ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 25 de maig de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 21.15 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
Sra. Dolors Morales García, interventora de fons acctal.

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 27 D’ABRIL DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 27 d’abril de 2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00401 FINS AL NÚM. 00500 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. 00401 fins al núm. 00500 de 2012.

3r.
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ
ESTRATÈGICA I SOSTENIBILITAT.

ESPECIAL

DE

PLANIFICACIÓ

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RATIFICAR L’ACORD RELATIU AL CONSORCI
DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS DE SALOU I DE VILA-SECA.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que el seu grup votarà a favor d’aquest punt,
tal com ja van manifestar en la Comissió de Planificació Estratègica i Sostenibilitat i
en converses mantingudes sobre aquest tema amb el Sr. Alcalde.
No és que els hi agradi del tot l’acord, continua dient el Sr. Miñambres, perquè
entenien que la proposta inicial que es defensava des d’aquest Consistori, que era
una proposta de l’alcalde, era molt més coherent sobretot a l’hora de determinar
una Comissió Comissió que fos nomenada directament per un estament com és la
URV. Entenen que si cada Ajuntament nomena tres representants, pot semblar que
aquests senyors que aniran a la Comissió defensaran un posicionament de cada
municipi i no creuen que aquesta sigui la idea.
De qualsevol manera, si aquest acord serveix per posar un punt i apart a la manera
de com fins ara s’han portat les coses, i no des de l’Ajuntament de Vila-seca sinó
des de l’Ajuntament del municipi veí, doncs benvingut sigui, tot perquè es pugui
tornar al diàleg d’allò que no tenia que haver sortit mai de la taula de treball, ja que
li sembla que és un tema que s’ha tractat més als mitjans de comunicació – i torna
a reiterar que no per part d’aquest municipi – que el que hauria estat raonable i
més en l’escenari polític i econòmic actual.
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El Sr. Miñambres finalitza dient que tant de bo sigui així, que torni el seny a una de
les parts i voldria recordar que ell ja en el seu dia va fer un manifest, i va demanar
que per part d’aquest Ajuntament hi hagués una posició comuna, i no poden dir que
no hagi estat així, sinó que han estat en tot moment informats per part de l’alcalde
de com ha anat aquest tema i han mantingut els tres grups una posició unànime i
discreta, i creu que era que convenia en aquest moment.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que voldria afegir unes paraules d’agraïment als
portantveus dels grups municipals i al seu conjunt i també als membres d’aquest
Ple que formen part del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic. També als serveis
jurídics municipals per la seva atenció en tot moment en un tema que s’escapa de
les dinàmiques habituals de l’Ajuntament. Però d’una manera especial es vol
adreçar a l’àmbit polític, als diferents grups, perquè és ben cert i ratifica el que ha
dit el Sr. Miñambres, que no sempre en tots aquests mesos des de que es va parlar
per primera vegada en aquest Ple ha estat fàcil pels regidors i regidores del
Consistori fer l’exercici de responsabilitat i contenció que han fet tots plegats. Per
tant, és molt d’agrair que en tot un plenari no hi hagi hagut escletxes en un tema de
tant d’interès pel municipi, no només en els acords que ara s’adopten, sinó també
amb les actituds que s’han adoptat al llarg d’aquests mesos.
Voldria recordar que el Sr. Miñambres va demanar en el plenari que hi hagués una
actitud compartida, i li pot dir que no només ha estat compartida sinó que li agraeix
molt especialment a ell i al seu grup l’actitud que, més enllà del que havien
convingut, han exercit en aquest tema de responsabilitat i de bon servei al
municipi. Per això voldria que quedés constància del seu agraïment a l’actitud del
seu grup, no per diferenciar-lo de cap altre, sinó perquè ells han tingut, en algunes
ocasions, exercicis especials d’ajuda a que el procés fos com ha estat.
Per tant, a tots els regidors i regidores el seu agraïment perquè aquestes coses no
són fàcils, no formen part de la dinàmica habitual dels Ajuntaments, i no són un
Ajuntament que li agradi esmentar en el plenari altres municipis. Han estat elegits
per defensar-lo i de vegades les circumstàncies els posen en determinades
posicions en què és difícil de mantenir aquest exercici de prudència i que en aquest
cas s’ha exercit amb una responsabilitat que ha dignificat aquest plenari.
Vist el consens d’acord obtingut pel Delegat territorial del Govern de la Generalitat
a Tarragona i els alcaldes de Salou i de Vila-seca per tal de perllongar la vigència
del Consorci Centre Recreatiu i Turístic.
Vist el text de l’acord que es transcriu tot seguit:
“Després de 20 anys ha quedat clara la utilitat d’una coordinada acció pública
mitjançant el Consorci Intermunicipal de Vila-seca, de Salou i de la Generalitat amb
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el desenvolupament del projecte del Centre Recreatiu i Turístic que va motivar la
mateixa creació d’aquest Consorci.
A partir de la vigència inicialment fixada en els Estatuts del Consorci, en l’article 6è.
dels Estatuts, es fa del tot oportú adoptar nous acords a fi de perllongar la vigència
més enllà del que s’estipulava en aquest article.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
