ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 d’abril de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 14.00 a 14.30 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
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

Excusa la seva absència :

Sra. Maria Sans Aragonès

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 30 DE MARÇ DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 30 de març de 2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00240 FINS AL NÚM. 00400 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. 00240 fins al núm. 00400 de 2012.

2.2 DONAR COMPTE DEL DECRET PEL QUAL S’ACCEPTA LA RENÚNCIA DEL
DIRECTOR GENERAL DEL CONSERVATORI.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte del Decret núm. 0399 de data 2 d’abril de 2012, pel
qual s’accepta la renúncia del Sr. Joaquim Garrigosa Massana, director gerent del
Conservatori Municipal. Els regidors membres en resten assabentats.

3r.
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ
ESTRATÈGICA I SOSTENIBILITAT.

ESPECIAL

DE

PLANIFICACIÓ

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE
L’AJUNTAMENT, EL REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA SEU
ELECTRÒNICA I EL REGAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
ELECTRÒNIC.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
defineix en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als
ciutadans, a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i
administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en
l’exercici de les seves competències; així mateix, l’esmentat article en el seu apartat 3
estableix que cada administració pública determinarà les condicions i instruments de
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creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial,
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i
interoperabilitat. En tot cas haurà de garantir-se la identificació del titular de la seu,
així com els mitjans per a formular queixes i suggeriments.
Per a l’execució de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments,
com a ens locals dotats de personalitat jurídica i d’autonomia, la potestat
reglamentari, a materialitzar mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments.
El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del
contingut de les disposicions que es proposen a la normativa reguladora de la
matèria, concretament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, i a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
Atès el que disposa la legislació vigent, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Planificació Estratègica i Sostenibilitat, el Ple acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 6 d’octubre de
2003, de creació del Registre Telemàtic de l’Ajuntament, i l’acord de la Junta de
Govern Local de 16 de maig de 2011, de modificació de la denominació com a
Registre Electrònic.
SEGON. Crear la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. Aprovar inicialment el Reglament d’ús i funcionament de la Seu electrònica
i el Reglament d’ús i funcionament del registre electrònic municipal.
QUART. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha
de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial
de la província, al DOGC i a un diari per un període de trenta dies des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
CINQUÈ. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà d’aprovació definitiva dels Reglaments. En aquest cas, l’acord inicial
elevat a definitiu més el text íntegre dels Reglaments s’han de publicar al tauler
d’anuncis de la corporació i al butlletí oficial de la província. També s’ha de publicar
al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.
SISÈ. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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4t. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE
CIU I PSC-PM INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI
HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I
ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS
PER MOTIUS ECONÒMICS I GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE.

Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:

“ La crisi econòmica en la qual està immersa el nostre país
provoca que milers de ciutadans i ciutadanes no puguin fer front als compromisos
econòmics adquirits.
Si parlem de l´habitatge, això es tradueix en desnonaments i famílies que perden la
seva residència.
Aquesta situació econòmica xoca de ple amb el dret a l'habitatge recollit per la
constitució
.
Cal tenir present que, a casa nostra, per abordar aquest fenomen cal impulsar
mesures en l’àmbit competencial de l’Estat i en l’àmbit competencial de la
Generalitat de Catalunya.
Molts n’havien parlat, però el Govern que inclou la dació en pagament, en
determinats supòsits quan aquesta no estava prevista, ni regulada és el Govern del
Partit Popular.
A més el Decret Llei aprovat, per aquest govern contempla la moderació dels
interessos moratoris, mesures fiscals, ajudes al lloguer a les persones afectades i
la possibilitat de disposar de l’habitatge malgrat l’execució.
Totes aquestes mesures s’articulen entorn al Codi de Bones Pràctiques al qual
s´han adherit 86 entitats bancàries de tot l´ estat.
Ja sabem que aquesta mesura no es prou per resoldre el problema. Però, és un
primer pas, un gran pas, i en tot cas, una actuació decidida que anteriors governs
no han fet.
Aquesta conscienciació ha portat a obrir el debat tant al Parlament com al Congrés
dels Diputats, i actualment s´ estan estudiant noves mesures per pal·liar i trobar
solucions a aquest greu problema.
Instaríem la Generalitat de Catalunya, que impulsés i reforcés a la nostra
demarcació la implantació de la seva oficina OFIDEUTE.
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Oficina depenent totalment de la Generalitat i que la seva única tasca és donar un
servei d informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per
atendre el pagament dels préstecs hipotecaris.
Tot i entendre la presentació d’aquesta moció, creiem que al mateix s’està
demanant el que ja està actualment legislat i regulat. I en tot cas demanaríem a les
administracions que pertoquin una campanya social sobre les eines que legalment
estan establertes”.

Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, en primer lloc que el seu grup que havia
impulsat una mica aquesta Moció ha de reconèixer que s’ha equivocat perquè hi ha
un pacte no escrit en aquest plenari, del qual ells estan convençuts i en són
defensors, d’excloure del Ple aquells temes que no tenen una transcendència clara
per al municipi o si més no, aquells en què el debat supera l’àmbit municipal quant
a la seva resolució i que, de vegades, només serveix per un debat ideològic o
polític poc clar i, fins i tot, incòmode a l’hora de defensar decisions polítiques
preses en àmbits molt llunyans al municipi.
Però sí que és veritat que l’actualitat, de vegades, els supera una mica i voldria
recordar que el Ple del mes passat es va celebrar després d’un dia de vaga
general. Independentment de la incidència que va tenir aquesta vaga general, creu
que és un fet prou significatiu dintre de l’activitat social d’un país perquè se’n
poguessin fer ressò. De vegades sembla que si no es parla d’aquestes coses, el
plenari passa d’això i realment no és així, perquè es prenen resolucions o es
prenen decisions que tenen a veure amb la realitat social que viu el país.
En aquesta línia, continua dient el Sr. Miñambres, realment poc es pot fer per
reformar el que és la dació en compte de l’habitatge. El que sí volia fer és introduir
una mica una reflexió del que està passant a la societat. El seu grup creu que,
malgrat la seva impotència per modificar les lleis o normes quan la seva
competència excedeix de l’àmbit municipal, com a polítics locals són espectadors i
actors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels ciutadans del municipi.
L’administració és referència principal per aquelles persones que pateixen la crisi
econòmica i les seves conseqüències, i per tant, també haurien de ser altaveus de
les aspiracions fonamentals de tots els ciutadans, i d’alguna manera això és el que
volien fer: fer-ne ressò al Ple d’aquestes necessitats.
S’està davant d’una situació complexa, la situació d’endeutament de les famílies
està fora de control, una crisi econòmica i financera que ofega de cada dia més
l’activitat i el consum, està destruint gran part del mercat laboral i està portant a
moltes famílies a una greu situació econòmica. Una de les seves conseqüències,
entre d’altres, és la possibilitat de perdre l’habitatge habitual per la incapacitat de
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moltes famílies de fer front al pagament de la seva hipoteca, però això sí, carregant
amb el deute pendent. Des de l’any 2008, 323.000 famílies han vist com s’iniciaven
contra elles execucions hipotecàries. D’aquestes, prop de 200.000 ja han vist
perdre el seu habitatge.
El govern de l’Estat, s’ha de reconèixer, ha fet un Reial Decret per regular amb un
codi ètic, voluntari, la dació en pagament , però realment no aporta res de nou a
l’ordenament jurídic i als criteris i requisits que han de complir les famílies per
acollir-s’hi al mateix el fa inviable a la pràctica, deixant fora a moltes famílies que no
poden acollir-se a la dació en pagament. Fent menció d’aquesta norma legal a la
qual el Sr. Camarasa s’ha referit voldria preguntar quants habitatges a Vila-seca en
el boom immobiliari han superat en el preu de cost els 120.000 €?, Quantes
d’aquestes famílies no es podran acollir a aquest Reial decret voluntari al qual, tal
com ha dit el Sr. Camarasa, s’hi ha acollit unes 70 entitats bancàries quan al
Registre d’entitats del Banc d’Espanya hi ha un total de 327 entitats que poden
oferir crèdits hipotecaris?. Que 50, 70 o 80 s’hi hagin acollit, ja està bé, però el que
ell voldria i el que el seu grup defensa és que s’hi acollissin totes i per obligació,
perquè només que hi hagi una sola família que no s’hi pugui acollir perquè el seu
banc no està dins d’aquest acord voluntari, ja s’està perdent una oportunitat
irresoluble.
La veritat, continua dient el Sr. Miñambres, és que la situació econòmica general fa
preveure un llarg període sense creixement econòmic. La política d’ajustos, contra
la qual cada vegada s’alcen més veus critiques, amenaça de col·lapsar l’economia.
Veus disconformes que exigeixen una economia expansiva que reactivi el
consum enlloc d’ofegar-lo, perquè sembla que de vegades s’oblida allò que és obvi:
el sistema capitalista és una economia basada en el crèdit al consum i si aquest no
“corre” l’ economia s’enfonsa.
Des del començament de la crisi, les ajudes de l’Estat han anat adreçades a un
sector financer que ha viscut i ens ha deixat viure per sobre de les nostres
possibilitats. Un sector financer que ara està llastrant a la resta de la societat,
condemnant les empreses a no disposar de crèdit per revifar l’economia i a uns
particulars i a unes famílies, als quals se’ls reclama allò que de moment se’ls
perdona: la seva insolvència.
Al sector financer s’han destinat més de 110.000 milions d’euros des de l’any 2008
i encara s’hauran d’injectar uns 100.000 milions més en els propers anys per
reestructurar el sector i sanejar les seves finances. En lloc de nacionalitzar la banca
( que segurament seria el que pertocaria), es continua invertint i sanejant un sector
financer privat, traspassant la responsabilitat de la crisi a la resta de la societat
amb un cost insostenible: estancament de l’ economia, conflicte social i famílies
que, a més de perdre l’habitatge, tindran un deute de per vida que impedirà el seu
