ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de juliol de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 21.40 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. Alfred Ventosa Carulla, secretari
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 29 DE JUNY DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 29 de juny de 2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00649 FINS AL NÚM. 00776 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. 00649 fins al núm. 00776 de 2012.

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

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRIMER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que teòricament sempre que es presenta una
modificació de crèdit és perquè hi ha el problema d’haver esgotat el pressupost o
previsions de fer-ho. Però la modificació que tenen davant ja se sabia l’any passat
que es duria a terme per ser una pràctica habitual dintre del Patronat de Turisme.
Any rere any s’obstinen a presentar uns pressupostos que l’únic que tenen de real és
la bona voluntat que manifesten els gestors de l’esmentat organisme. Aquests
pressupostos que es poden anomenar de bona voluntat, no se’ls han cregut i per això
els han votat en contra des del moment que els els van presentar.
El resultat de tenir pressupostos imaginatius es trasllada a l’actual modificació que
per import de 52.000 € incrementa el capítol de festes i activitats d’imatge, un 11% i
passa de 492.000 a 544.000 €. Aquesta desviació porta a gairebé menjar-se el
romanent de tresoreria d’exercicis anteriors. I ara un cop aplicats aquests 52.000 €,
s’ha reduït el romanent a només 50.000 €. Voldria preguntar a l’equip de govern què
és farà l’any vinent quan pràcticament no hi hagi marge de desviació i el context
econòmic sigui, probablement, com l’actual. S’exigirà més aportació municipal? Es
deixarà de fer festes? Es deixarà de promocionar al municipi?
No estan, continua dient el Sr. Camarasa, ni en contra d’una política de promoció ni
de les festes, encara que creuen que en tots dos conceptes s’ha de tenir el màxim
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d’austeritat i posar una mica d’imaginació i la dedicació econòmica ha d’estar
ajustada als moments actuals. Es té l’obligació de ser exemple de rigor i austeritat. És
el que es mereixen tots els veïns del municipi, els mateixos que els varen donar la
confiança de representar-los.
El Sr. Camarasa finalitza dient que des del seu grup rebutgen aquesta modificació
que no poden tolerar ni consentir per l’increment d’aquest import.

Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que aquest tema ja el varen comentar en la
reunió del Patronat de Turisme i també en la Comissió d’Hisenda i és un fet que
anant més enrere en el temps es podria parlar que a l’any 2005 només aquesta
partida es va desviar un 23%, quasi un 24%; l’any 2006 un 32%; l’any 2007 un 58%; i
l’any 2008 va ser l’any que es podria dir que es va filar més prim i que només va ser
un 7% . I partir de l’any 2009, que és quan també es rebaixa l’aportació de
l’Ajuntament al Patronat de Turisme, la desviació va des d’un 24%, 13% i un 22% a
l’any 2011 que és l’exercici que s’ha tancat.
Ja han comentat altres vegades que no entenen que es faci un pressupost per no
complir-lo. Se’ls ha explicat i se’ls ha dit que de vegades s’ha de fer servir el
romanent i que és l’única manera de quadrar un pressupost perquè no se sap la
disponibilitat que hi haurà. Però sí que entén que des de la presidència del Patronat el
que s’ha de fer és donar explicacions clares del que es vol fer en el pressupost i si no
es pot fer amb el pressupost real i formal, el que s’ha demanat és que es faci un
pressupost paral·lel perquè realment se sàpiga els diners que es poden gastar al llarg
de l’exercici.
No entenen que se’ls presenti un pressupost i no se’ls digui els diners que realment
es voldran gastar. Això ha estat un motiu de discussió constant i per això el seu grup
votarà en contra, perquè sembla, tal com han dit alguna vegada, que cada vegada
que es presenta el pressupost se’ls enganya, i això ho diu entre cometes perquè
entén que no és així. Però el que sí han demanat a la Comissió d’Hisenda i ho
reiteren és que, a part del pressupost formal que s’ha de presentar per les raons que
siguin i amb els números que quadrin i amb l’aportació que està prevista, doncs que
també es presenti un pressupost paral·lel o que se’ls digui de paraula exactament
quin és el pressupost que té el Patronat de Turisme per a l’any vinent o el que es vol
gastar i després ja vindran els diners del romanent o d’on sigui, però que es tingui clar
què és el que es vol fer.
El Sr. Miñambres finalitza dient que tal com ha comentat el Sr. Camarasa s’ha de
racionalitzar el que es pot fer o no perquè la situació realment està de cada vegada
més complicada. Per això el vot del seu grup serà en contra.
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Pren la paraula el Sr. Graset i diu que el dia que es va celebrar el Consell Rector ja
es varen explicar, com sempre ho han fet, les raons del perquè es fa aquesta
modificació de crèdit, però en qualsevol cas, voldria dir que tots els membres
d’aquest Consell són conscients dels esforços que s’han fet durant molt de temps
per a la reducció d’aquest pressupost. Sempre s’ha intentat reduir-lo el màxim
possible, entenent que les coses s’han de fer el millor possible i cal dir que el
romanent també es té perquè els altres anys s’ha anat generant. L’any passat es va
fer una modificació de crèdit, aquest any se’n farà una altra, però sempre el romanent
es té per utilitzar-ho en aquests casos.
El Sr. Graset finalitza dient que es podria valorar el fet que el pressupost fos el més o
menys ajustat possible, sempre es fa una visió per ajustar-lo el màxim possible, però
en aquest cas sempre hi ha hagut aquesta desviació en aquesta partida que potser
és la que pot tenir una desviació més gran, però creu que el sentit d’aquesta
modificació és poder continuar fent aquestes activitats i també voldria que
entenguessin l’esforç que s’ha fet durant aquests anys.
Atès que s’ha d’incrementar la partida de festes del pressupost del Patronat municipal
de Turisme de Vila-seca per a dur a terme totes les activitats festives previstes durant
aquest any , i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció
Econòmica, el Ple acorda, amb el vot en contra dels Srs. Camarasa, Martí,
Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó i el vot a favor dels Srs. Farriol, Moya, Toquero,
Graset, Pujals, Núñez, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Almazán, García Estopà,
García Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment el primer expedient de Modificació de Crèdits dins del
Pressupost del Patronat municipal de Turisme de 2012, i tota la seva tramitació
posterior, d'acord amb el següent detall:

