest sentit creu
que no es pot donar mai la sensació que el Sr. Miñambres personalment i el
President del Patronat de Turisme personalment tenen un problema. El plenari és un
òrgan col.legiat i el Patronat de Turisme també. Els que els presideixen tenen la
responsabilitat compartida amb la resta i una d’especial per ser els presidents. Per
això voldria agrair a tots els regidors que es poguessin qüestionar les coses del
Patronat de Turisme o del Patronat que sigui o de l’Ajuntament, però en termes
genèrics, mai en termes de caràcter personal. Perquè no són les persones el que
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compta sinó el que representen.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que, en primer lloc, voldria agrair als grups polítics
municipals que donin suport a aquest expedient. Aquest és un fet rellevant, poc
corrent i que demostra compromís conjunt amb la voluntat d’actuar el millor possible
al servei dels ciutadans del municipi. Per això ho agraeix molt sincerament.
S’ha parlat molt del Patronat de Turisme i ho voldria contestar . Voldria fer tres
reflexions. Primer unes qüestions tècniques perquè creu que es dóna massa
importància a números petits i a aspectes que són molt col·laterals, quan en la
tècnica pressupostària, el normal, perquè és legal i formalment obligatori és que hi
hagi més recursos disponibles dels que finalment es gasten, i si es fan les coses bé
sobre un conjunt d’un pressupost, el que ha d’acabar passant és que un pressupost
sigui crònicament positiu, és a dir que tingui sempre superàvit.
Desgraciadament molts costums que s’han escampat per totes les administracions
d’aquest país durant anys ha estat anar en direcció contrària. S’ha estat treballant
amb dèficit crònic. I totes aquelles normatives que es parlava abans referides al
pressupost municipal deriven precisament d’això: com ja es dóna per suposat que
qualsevol administració ha d’excedir els límits de despesa que es proposa, tindrà un
dèficit crònic,. es posen mesures de contenció per aquest dèficit crònic. Ho entén
com a mesura circumstancial , però genera algun absurd.
En el nostre cas concret, és lògic que el Patronat no esgoti les partides. Es podia
discutir quines partides s’haurien d’esgotar i quines no, però no s’han d’esgotar totes.
Sempre ha defensat en aquest plenari que el comportament pressupostari del
Patronat de Turisme és correcte, perquè compleix la funció que té encomanada i ho
fa amb els recursos que el Ple li atorga. Efectivament, tal com ha dit el Sr.
Miñambres, hi va haver una desviació a l’any 2007, però no n’hi ha hagut cap més, i
no només això, el Patronat de Turisme ha hagut d’assumir retallades importants de
les transferències municipals com a conseqüència de la situació econòmica actual i
ha fet molt eficaçment la seva feina amb menys recursos.
Que això genera una liquidació en positiu? És el que ha de ser. Es poden discutir si
és grossa o petita i es pot discutir si un preferia gastar més en tal partida o en una
altra. Però el resultat ha d’esser sempre un romanent positiu. I que el Patronat utilitzi
aquell romanent es deriva de la lògica del funcionament de la Corporació municipal,
fins el dia d’avui, encara que probablement això haurà de canviar per les
modificacions legals que ha explicat abans. Perquè des del Ple no s’interfereix en el
dia a dia dels Patronats i se’ls concedeix la màxima autonomia possible en el sentit
que administrin aquells recursos que se’ls ha transferit, i entre aquests hi ha els
superàvits d’anys anteriors.
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En un altre aspecte i amb relació al que s’ha parlat de festes, voldria fer notar que les
festes d’aquest municipi tenen un potentíssim valor de promoció. I, si no poden
revisar les principals despeses que s’anomenen festes . La Festa de Sant Antoni i el
Cós de Sant Antoni, són un element referencial del municipi. La Música al Carrer, és
un element de projecció a tot Catalunya importantíssim. Les festes d’estiu tenen un
impacte molt positiu sobre els visitants turístics, que lògicament reclamen aspectes
lúdics en la seva estada. El Pessebre de sorra és també un element molt positiu de
cara a una època de menor activitat turística. Tot això forma part de l’activitat de
promoció econòmica, i és en aquest sentit que es recolza.