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desenvolupament normal. Uns deutes hipotecaris dels quals gran part té
responsabilitat la mateixa banca quan va contribuir a generar una bombolla
immobiliària sobrevalorada.
Quin panorama hi ha? Doncs que mentre s’ universalitzen les ajudes a la banca per
sanejar la seves finances, el seus gestors s’emporten milions d’euros de sobresou
com a premi per deixar un sector en fallida; que contra la falta d’ingressos de
l’administració: amnistia fiscal per als defraudadors. Que mentre es sacrifica l’estat
del benestar (presumiblement perquè no era equilibrat
a l’economia ni
possibilitats), la classe treballadora i les famílies pateixen les conseqüències més
greus de la crisi: sense feina, sense recursos, i amb un futur incert.
I sense allò que sempre quedava als pares: l’esperança que els seus fills tindrien
un futur millor, això ara ja no passarà. Aquesta és la imatge que tenim i que
donem...I davant de tot això què es pot fer? per què no amnistia fiscal per als
hipotecats? Perquè no una moratòria hipotecària?
Com a mínim tots podríem jugar amb les mateixes regles . Òbviament una utopia.
Però aquesta política de socialisme per als rics, privatitzar els beneficis i
nacionalitzar les pèrdues, no és la millor manera de generar confiança en el
sistema.
La dació en pagament ha de ser un dret dels ciutadans que quan no puguin
afrontar els seu deute hipotecari i, com a mal menor, han de poder escollir i perdre
el seu habitatge habitual per iniciar una nova vida sense l’obligació afegida de
suportar un deute que els condemna a la misèria i l’ exclusió social.
Aquesta és la situació al nostre país i aquesta és a la que hem de fer front. Potser,
segurament, s’haurà de canviar el model, no hipotecar-se de per vida per la
compra d’un habitatge o crear noves politiques d’habitatge de lloguer assequible.
Però segurament ara ja no hi ha temps de canviar el model, tot i que s’hauran
d’introduir variables igual que en el model econòmic que volem.
Però el que toca és resoldre ara la situació a la qual s’ha arribat i és cert que amb
aquesta moció, aquesta demanda sí és creïble i la defensen perquè el tema els
provoca una profunda preocupació com a responsables municipals, però
especialment com a persones, perquè s’està obligant a prendre accions també a
nivell local per protegir, recolzar, buscar allotjament alternatiu.., a totes aquelles
famílies que estiguin en procés de desnonament.
Si s’ha rescatat a la banca, com a mínim, estem obligats moralment a rescatar les
famílies: l’empobriment de les famílies pressuposa també la destrucció de la
societat, la societat del benestar , però també la societat de la llibertat.
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Al cap i a la fi, tot està en quin món es vol construir i sembla que no hem estat
massa encertats. Hi ha un vídeo que està a Internet en el qual el periodista Iñaki
Gabilondo parla amb un dels fundadors de la cooperativa Mondragon, en ella ,
parlant d’economia, aquest personatge li explica al periodista Iñaki Gabilondo:
“ Economia hay de dos tipos
Aquella en la que manda el dinero, que utiliza al hombre para conseguir mas
dinero.
O aquella en la que manda el hombre, que utiliza el dinero en beneficio de los
hombres
I hasta ahora la que ha ganado parece que sea la primera.”...
Sap que ha parlat de moltes coses, diu el Sr. Miñambres, d’ hipoteques, atur, crisi,
però que tots formen part de, si li permeten l’expressió, la decadència de la
societat i torna a repetir i reiterar que no volien fer partidisme perquè creuen que
tots tenen una responsabilitat, no només els governs, sinó també la societat: uns
per acció i els altres per omissió, i al final el que es té, ja sigui a nivell polític o fins i
tot a nivell de la monarquia, estament anacrònic que no és més que un reflex del
declivi de la societat. La monarquia i tot el que succeeix al seu costat només és
imatge del que es té a la resta societat i és també el menyspreu pels que avui viuen
el drama de la crisi.
El Sr. Miñambres finalitza dient que per això el seu grup votarà a favor d’aquesta
Moció que han proposat, no només per parlar de la Moció sinó perquè d’alguna
manera en aquest Ple es parli una mica del que hi ha davant seu, fora d’aquí i en la
societat que els envolta.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que el grup de Convergència i Unió donarà suport
a la Moció però voldria dir que no entenen pas la Moció com una crítica a les
accions que hagi pogut fer el govern de l’Estat, ni l’actual ni l’anterior .
L’objecte que els mou és la constatació que efectivament la situació actual presenta
uns perfils que afecten a determinades persones, algunes en el nostre municipi,
extremadament dramàtics i que mai haurien d’haver succeït . Per tant, en donar
suport a aquesta moció, sense entrar a discutir altres valoracions que ha fet el Sr.
Miñambres i que poden compartir en bona part, però no és aquesta la seva
motivació a l’hora de valorar aquesta moció sinó que reclamen que tota la societat
tant de l’estat espanyol com la catalana aprengui del que ha succeït i es posin les
mesures perquè les coses que han passat no es tornin a reproduir en el futur. I que
les posen aviat i que no passi com tantes vegades que tothom sap el que s’ha de
fer però no es fa mai, perquè sempre costa arribar fins al final.