ALTES. – ESTAT D’INGRESSOS
Partida
Concepte

consign.
inicial

Modificació

87000
Romanent tresoreria

52.000,00 €
TOTAL ALTES

ALTES. – ESTAT DE DESPESES
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TOTAL

52.000,00 €
52.000,00 €

Partida
Concepte

consign.
inicial

Modificació

TOTAL

33800.22699
Festes i act. imatge

492.537,00 €

52.000,00 €

544.537,00 €

TOTAL ALTES

52.000,00 €

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt
de l’ordre del dia, no perquè no estiguin d’acord amb el que podrien dir que és el
tornar a la normalitat en el catàleg relació de llocs de treball, sinó perquè en el seu
dia ja es varen mostrar molt contraris amb la plaça que es va crear i de la forma
que es va fer i si avui votessin a favor podria semblar que donen el vist-i-plau a tot
el procés. Tot el contrari, varen ser molt crítics en aquell moment perquè semblava
que es feien places o vestits a mida i si avui aquesta tornada a la normalitat,
segons diu a l’expedient és una proposta que respon als principis de racionalitat,
economia i eficiència, òbviament al seu dia aquella proposta no responia a aquests
principis. Per això en aquest punt s’abstindran.
El Sr. Alcalde contesta que en cap cas s’entendria que la votació tingués altre sentit
que el que té avui. El que va tenir al seu dia, naturalment ja va ser votat al seu dia,
amb això li vol donar tota la tranquil·litat.
Atès que els art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i 74 de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP)
estableixen l'obligació de les administracions públiques d'estructurar les seves
organitzacions a través de relacions de llocs de treball com a instruments
organitzatius de caràcter públic.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 2 de desembre de 2011, va
aprovar la plantilla municipal i el catàleg-relació de llocs de treball de l’Ajuntament
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de Vila-seca i els seus organismes autònoms, per a l’exercici 2012.
Atès que dins la potestat d’autoorganització que la llei atorga als municipis està
inclosa la de prendre les mesures adients per estructurar, ordenar i redimensionar
l’Administració de l’Ajuntament amb la finalitat d’adequar-ne els recursos humans a
les necessitats de l’organització i dels serveis.
Atès que de conformitat amb l’art. 27 de l’RPEL, la plantilla de personal es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o
millora dels existents, com també si respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Atès que amb motiu de jubilacions professionals d’empleats locals una de les
mesures que ha de dur a terme l’Ajuntament és procedir a efectuar una
reorganització i harmonització de la relació esmentada mitjançant la reducció o
transformació de llocs de treball, per tal d'adequar i racionalitzar la seva estructura
a les necessitats de l’organització municipal.
Atès que de l’examen de l’expedient de modificació de la relació de lloc de treball
s’observa que la proposta respon als principis de racionalitat, economia i eficiència,
i que la despesa resultant no excedeix dels límits fixats amb caràcter general per
l’Ajuntament.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs.
Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó i amb el vot a favor dels Srs. Camarasa, Marti,
Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals, Núñez, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez,
Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Vila-seca, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 2 de
desembre de 2011, amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2012, d’acord amb les
especificacions següents:
Transformacions:
-Convertir la plaça laboral de cap de la unitat ciutadana de la Policia Local i
transformar-la en una enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, categoria agent, per raons
d’operativitat i criteris d’organització administrativa interna.
SEGON. Exposar al públic aquesta modificació de la relació de llocs de treball per
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termini de 15 dies als efectes de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en els
termes que estableix l’art. 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.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. Una vegada
esdevingui definitiu, trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.

