ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 29 de juny de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 14.00 a 14.10 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
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
Sra. Dolors Morales García, interventora de fons acctal.

Excusa la seva absència :

Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez

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 25 DE MAIG DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 25 de maig de 2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00501 FINS AL NÚM. 00648 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. 00501 fins al núm. 00648 de 2012.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU
DE LA RECTIFICACIÓ ORDINÀRIA DE
L’INVENTARI GENERAL DE BÈNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ELS PATRONATS DE MÚSICA I DE
TURISME REFERIDA A 31 DE DESEMBRE DE 2011.
Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'inventari de béns que
reflecteixi les altes i baixes produïdes durant l’exercici econòmic de 2011.
Atès que la darrera rectificació actualitzada i de caràcter ordinari de l’Inventari de
béns i drets municipals va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
de 29 d’abril de 2011, corresponent a l’exercici de 2010.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de
recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer
l'estat actual i real del seu patrimoni.
Atès que l’empresa consultora INTERVALOR CONSULTING GROUP, SA, ha lliurat
els treballs encarregats, consistents en l’actualització de l’Inventari de Béns i de
Drets de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, els Patronats de Música i
de Turisme, referits a 31 de desembre de 2011, essent necessari procedir a la seva
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aprovació, de conformitat amb la legislació aplicable.
Vistos els articles 222 i següents 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, l’article 32
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, articles 102 a 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, l’article 203 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Pública, així com l'informe emès pel secretari general de la
corporació.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la rectificació ordinària de l'Inventari general de béns i drets
d'aquest Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, els Patronats de Música i
de Turisme, referida a 31 de desembre de 2011, de conformitat amb el resultat dels
treballs d’investigació i actualització executats per l’empresa INTERVALOR
CONSULTING GROUP, SA. que, en incorporar les altes que s'han produït durant
l'exercici econòmic de l'any passat i deduïdes les baixes durant el mateix període,
determina un patrimoni líquid a 31/12/2011 de 115.072.270,00 euros.
SEGON. Trametre una còpia de l’aprovació de la rectificació de l'inventari
anteriorment aprovada, autoritzada pel Sr. secretari general de la corporació i amb
el vistiplau de l'alcalde, al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya.

TERCER. Notificar aquest acord als Patronats Municipals de Música i de Turisme i
als departaments d’Intervenció i de Governació, secció de Patrimoni, d’aquest
Ajuntament.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DEL
REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS DE L’AJUNTAMENT.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu textualment el que segueix:
“M’agradaria en nom del meu grup fer una matisació, o més aviat una reflexió sobre
aquest punt.
No voldria que aquesta aprovació d’avui, donés peu a pensar que des de aquest
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ajuntament es pretén vulnerar els dretes del ciutadans..
Per això, poso en la consideració del equip de govern algunes informacions i veus
critiques respecte a la supressió del registre que s’estan duen a terme arreu del
territori.
Veus critiques, entre els que troben la del Il·lustre Collegi d’Advocats de Barcelona,
ja que entenem que aquesta eliminació repercutirà sobre les persones estrangeres
que vulguin regularitzar la seva situació a Espanya a través de l’arrelament social.
La llei d’estrangeria diu que es poden obtenir papers de residencia pel regiment
comunitari, que exigeix un registre. La directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu
relativa als drets del ciutadans de la Unió i dels membres de les seves famílies a
circular i residir lliurement al territori dels Estats membres, considera membre de la
família d’un ciutadà comunitari la parella amb la qual el ciutadà de la unió ha
celebrat una unió registrada, conforme a la legislació d’un estat membre.
En definitiva, sembla que la supressió del registre pot implicar una privació de
l’exercici del dret de residencia a la Unió Europea ja que podria provocar la no
obtenció de l’autorització de residència per a la parella de fet d’un ciudatà de la unió
amb un extracomunitari.
Però també es cert que és precisament aquest tema el que més inseguretat crea
sobre el bon us que s’hauria de fer d’aquest registre.
Davant d’aquesta problemàtica, tant el mateix col·legi d’advocats, com altres
informes, com por exemple el Síndic de Greuges de l’Ajuntament Sabadell, el que
proposen, tenint en compte que els ajuntaments no tenen atribució competencial
que ens obligui a prestar aquest servei i que en tot cas el que s’estaria incomplint
es una transposició de la Directiva Europea que és competència de l’Estat
espanyol, el que correspondria és demanar al Govern de l’Estat que inici el tràmits
necessaris per, o be modificar la llei estatal per permetre l’accés de les unions no
matrimonials al Registre Civil, que és competència exclusiva del Estat o bé la
creació d’un registre públic estatal de parelles de fet.
Amb això també evitarien el greuge de que les parelles matrimonials, constin
amb un registre públic i les parelles estables de fet, no constin en cap registre
públic.
Davant d’aquestes informacions que podrien dir com a sobrevingudes, el nostre
grup el que posa a la seva consideració, és introduir aquesta ultima petició al
Govern Central dintre de la proposta , o be que si el tema planteja dubtes, estudiarho més a fons ver veure la possibilitat de fer una petició en el mateix sentit des de
l’alcaldia , a l’hora que es notifica al Govern la aprovació d’aquest acord plenari.
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Tot això ni implica que el nostre grup canvia el sentit de vot, ja que entenem que
l’Ajuntament actua ajustant-se a la legalitat, que l’actual ordenament jurídic de
Catalunya no exigeix cap registre i que, malauradament queda fora del nostre
abast competencial i de control el bon us que fins ara ha tingut del registre, quan el
que es qüestiona son aspectes vinculats a la normativa comunitària, que han de
tenir una regulació estatal”.
El Sr. Miñambres finalitza dient que el Registre de parelles estables va tenir un
sentit en el seu moment. En aquest moment aquell sentit ja no hi és i entenen que
intentar vincular com s’intenta el Registre a una directiva europea no té sentit. Per
això, entenen que s’ha de fer la supressió del Registre municipal i proposen a
l’alcaldia que es notifiqui al govern de l’Estat l’aprovació d’aquest punt i també que
es demani que per part l’Estat s’aprovi la regulació de les parelles de fet dins d’un
registre estatal.