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Diu això perquè és evident que aquesta situació afecta a moltes famílies i que tal
com ha dit abans n’hi ha també a Vila-seca. Això és el que els mou a participar
d’aquesta moció, que aquestes famílies no només perden el seu habitatge sinó que
queden endeutats insosteniblement per anys i anys. Fins i tot, hi ha casos en els
que pares s’han vist implicats en la caiguda dels fills en un problema d’aquest tipus.
Aquesta situació dramàtica no els sembla correcta i el que estan fent és dir que hi
ha d’haver mecanismes que limitin a cotes manejables l’endeutament de les
famílies i que posin a les persones en situació de protecció davant de fluctuacions
de cicles econòmics com els que s’ha viscut en el cas de l’habitatge.
El Sr. Farriol finalitza dient que la seva voluntat és dir : no estem d’acord en com
funciona i ha funcionat el mercat immobiliari i els seus efectes sobre les famílies. Es
demana doncs, que canviï el marc, ja no amb efectes retroactius ni de manera
radical ni en aquest mes, però sí que el que s’està dient és que han de canviar
coses perquè aquesta situació que no es pot acceptar no es torni a reproduir.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que voldria fer uns comentaris al que han dit tant
el Sr. Miñambres com el Sr. Farriol i també en algun aspecte al que ha dit també el
Sr. Camarasa.
Aquesta moció ha permès la incorporació d’un estament que és el Col.legi
d’Advocats de Tarragona que ha proposat un acord de mediació que s’ha
incorporat en la moció com un element més que està en el nucli dels objectius
d’aquesta Moció. Aquest acord farà que els mecanismes municipals existents de
detecció d’aquestes problemàtiques es coordinin al Col.legi d’Advocats i
naturalment sota la direcció de l’Ajuntament per fer possible que cap cas dels casos
que estan en el centre d’aquesta moció es puguin escapar.
Aquesta feina no s’ha fet mai perquè tampoc s’havien trobat mai en les situacions
actuals. Per tant, és d’agrair aquest pas endavant que suposa que, a part de
l’entitat que representa el sentit més profund d’aquesta moció que és la Plataforma
d’afectats per l’hipoteca o les associacions de veïns o
la confederació
d’associacions veïnals de Catalunya, hi hagi entitats com el Col·legi d’Advocats que
a través d’una fundació pròpia vulguin exercir la seva professió a favor d’aquestes
causes en les quals també creuen que hi ha un punt d’injustícia que cal regular.
Per part d’aquest Ajuntament es sotmetran als criteris d’aquesta moció i buscaran
aquest treball compartit que vagi clarament a favor d’aquestes situacions límit en
les quals es troben alguns veïns del municipi i per extensió aquells que s’hi trobin a
nivell general si es pot ajudar-los.
El Sr. Alcalde finalitza dient que poden estar ben segurs que des de l’alcaldia
comparteix plenament aquests criteris, ja que sovint es troba en situacions que com
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alcalde que, dins de les limitades possibilitats que té i siguin les que siguin sempre
ha procurat portar fins al màxim de les seves accions i dels seus esforços, perquè
encara que hi hagi qüestions que no ho regulin, la realitat social s’imposa i és molt
tossuda i aquestes situacions no es poden permetre de cap manera.
Vista la Moció conjunta presentada pels grups grups municipals de CIU i PSC-PM, i
que és del següent tenor literal:
“ Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu
que a Catalunya els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000
execucions hipotecàries,
Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament
s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de
llarga durada i difícil solució que es pot traduir en una condemna a l’exclusió social
i a l’economia submergida.
Donat que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i
que s’expressa dolorosament en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un
moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les
persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda,
Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan
reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació
en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute
hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor.
Considerant que el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment
recollit en l’article 47 de la Constitució espanyola.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa
de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en
l’àmbit municipal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les
persones i famílies afectades en cerca d’ajuda.
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota
residència, i que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via
administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les persones
afectades realitzar-se tant professional com familiarment.
Per a tot això, proposem que el Ple Municipal de Vila-seca adopti els següents
acords:
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Primer.- Demanar al Govern central que, tal i com està proposant la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de
la regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de
manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es
queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes
judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EEUU