4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
REGLAMENT DEL SERVEI URBÀ DEL TAXI DEL MUNICIPI DE VILA-SECA.
El ple de la Corporació en sessió de data 30 de juliol de 2008 va aprovar el
Reglament del Servei Urbà del Taxi del municipi de Vila-seca, publicat en el BOPT
núm. 197 de 25 d’agost de 2008, donant cobertura general a l’obligació d’aplicar en
el seu àmbit territorial allò que disposa la Llei 19/2003, del 4 de juliol del Taxi.
Atès que des de llur aprovació el seu text només ha experimentat una actualització,
l’acordada en sessió plenària de data 24 de febrer de 2012, en què es va introduir
un criteri interpretatiu aclaridor en la redacció del seu article 18 “Distribució de les
llicències”
Atès que amb data 2 de juliol de 2012, l’Agrupació de Ràdio – Taxis de Vila-seca –
La Pineda ha sol·licitat incrementar el percentatge de vehicles de més de cinc
places sobre el nombre total del nombre de vehicles adscrits al servei.
Atès que la petició justifica la necessitat de garantir la suficiència del servei en
condicions òptimes per als ciutadans, sense perjudici de la garantia de rendibilitat
econòmica dels operadors.
Atès que l’art. 20 de la Llei 19/2003 del 4 de juliol, del taxi, i l’art. 25 del reglament
municipal permeten l’autorització de vehicles de fins a nou places inclosa la de la
persona que condueix, atenent a circumstàncies relacionades amb les prestacions,
l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i les característiques de la zona
geogràfica i del servei mateix.
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’aprovació de
les ordenances municipals.
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I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació parcial del Reglament del Servei Urbà
del Taxi, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 30 de maig de 2008, i amb
aquesta finalitat s’introdueix al text ara vigent la següent modificació (amb negreta):
“Article 13. Determinació del nombre de llicències
1) Correspon a l’Ajuntament la fixació, en cada moment, del nombre màxim de
llicències de taxi. Aquest vindrà determinat per la necessitat de garantir la
suficiència del servei en condicions òptimes per als ciutadans, sense perjudici de la
garantia de rendibilitat econòmica dels operadors. A aquests efectes, l’Ajuntament
prendrà les mesures necessàries per a garantir en tot moment que el nombre de
llicències de taxi habilitades per al transport de viatgers en vehicles de més de cinc
places i fins a nou places, inclòs el conductor, representi com a mínim el 25 % del
nombre total de les llicències atorgades en el municipi, i com a màxim del 75%
d’aquestes.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per a la formulació de
reclamacions, al·legacions i suggeriments per un termini de 30 dies hàbils, a través
de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.
TERCER. Determinar que un cop transcorregut el termini d’informació pública
esmentat, en cas que no hi hagi cap reclamació, ni al·legació, l’acord d’aprovació
inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap altre acord
posterior.
L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretari
General de l’Ajuntament de Vila-seca, (Plaça de l’Església, 26, 1a planta) durant el
termini d’informació pública, comptat des de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci als diaris esmentats.
QUART. Trametre còpia del present acord i el text de la norma sotmesa a
aprovació a l’Agrupació de Ràdio – Taxis de Vila-seca – La Pineda, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

5è.- ASSUMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA.