Tot i així aquestes activitats han hagut de suportar reduccions per motiu de la crisi
econòmica. Per això voldria dir-los que, en la seva opinió, les desviacions i els
romanents positius són una qüestió absolutament menor i en canvi la funció del
Patronat és molt positiva.
És probable que aquesta situació canviï en el futur, ja que queda pendent que l’Estat
resolgui – perquè encara no han donat instruccions concretes – el que s’entén per
superàvit i què s’ha de fer amb el romanent positiu de Tresoreria. Aquest, diu, és un
tema que li preocupa molt per la seva incidència en la Corporació municipal en el seu
conjunt, perquè si se’ls obliga a fer determinades coses, com pot ser amortitzar
deute, es tindrà un problema. És una cosa que no els convé, - que no necessiten i
que els posaria en una situació bastant absurda-. És absurd haver d’amortitzar crèdits
que estan pagant menys interessos dels que rendeixen en els dipòsits en què es
tenen. Espera que no s’hagi de fer, però si això passes no afectaria només al
pressupost municipal estricte sinó al consolidat i, per tant, el romanent aquest del
Patronat també desapareixeria i aquesta discussió s’acabaria.
El Sr. Farriol finalitza dient que voldria reiterar una vegada més el seu agraïment a
tots els grups polítics municipals per la seva col·laboració en la part important de
l’expedient i desitjar que el desenvolupament de l’exercici de 2013, malgrat que les
perspectives són dolentes, finalment acabi essent bastant més positiu per tots els
veïns, no per al pressupost municipal, que no corre cap perill, sinó per a les famílies
que formen part d’aquest municipi i que d’alguna manera comenci a marcar la
recuperació de la situació econòmica.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que voldria fer algunes consideracions al que s’ha
dit, donada la transcendència d’aquest important assumpte de l’ordre del dia que
cada any en aquestes dates tenen a bé sotmetre a la consideració del plenari.
Certament que la memòria de l’alcaldia ja defineix clarament quina és la posició
general que l’alcalde, en nom de la Corporació i en nom del govern té del pressupost
que se sotmet a la consideració del plenari. Per tant, i en primer lloc, es remet al que
es diu allí amb caràcter general per a l’ explicació han d’alguns dels comentaris que
21

s’han escoltat.
En el sentit del que ara s’està debatent i després d’aquest últim comentari del
President de la Comissió d’Hisenda, li agradaria remarcar tres o quatre aspectes, que
són la clau que d’alguna manera interpreta aquest pressupost ajustat als temps
actuals.
Aquest és el segon pressupost de l’actual mandat que s’aprova i està garantint els
objectius. ha traçat pel municipi i per tant això és indefugible. Això es pot compartir
més o menys, però és indefugible per part del govern complir els objectius que han
rebut la confiança dels ciutadans.
Aquesta és la primera raó i fonamental de cara a validar allò que els ciutadans els
varen demanar. Per altra banda, els pressupostos d’enguany tenen una clara prioritat
social que ja han destacat tots i com no pot ser d’una altra manera. Els temps i la
responsabilitat els obliga i els fa fer això i aquesta és una vocació que està present en
tot el pressupost. Si analitzem partida per partida veurem que totes tenen una
derivada social clara en els diferents àmbits en què aquesta derivada es pot aplicar.