Segon.- Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies i persones en situació
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts,
que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos
buits d’aquests embargaments siguin posats a disposició de les famílies/persones
desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant una part
raonable de la renta familiar disponible.
Tercer.- Donar suport a la iniciativa de l’Iltre Col·legi d’Advocats de Tarragona per
la creació d’una oficina d’informació, assessorament i intermediació en matèria
d’execucions hipotecàries en els principals municipis de la demarcació, així com,
prèvia la tramitació que correspongui, aprovar el corresponent conveni de
col·laboració amb aquesta finalitat
Quart- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels
Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d'Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).”

L’Ajuntament Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs. Camarasa i Marti i el vot a favor
dels Srs. Farriol, Moya, Graset, Pujals, Núñez, Almansa, Ponce, Jiménez, Almazán,
García Estopà, García Varo, Güell, Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó i alcalde
president, la present moció.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:

5.1

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
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PRESSUPOST NÚM. 3/2012, MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

En el pressupost de l’exercici 2012, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió
extraordinària en data 2 de desembre de 2011, cal una reestructuració de la
despesa per la qual cosa s’ha de dotar de consignació una nova partida, ja que
com a conseqüència de les actuacions previstes a realitzar durant l’exercici 2012
necessiten de la seva regularització a nivell de cobertura pressupostària.
Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica,
el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 3/2012
mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals. El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació:
Crèdit extraordinari:
13.92000.63900 Altres inversions de reposició

2.520.126,50 €

Finançament de les partides pressupostàries:
870.000 Romanent de tresoreria per a despeses generals

2.520.126,50 €

SEGON .- Donar a l’aprovació dels documents anteriors, el tràmit d’exposició
pública de quinze dies, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació
dins d’aquest termini, l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.

6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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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.

13

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.10.24 09:38:55 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