5.1

RATIFICACIÓ,

SI

ESCAU,

DE
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LA

PROPOSTA

DE

MESURES

ORGANITZATIVES ECONÒMIQUES I PEDAGÒGIQUES EN EL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que esperava que en aquest punt l’equip de
govern donés alguna explicació ja que és un tema important. És un tema que
segurament per la situació i per les retallades que hi ha de manera generalitzada a
l’administració o als diferents governs, estan portant el Patronat de Música a una
situació complicada.
Ja va expressar al Patronat de Música que per al seu grup seria molt fàcil dir que
és una cosa que no els afecta i obviar les mesures que adopti l’equip de govern.
Però entenen que no, que no és una opció correcta i que també han d’implicar-s’hi.
Estan en contra de totes les retallades, ja no com a grup polític sinó com a
persones i com a ciutadans, però òbviament hi ha una activitat que en aquest cas
és l’escola de Música que entenen que s’ha de garantir que, com a mínim, continuï
funcionant i que ho faci amb la qualitat que fins ara ha tingut. I entenen que si se li
vol donar continuïtat alguna cosa s’ha de fer, i el nou director s’ha pres la molèstia
d’emprendre aquestes mesures davant la situació que s’ha trobat.
També els semblava, continua dient el Sr. Miñambres, que no donar suport a
aquestes mesures podia semblar una desconfiança cap a la direcció, la gerència i
al president del Patronat, la qual cosa que no és així. Entenen que cal fer algunes
coses, que segurament s’haurà d’aprofundir més en aquestes mesures i per això
donen el seu suport. Però és evident que al final de tot això es genera un balanç
difícil de quadrar. Cada vegada hi ha més impostos, més despeses, més atur, i no
sap si al final totes les famílies podran absorbir tot el sacrifici que se’ls està
demanant des de totes les administracions, des de la superior fins a la municipal, la
qual al final es veu obligada a traslladar als veïns les mesures preses pel Govern
Central o per la Generalitat, la qual cosa, com ja va comentar en alguna altra
ocasió, no es tracta d’un tema de partidisme, i els governs han d’actuar perquè hi
ha una situació complicada i la responsabilitat la tenen tots, tant els partits que
estan governant com els que varen governar al seu dia. Això seria bo que tothom
ho reconegués i òbviament donés un pas endavant.
El Sr. Miñambres finalitza dient que el seu grup donarà suport a aquestes mesures,
i esperen que amb això n’hi hagi prou perquè el futur és incert i no se sap quan pot
durar aquesta situació.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que voldria agrair al Sr. Miñambres el seu suport,
i no només el sentit de vot sinó també es argumentacions que ha fet, coherents i
d’agrair. Aquest tema no ha estat fàcil per a ningú i la presidència del Patronat ha
explicat àmpliament en el si de la institució tota la motivació d’aquestes mesures
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des de tots els punts de vista: econòmics, organitzatius, pedagògics... però tots
sota un principi al qual ha fet esment el Sr. Miñambres i que és el més important :
garantir la continuïtat d’aquesta institució formativa musical, amb 34 anys de
trajectòria .
Certament ha estat una prova difícil per al nou equip directiu i el canvi ha començat
també per l’estructura de direcció del propi Patronat que ha estat a l’alçada de les
circumstàncies. i també vol fer esment del paper jugat pel President del Patronat,
Sr. Pujals, al qual li ha tocat fer una feina molt important i difícil en nom d’aquest
plenari, la qual cosa li agraeix . Però potser el més important és també destacar la
gran comprensió obtinguda de tots aquells que han estat afectats per aquestes
mesures.
Per tot això i davant d’una actuació d’aquesta naturalesa, encara és més d’agrair
l’actitud responsable dels diferents grups polítics de tenir unitat de criteri i d’acció
en aquests moments.
Avui, en especial, voldria agrair la coincidència de vot ja que en aquest cas té un
valor especial per tots aquells aspectes que no són desconeguts per ningú, que
recauen en una institució important del municipi i que el que es vol, per damunt de
tot, és garantir-ne la seva continuïtat. Evidentment ningú pot estar segur de que
aquestes siguin les darreres mesures que s’hagin de prendre de tots els camps
perquè a aquesta crisi ningú li veu el final, però no hi ha res que espanti més les
incerteses i les febleses que l’actitud ferma dels que van al davant i practiquen el
lideratge al davant de les institucions, i en aquest sentit inclou tant el president i els
vocals del Patronat, l’equip directiu, el claustre de professors com el personal
d’administració.
El Sr. Alcalde finalitza dient que aquest esforç s’ha fet amb una transparència, amb
una actitud ràpida, reflexionada i responsable amb el benentès que s’està parlant
de cursos acadèmics i l’objectiu que s’ha volgut és que abans de començar el curs
acadèmic tothom sabés en quines noves condicions es començaria aquest curs i
ara aquest plenari les està garantint amb el seu suport i la seva validació.
Pren la paraula el Sr. Pujals i diu que tal com ja va fer el dia del Consell Rector,
voldria agrair la col·laboració de tothom i especialment la del Sr. Miñambres, i
voldria destacar que, en un moment difícil com aquest, és d’agrair que tots els
grups polítics del municipi es posin un al costat de l’altre, ja que gràcies a això s’ha