El Sr. Alcalde contesta que voldria agrair al Sr. Miñambres l’exposició i la claredat
de la seva matisació i per no desatendre de cap manera el que ha demanat i donat
l’ampli consens sobre aquest punt i si tots els grups hi estan d’acord es podria fer el
que ha dit el Sr. Miñambres: aprovar el text tal com està, i formular una petició de
l’alcaldia en el sentit que demana.
El Sr. Alcalde finalitza demanant la conformitat del plenari de per aquesta gestió
complementària que ha demanat el Sr. Miñambres.
Atès que aquest registre venia a omplir un buit en la legislació, que ignorava
l’existència de parelles de fet formades per persones no casades i que es va crear
amb la finalitat que transitòriament tingués valides a efectes probatoris en
processos judicials.
Atès que l’actual legislació reconeix i regula les parelles estables, indiferentment de
si són del mateix o diferent sexe.
Atès que d’acord amb la regulació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre
segon del Codi Civil català, és procedent prescindir del registre municipal d’unions
civils, per quan no cal la inscripció en cap registre ni per a la constitució, ni per a
l’acreditació de la parella estable.
Atès l’informe emès al respecte pel Secretari General en data 16 d’abril de 2012.
Atès el Decret de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2012, d’incoació d’expedient
administratiu per a la supressió del registre Municipal d’Unions Civils de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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Atès que l’anunci de l’esmentada Resolució de l’Alcaldia de 16 d’abril de 2012 es va
publicar en el BOP de Tarragona núm. 106 de data 8 de maig de 2012 i en el web
municipal i , transcorregut el període d’exposició pública, comptat a partir de 9 de
maig de 2012 fins el 30 de maig de 2012, no s’hi va presentar cap reclamació ni
suggeriment en contra.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Derogar els efectes del Decret de l’Alcaldia de data 28-5-2002, pel qual
l’Ajuntament de Vila-seca es va dotar de Registre Municipal d’Unions Civils, i l’acord
Plenari de data 25-3-2011, de modificació de l’anterior resolució.
SEGON. Suprimir formalment de Registre Municipal d’Unions Civils, com a registre
administratiu municipal, i determinar que el règim jurídic aplicable a les inscripcions
en aquest registre és el següent:
-No s’admetrà cap nova sol·licitud per a la constitució d’una parella de fet. Només
es tramitaran les baixes de parelles de fet ja inscrites, els certificats acreditatius de
les anotacions en el registre, així com la tramitació d’aquells actes necessaris per a
l’extinció de les parelles de fet o la seva constitució en relació a les sol·licituds
presentades abans de l’entrada en vigor de l’acord de supressió, a instància de
qualsevol dels membres de la unió interessada, o dels Jutjats o Tribunals de
Justícia.
- Les inscripcions ja perfeccionades del Registre Municipal d’Unions Estables de
Parelles conservaran els seus efectes. S’entén com a inscripció perfeccionada la
signatura en el Llibre Registre Municipal d’Unions Estables per part dels convivents.
TERCER. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva adopció, dia en què el
registre serà suprimit formalment.
QUART. Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 60 de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999, així com l’article 58 de la Llei 26/2010, al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.

4t.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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5è.- 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 general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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