El pressupost no defuig en absolut l’ìmpuls de l’economia local i el foment del treball, i
ja no s’hi referirà més perquè ja s’ha fet en aquest plenari d’una manera àmplia. Per
tant, objectius fixats, garantits, clar component social i, naturalment, impulsar allò que
es pot fer amb els mitjans que els ciutadans els posen a les seves mans en l’àmbit de
l’economia local i el foment del treball i l’ocupació i la protecció a les persones i a les
famílies. No fa gaires dies i amb motiu de la signatura d’un conveni , s’hi referia en
aquest sentit la regidora d’Ensenyament i Benestar Social, quan deia que qualsevol
ajuda en aquest sentit, ajuda a garantir aquest principi d’universalitat i que encara es
pugui mantenir.
El Sr. Alcalde continua dient que molts Ajuntaments estan ja actualment entregant les
seves forces en un exercici d’admissió que ja no tenen prou economia per poder
donar aquesta protecció. Però el nostre Ajuntament ho pot fer encara i així ho faran
mentre ens pugui.
Finalment diu que voldria felicitar el regidor d’Hisenda per aquesta feina, que és
complexa, que té un recorregut visible en el tràmit de la Comissió fins el dia del
plenari però que el seu recorregut real és al llarg dels 365 dies de l’any controlant
l’execució d’aquests números perquè tinguin la solvència, la garantia i siguin element
de motor de desenvolupament del municipi.
El Sr. Alcalde finalitza dient que, a més de donar l’enhorabona al Sr. Farriol, també
vol felicitar la Comissió en el seu conjunt perquè els seus membres han pogut
participar en tot aquest treball d’una manera detallada i d’una manera constant , tant
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amb el que ha estat la liquidació del pressupost anterior com el que és el projecte
d’aquest de 2013. També vol felicitar els serveis econòmics per la seva capacitat
professional de posar a disposició del plenari els millors instruments per poder
tramitar i aprova el pressupost, i per l’últim i no menys important, el conjunt del plenari
pel suport que li està donant, ja que aquest sentit unitari és també un element
d’esperança per als ciutadans.
Atès l’expedient de referència i atès el dictamen emès per la Comissió d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’exercici
de l’any 2013, de conformitat amb l’expedient redactat a l’efecte.
SEGON.- Aprovar inicialment el pressupost del Patronat municipal del Conservatori
Professional de Música, per a l’exercici de 2013.
TERCER.- Aprovar inicialment el pressupost del Patronat municipal de Turisme, per a
l’exercici de 2013.
QUART.- Aprovar les Bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió per a l’exercici de 2013.
CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost general es
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten
reclamacions, en cas contrari, l’Ajuntament Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre-les, de conformitat amb el que estableix l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
SISÈ.- Del pressupost general definitivament aprovat es trametrà còpia a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. Així mateix es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província un resum per capítols del pressupost general
definitivament aprovat de cadascun dels pressuposts que l’integrin.

4t.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

4.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE CÍVIC DE LA PINEDA.
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El Centre Cívic i Cultural de la Pineda és un equipament municipal destinat a la
realització d’activitats cíviques, socials, culturals i de lleure, així com afavorir la
participació ciutadana en assumptes que fomentin la difusió de valors i la
convivència associativa. Actualment, el seu funcionament es regula per les Normes
de Règim de Funcionament que foren aprovades per la Junta de Govern Local del
dia 11 de març de 2002.
Durant l’any 2011 es va posar en funcionament l’ampliació del Centre amb dues
noves sales d’activitats i una sala d’actes, la qual cosa comporta una major
prestació de serveis i una major afluència d’usuaris.
Així doncs, es fa necessari efectuar una revisió de les actuals normes de
funcionament per tal d’incorporar els nous espais així com revisar el règim
d’utilització d’aquests.
Atès allò que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, ’article 178.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, el Ple acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del Centre
Cívic i Cultural de la Pineda amb el redactat que consta a l’expedient.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública i d’audiència dels
interessats per un període de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i
suggeriments.
TERCER.- Fer constar que en cas que no se’n presenti cap, aquest acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
QUART.- Ordenar la publicació del reglament, una vegada aprovat definitivament,
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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