pogut arribar als acords que s’han arribat.
El Sr. Pujals finalitza dient que voldria agrair també la col·laboració de l’equip
directiu, al Sr. Miñambres i a tot el Consell Rector que van aprovar per unanimitat
les mesures que avui es presenten a l’aprovació del plenari.
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L’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Música fins el curs
2010-2011 han comptat amb el finançament del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat garantit mitjançant una subvenció pel que fa a l’ensenyament de Grau
Elemental de l’Escola i mitjançant un conveni de col·laboració per a l’ensenyament
de Grau Professional del Conservatori. Respecte del curs escolar 2011-2012, la
Generalitat no ha fixat encara quina serà la seva aportació econòmica tot i que ja
ha avançat que, en cap cas, assolirà els nivells de finançament establerts en anys
anteriors.
La reducció de l’aportació de la Generalitat a l’Escola de Música, estimada en un
50% per al curs escolar 2011-2012, i amb una previsió de supressió total per al
curs escolar 2012-2013, fa que el manteniment de l’equilibri econòmic del centre
sigui difícil d’assolir amb les mateixes prestacions i serveis si solament es finança
amb els ingressos provinents de taxes i amb l’aportació de l’administració local.
L’aportació de la Generalitat a l’ensenyament de Grau Professional del
Conservatori, a hores d’ara continua essent una incertesa per al curs 2011-2012, i
es presumeix una reducció important per al curs 2012-2013. Per tant, el dèficit en el
finançament del servei ja és real per al curs que ha finalitzat i amb molta probabilitat
de veure’s considerablement incrementat per al pròxim curs si es donen les
mateixes condicions en les prestacions i serveis.
D’altra banda, cal tenir en compte que les noves mesures de contenció del dèficit i
de reforma laboral dictades pel Govern de l’Estat comportaran un increment de les
despeses en cotitzacions socials i en despeses corrents, que cal tenir en compte a
l’hora de fer tots les previsions econòmiques de cara als nous exercicis econòmics
per tal de complir amb els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera.
Davant aquesta situació, tant el propi Patronat Municipal de Música com
l’Ajuntament de Vila-seca, estan disposats a adoptar les mesures d’ajust
necessàries que permetin garantir la viabilitat, present i futura, dels ensenyaments
musicals que presta el Patronat de manera que aquests es puguin continuar
prestant amb el grau de satisfacció i qualitat que l’han distingit sempre.
La consecució dels mateixos objectius amb una reducció important del finançament
extern comporta una obligada i exhaustiva anàlisi de tots els recursos disponibles
del Patronat per tal de garantir la qualitat en la prestació del servei. Això comporta
la necessitat d’haver d’adoptar una sèrie de mesures a implantar a partir del
pròxim escolar 2012-2013, i que afecten els àmbits organitzatiu, econòmic i
pedagògic. Per a l’elaboració d’aquesta proposta, s’ha comptat en tot moment amb
la col·laboració i l’assessorament de l’equip directiu del centre, tal com es posa de
manifest en l’informe de direcció que acompanya aquesta proposta i s’ha informat,
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amb caràcter previ, als representants dels treballadors.
Les mesures de tipus organitzatiu, adoptades en el moment del nomenament del
nou director i de l’equip directiu, han consistit a efectuar una distribució més
racional de les tasques de direcció i de gerència i en l’assumpció de noves
responsabilitats per part de l’equip directiu, la qual cosa ha comportat, a la vegada,
una disminució de costos.
En aquest mateix àmbit organitzatiu, s’ha efectuat una modificació de l’horari lectiu
del personal docent que no altera les hores de permanència del centre. Aquesta
mesura comporta una menor necessitat de personal temporal de caràcter interí i
garanteix l’estabilitat del personal fix.
D’altra banda, els contractes laborals s’ajustaran a les necessitats reals d’hores
lectives que correspongui assignar a cada professor en aplicació d’aquestes noves
mesures organitzatives. Així mateix, se suprimeixen les contractacions temporals
per substitucions, llevat de supòsits extraordinaris i justificats.
En matèria econòmica, tot i que durant els últims anys s‘ha practicat una política de
congelació o d’augments lleugers, es mantenen les taxes vigents per al curs 20122013 però ja s’avança la necessitat de revisar a l’alça les taxes per al curs 20132014.
Pel que fa a les mesures de caràcter pedagògic, aquestes es concreten en les
següents:
• L’increment d’una hora lectiva setmanal del personal docent dintre de la
franja de les hores de permanència al centre permetrà que cada professor
incrementi el nombre d’alumnes.
• Reducció de 60 a 45 minuts el temps de classe d’especialitat en alumnes de
l’Escola de Música, per adaptar-lo al que ja fan la resta de centres i al límit
horari màxim que preveu el projecte de norma que regularà els
ensenyaments musicals. Aquesta mesura comportarà un increment
d’alumnes per professor.
• Es fixa la ràtio de 15 alumnes per grup en llenguatge musical, la qual cosa
comporta una compactació d’horaris i de reducció de grups que faran
disminuir les necessitats de personal interí.
• Se suprimeix la matèria de música de cambra impartida per un professor
específic ja que les hores lectives d’aquesta matèria es repartiran entre el
conjunt del professorat. Cal indicar que la seva titular, en situació
d’excedència, ha renunciat expressament a la reincorporació.
Considerant, doncs, que aquest conjunt de mesures permetran, en primer
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terme, garantir la qualitat del servei de l’ensenyament musical que presta el
Patronat Municipal de Música, i garantir, a la vegada, la viabilitat present i futura
del Patronat, i vista la proposta de la Presidència del Patronat de Música, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conjunt de mesures que s’han plantejat en la part
expositiva d’aquesta proposta i que es concreten a continuació:
• L’increment d’una hora lectiva setmanal del personal docent dintre de la
franja de les hores de permanència al centre, d’acord amb la nova
distribució horària que figura a l’expedient, i que recull les hores de
permanència (mínim lectives + permanència + disposició + preparació).
• Reducció de 60 a 45 minuts el temps de classe d’especialitat en alumnes de
l’Escola de Música, per adaptar-lo al que ja fan la resta de centres i al límit
horari màxim que preveu el projecte de norma que regularà els
ensenyaments musicals.
• Fixar la ràtio de 15 alumnes per grup en llenguatge musical.
• Suprimir la matèria de música de cambra impartida per un professor
específic ja que les hores lectives d’aquesta matèria es repartiran entre el
conjunt del professorat.
• Adaptar els contractes laborals del professorat a les noves necessitats reals
d’hores lectives i d’alumnes.
• Supressió de les contractacions temporals per substitucions, llevat de
supòsits extraordinaris i justificats.
SEGON.- Donar per finalitzats aquells contractes temporals de caràcter interí
efectuats amb motiu de necessitats del servei i que amb l’adopció d’aquestes
mesures organitzatives, econòmiques i pedagògiques fan innecessària la seva
continuïtat per al curs escolar 2012-2013.
TERCER.- Amortitzar la plaça de professor auxiliar de música de cambra perquè
les necessitats lectives d’aquesta matèria seran distribuïdes entre la resta de
professorat.
QUART.- L’aplicació d’aquestes mesures tindrà efectes des del curs 2012-2013 i es
mantindran fins la seva modificació o derogació.
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.
SISÈ.- Facultar el president per a l’adopció de totes aquelles resolucions de
caràcter individual o específic que siguin necessàries per donar compliment al
contingut d’ aquest acord.”
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SEGON EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DINS DEL PRESSUPOST 2012 DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
MÚSICA, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES I APLICACIÓ DE
ROMANENT DE TRESORERIA.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que en el punt anterior li hauria agradat fer un
comentari i alhora un prec que ja va manifestar al seu dia al president del Patronat,
i és que, per coherència i responsabilitat en els moments actuals i donat que el seu
grup no està actualment representant , voldrien demanar poder entrar a formar part
del Patronat de Música.
Amb relació a la modificació de crèdit s’inclouen dos punts. En el tema de
seguretat, creuen que ja s’hauria hagut de tenir en compte a primers d’any el
corresponent increment i en quan a l’increment dels interessos, tot això està
motivat per una pòlissa de 500.000 euros que ja varen advertir al seu dia que el fet
de signar-la generaria aquestes despeses de formalització i interessos. És una
quantitat que s’haurien pogut estalviar perquè els 500.000 € no venen de la
Generalitat sinó que surten de l’Ajuntament.
El Sr. Camarasa finalitza dient que seu grup no votarà en contra d’aquest punt per
l’import , ja que es tracta d’imports molt petits, però sí per coherència per no haverse fet les previsions i per no haver tingut en compte les seves observacions.
Intervé el Sr. Miñambres i diu que en aquest punt el seu grup s’abstindrà. Estan en
desacord que s’hagi arribat a aquesta modificació. Al seu dia ja van manifestar en
la Comissió d’Hisenda que la pòlissa dels 500.000 euros generaria una despesa. Si
això es lliga amb el punt anterior, una institució que està patint uns problemes
grans de tresoreria, generar més despesa els sembla un contrasentit, quan final
haurà de ser segurament l’Ajuntament qui haurà d’anar al rescat del Patronat de
Música. Al final, aquest dèficit que s’ha generat perquè la Generalitat no ha fet
l’aportació que corresponia o que en principi s’esperava, algú l’haurà d’assumir, tot i
que és veritat que la pòlissa s’havia fer tant per tenir liquiditat i perquè realment hi
havia un dèficit de tresoreria. Entenen que si és l’Ajuntament qui ha de fer
l’aportació, quan es va fer la pòlissa es podien estalviar aquesta despesa si
realment ja es preveia que això podia passar.
Per això li sembla incoherent que en una institució que té un problema en aquests
moments i que possiblement en tindrà més en un futur, es generin 18.000 euros de
despesa financera. Per ells això és un contrasentit. Les coses actualment s’han de
mirar més.
Voldria aprofitar l’avinentesa per dir que l’altre dia a la Comissió de Governació es
varen aprovar dos plecs de clàusules, per dos contractes, pel sistema de negociat
14

sense publicitat. Entenen que en aquest moment possiblement l’administració ha
de fer un esforç més gran encara per anar a procediments oberts de cara a que
més empreses puguin presentar les seves propostes, puguin sortir al carrer i també
l’Ajuntament se’n pugui aprofitar d’això. Aquest és un tema que ja d’altres vegades
han comentat, a l’hora de presentar el pressupost al president de la Comissió
d’Hisenda de que sempre buscava baixar el total a l’hora de demanar més
pressupostos quan es fan feines. Creu que ara és el moment adequat d’incorporar
aquesta demanda, perquè si algú ara ha de ser més previsor i filar més prim és
l’administració i si això s’enfoca a aquesta pòlissa i a la generació de despesa,
doncs s’hauria de buscar aquesta sortida que realment s’obligui a l’administració, a
aconseguir que més empreses puguin presentar les seves propostes i així també
l’Ajuntament en sortirà beneficiat.
El Sr. Miñambres finalitza dient que una vegada feta aquesta manifestació i tornant
el tema de la pòlissa, ja en el seu dia varen manifestar diverses vegades que abans
de fer-la es penses molt bé el que s’estava fent i per això el seu grup s’abstindrà en
aquest punt, recordant el que varen dir al seu moment.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que voldria matisar una mica el tema dels costos
financers. Voldria fer veure o esmentar que Patronat de Música i Ajuntament són
dues parts d’un mateix ens i per tant les avaluacions de costos les han de fer
globalment.
És cert que amb aquest plantejament, tal com ha dit el Sr. Miñambres, el Patronat
té una despesa més gran perquè té uns costos financers, però també si es mira el
conjunt, l’Ajuntament té un ingressos majors per ingressos financers que són de
consideració.
Voldria recordar que en el capítol 5è d’ingressos es tenen ingressos patrimonials,
parts dels quals són ingressos per dipòsits bancaris que típicament es negocien al
començament s d’any i que l’any passat estaven negociats a tipus força favorables.
De manera que fer aquesta transferència al Patronat implicava dues coses :
primera, un tràmit burocràtic legal que implica un modificació de crèdit del
pressupost municipal amb el conseqüent pas pel Ple i l’exposició pública de la
modificació de crèdit. Això implica un termini típic de dos mesos i hagués significat
retards considerables en el pagament a proveïdors i fins i tot a les nòmines del
Patronat de Música, cosa que no es considera acceptable. El seu principi és que
els proveïdors han de cobrar quan marca la llei i lògicament les nòmines s’han de
pagar el dia 30 o 31. Per tant, es va optar per aquesta opció i encara amb una altra
qüestió damunt la taula i és que durant un període dels primers mesos es tenia la
possibilitat primer que la Generalitat finalment fes el pagament o que la Diputació
pogués avançar diners de les transferències que es feien, amb la qual cosa
s’hauria salvat la qüestió.
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Al final no es va concretar i finalment es va fer la pòlissa, en fer-la s’ha incorregut
en aquestes despeses però no són les que ha dit el Sr. Miñambres . De fet si es
compten són francament molt poc significatives, si es calcula el que s’ingressa per
interessos i el que haguríem deixat d’ingressar, d’una banda, i el que ha costat
aquesta comissió d’obertura i estudi d’una altra.
Amb relació al tema que ha esmentat el Sr. Miñambres sobre contractació, voldria
dir-li que certament es poden fer procediments oberts quan no cal, però també els
procediments de contractació oberts són molt complexos en gestió i penosos
moltes vegades i també poden portar problemes. Per tant, dir que com a principi
general s’hauria d’anar a procediments oberts no li sembla encertat. Que sigui
possible legalment, sí, que sigui encertat no, perquè en moltes situacions es
produeixen baixes per part d’algunes empreses, molt exagerades i de fet voldria
dir-li que per experiències professionals viscudes, el problema avui en dia és que
sovint et trobes baixes temeràries que són legalment difícils de tractar i que
ofereixen molt poques garanties a l’hora d’executar els contractes.
El Sr. Farriol finalitza dient que tot plegat hi ha una raó de sentit comú darrere de la
divisió que la llei fa entre procediments negociats i contractes oberts, no vol dir que
alguna vegada no es pogui saltar aquest límit, però no com a norma general, ja
que això li semblaria poc raonable.
El Sr. Miñambres contesta que la pòlissa, tal com ja varen comentar l’altra dia, en
lloc de fer-la de 500.000 € es podia haver fer més petita amb la qual cosa també
les despeses haurien estat diferents.
Sobre el tema dels procediments, sí que és veritat el que ha dit el Sr. Farriol però
també és cert que el procediment que s’està portant a terme es dóna vista a tres
empreses i es podria obrir el ventall i donar el vist-i-plau a altres empreses perquè
puguin presentar les seves ofertes. Ell el que ofereix és poder parlar d’aquest tema,
intentar que això es pugui parlar i incorporar als pressupostos dintre de les bases
d’execució, perquè creu que quasi és d’obligat compliment, amb els matisos i totes
les recomanacions que puguin interessar.
Ben a prop de finalitzar l’exercici pressupostari de l’any 2012 cal reajustar diferents
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del Pressupost del Patronat
Municipal de Música de Vila-seca que poden resultar mancades de crèdit suficient.
Atesa l’execució pressupostària fins el dia d’avui i feta una anàlisi detallada de les
despeses previsibles fins a finals de l’actual exercici, s’ha elaborat la proposta de
modificació del crèdit inicial de diferents aplicacions pressupostàries mitjançant
“suplement de crèdit”, finançat, d’una banda, per Romanent líquid de Tresoreria de
2011, i per l’altra, mitjançant transferències de crèdits entre aplicacions
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pressupostàries, amb el detall que figuren en els documents Annex I i Annex II
d’aquesta proposició.
Atès l’informe de la intervenció delegada del patronat indicant l'adequació de la
proposta a les prescripcions legals i reglamentàries sobre la matèria, aquesta
modificació de crèdits, d'acord amb el que disposa la legislació vigent, concretada en
la Llei 39/1998, reguladora de les Hisendes Locals, i les Bases d’execució del
pressupost municipal per a l’exercici 2012, les quals tenen caràcter supletori per als
pressupostos dels Organismes Autònoms dependents de l’Ajuntament (base 37), es
podrà fer mitjançant el següent finançament:
La totalitat de suplements de crèdits de l’Annex I d’aquest expedient de modificació,
per import de 7.029,83 €, es finançarà amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
lliure disposició provinent de l'exercici de 2011, del qual, aprovada definitivament la
seva Liquidació mitjançant Decret d'Alcaldia de data 1 de març de 2012, no se n'ha
aplicat fins a la data cap quantitat, amb la qual cosa, resta com a crèdit de lliure
disposició pel seu import total per a fer front a les modificacions que es proposen en
aquest expedient.
Pel que fa a l’apartat: Transferències entre partides del mateix grup de funció,els
suplements de crèdit de l’Annex II d’aquest expedient de modificació, per un import
global de 8.445,00 € es finançarà mitjançant la transferència de crèdits entre diverses
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2012, incrementant i/o disminuint de forma
compensada les consignacions inicials aprovades, de tal manera que aquestes
variacions, en el seu conjunt de crèdits, no incrementaran l’Estat de Despeses del
pressupost.
De manera resumida, l’expedient de modificació s’expressa de la següent manera:

MODIFICACIONS DE CRÈDITS
Annex I
Estat de Despeses

(ALTES)

Suplements de crèdit d’aplicacions pressupostàries........... .. .. 7.029,83 € (Annex I)
TOTAL....................................................................................... 7.029,83 €
FINANÇAMENT
Estat d’Ingressos

( ALTES)

Aplicació de Romanent de Tresoreria....................................... 7.029,83 € (Annex I)
TOTAL....................................................................................... 7.029,83 €
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Annex II
Estat de Despeses

(Augments)

Suplements de crèdit d’aplicacions pressupostàries........... .. .. 8.445,00 € (Annex I)
TOTAL....................................................................................... 8.445,00 €
Estat de Despeses

(Disminucions)

Suplements de crèdit d’aplicacions pressupostàries............ . .. 8.445,00 € (Annex I)
TOTAL....................................................................................... 8.445,00 €
Per tot això i d’acord al que estableix a l’article 8,n) dels vigents estatuts del
Patronat i vista la proposta de la Presidència del Patronat, el Ple acorda, amb el vot
en contra dels Srs. Camarasa i Martí, l’abstenció dels Srs. Miñambres, Alvarez,
Avilés i Salvadó, i el vot a favor dels Srs. Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals,
Núñez, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Almazán, García Estopà, García Varo,
Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar, inicialment, el segon expedient de modificació de crèdits dins
del pressupost del Patronat de Música, de l’any 2012, modificant les aplicacions
pressupostàries que cal dotar suficientment per a les atencions que hagin de
suportar fins a final d’any,en els termes que figuren en els annexes adjunts, els
quals determinen les aplicacions i imports precisos que conformen l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública pel termini de 15 dies per tal que
s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Miñambres. Diu que més que una pregunta és un prec. Fa dos mesos es va
aprovar una moció respecte a la dació de l’habitatge, després en un Ple posterior es
va ratificar l’acord amb el Col.legi d’Advocats perquè fes d’intermediari entre les
famílies que poguessin tenir aquest problema i curiosament ha sortir a la premsa un
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desnonament. El seu grup té alguna informació, no tota la informació i de vegades
tenen la reticència i el dubte de si realment aquest cas o propers que puguin sortir,
han pogut entrar dins el marc legal que es va aprovar en el plenari.
És evident que de vegades les mocions són poc efectives, però com hi ha un
compromís a nivell local per intervenir d’alguna manera en aquest tema, els
agradaria tenir la certesa i la confiança que s’han esgotat totes les possibilitats abans
que una família es trobi en aquesta situació. Diu això perquè apart de la moció que es
va aprovar i el compromís que van adquirir, el Parlament de Catalunya no fa ni dues
setmanes va aprovar, per unanimitat, una proposició de llei de mesures sobre
l’endeutament personal i familiar i també parlava del tema de dació de l’habitatge.
El Sr. Miñambres finalitza dient que només voldria recordar el compromís que tots
varen adquirir i demanar que si torna a succeir es tingui la certesa que totes les
famílies han pogut entrar en aquest procés i que s’han esgotat totes les possibilitats
abans d’arribar a que aquestes famílies es quedin sense l’habitatge.
El Sr. Alcalde contesta que certament el relat és el que ha dit el Sr. Miñambres.
Aquest oferiment que va fer el Col.legi d’Advocats parteix de la disponibilitat, bona
voluntat i desig d’intercedir en un aspecte d’introduir seguretat i serietat en un procés
complicat com són aquests.
Evidentment, això no és infalible i per tant no tots els casos es podran resoldre per
aquesta via. Cada cas és diferent i naturalment al que eludeix el Sr. Miñambres
també hi concorren algunes circumstàncies. Algunes les coneixen però no les tenen
provades en el sentit del moment en què es va demanar la mediació, potser una mica
massa tard, i per tant, no li consta que s’hagi fet cas omís ni abandonament per part
de ningú de les responsabilitats. Es tracta d’una situació dolorosa i complicada i en la
que creu que ningú s’hagi estat de fer allò que pertocava pensant amb la gent, però
que hi concorren algunes altres circumstàncies de les quals li agradaria tenir més
certesa i més seguretat per poder dir-los-hi amb fermesa i rotunditat de que ara
mateix té, tot i que si cal la demanaran.
El Sr. Alcalde finalitza dient que hi estaran a sobre, i que com sap el Sr. Miñambres la
vinculació amb el Col.legi d’Advocats passa també per departaments municipals que
aporten informació i alguns aspectes concurrents expliquen el perquè d’algunes de
les situacions que s’han produït com és el cas al que s’ha fet esment.
El Sr. Miñambres contesta que ja ha dit que entén que s’ha fet tot el possible però
l’únic que voldria és que al final quan passin aquests casos es tingui l’absoluta
certesa que s’ha fet tot el possible des d’aquesta administració , perquè entén que
l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la proposició de Llei sobre
desnonament encara afiança més el que es va aprovar en aquest plenari.
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El Sr. Alcalde contesta que per complementar el que diu el Sr. Miñambres és que cal
separar processos que són clarament diferents. Una cosa és la dació en pagament i
l’altra és un desnonament, i a cadascun s’hi arriba de diferent forma. En aquest sentit
voldria que quedés clar que el debat és per la preocupació social que això produeix i
que naturalment queda recollit el prec d’apurar al màxim les circumstàncies en
defensa d’aquests interessos.
Pren la paraula la Sra. Ponce i diu que sí que és veritat que aquesta família va anar
als Serveis Socials però quan ho van fer ja tenien la carta de desnonament i amb uns
terminis en que ja no es podia fer gaire cosa, però se’ls va oferir que, ja que en un
termini de pocs dies se signaria el conveni amb el Col.legi d’Advocats, posarien
aquest instrument a la seva disposició, però no varen tornar.

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,

Alfred Ventosa i Carulla

Josep Poblet i Tous.
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