a.- Acordar la creació d’una Comissió formada per tres representants de cada
municipi amb la mediació d’un àrbitre que serà un jurista de reconegut prestigi
proposat per la Presidència del Consorci amb el preceptiu consens de totes les
parts. La Comissió elevarà un dictamen vinculant sobre el repartiment tributari
establert en l’article 52 dels Estatuts del Consorci. A més de la modificació de
l’esmentat article, també informarà sobre la modificació dels Estatuts que sigui
necessària per a la seva subsistència.
Aquesta Comissió es crearia dins dels dos mesos següents a l’aprovació d’aquest
acord per part dels plenaris dels dos ajuntaments, i haurà de tenir redactat el
dictamen, com a màxim, al cap de quatre mesos de la seva constitució.
La creació efectiva de la Comissió estarà condicionada suspensivament fins a
l’acord correlatiu dels plenaris del ajuntaments de Salou i Vila-seca en idèntica
literalitat en l’acord. El dictamen vinculant que elabori la Comissió, que actuarà tal i
com es disposa legalment per al funcionament dels òrgans col·legiats, s’haurà
d’aprovar amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
Assistiran a totes les reunions de la Comissió, els secretaris de les dues
Corporacions que formen part del CRT, i que redactaran l’acta de cada sessió de
forma alternativa.
b.- Una vegada conegut aquest acord per part del CRT es trametrà als ajuntaments
perquè sigui acordat pels respectius plenaris municipals.
c.- En arribar a l’acord vinculant emès per la Comissió, se’n donarà trasllat al
Govern de la Generalitat, per tal que faci l’adaptació corresponent de la Llei 5/2012
de 20 de març”
Vist l’acord de la Junta de Direcció del Consorci Centre Recreatiu i Turístic de data
8 de maig de 2012, i el dictamen emès per la Comissió Informativa de Planificació
Estratègica i Sostenibilitat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Acordar i ratificar el mateix en tots els seus termes.
SEGON. Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Salou, a la Generalitat de
Catalunya i al Consorci Centre Recreatiu i Turístic.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER A LA
REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que voldria recordar que encara que no sigui
qüestió de dir de qui és l’idea o qui va demanar en el seu moment que es fes un
Pla de vialitat, sí que és veritat que el conveni signat, en un dels seus articles hi diu
que : hi ha un compromís per l’Ajuntament de Vila-seca, que és crear un grup de
seguiment del desenvolupament del Pla Local de Seguretat Vial amb la participació
de representants polítics i tècnics, policia local i altres persones... Per això encara
que ja sap que es va comentar en la Comissió Informativa voldria demanar aquí en
el Ple que en aquesta Comissió es pugui donar veu a algun representant de
l’oposició.
El Sr. Alcalde contesta que ignorava el que havien demanat a la Comissió però en
fa confiança de la seva manifestació i miraran que aquest treball, que per altra
banda no és d’una gran complexitat sinó que es tracta d’esbrinar aspectes en punts
conflictius, el President de la Comissió tingui present aquest prec del Grup
Municipal Socialista, i naturalment no només en el conveni sinó que en el que hi
hagi com a contingut del debat amb el Servei Català de Trànsit, la Comissió en faci
l’oportú seguiment, per la qual cosa que li sembla raonable el que ha demanat i
entén que ha de ser així.
Atès que el Pla d’acció ambiental de l’Agenda Local 21 de Vila-seca contempla
desenvolupar l’acció estratègica 2.5.9 “Establir un sistema d’informació i anàlisi de
l’accidentabilitat dins totes les vies urbanes del terme municipal.
Atès que el Servei Català de Trànsit s’ha fixat com una de les línies prioritàries
d’actuació, la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de
seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans locals de seguretat viària, amb
l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i
mobilitat.
Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Vila-seca, consideren
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oportú redactar un pla local de seguretat viària que tingui en compte els trets bàsics
i característics de Vila-seca amb l’objectiu de contribuir a un augment en la
seguretat viària d'aquest municipi.
Atès que el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
atribueix als municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en
les vies urbanes de la seva titularitat.
Vist el que al respecte de l’interès públic del convenis de col·laboració disposen els
articles 273 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, i articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre ambdues institucions, 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 la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Servei Català
de Trànsit i l’ Ajuntament de Vila-seca, per la redacció d’un Pla Local de Seguretat
Viària (PLSV) per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana del terme
municipal de Vila-seca.
SEGON. Notificar a l’Oficina del Pla Català de Seguretat Viària del Servei Català de
Trànsit el present acord.
TERCER. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’IL.LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE
VILA-SECA, RELATIU A L’OFICINA D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I
INTERMEDIACIÓ EN MATÈRIA D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que voldria recordar que en el Ple del mes
passat es va aprovar la Moció de la dació en compte de l’habitatge i òbviament ja
van parlar que les Mocions de vegades són peticions a estaments o
administracions superiors que no sempre es té la sort o la constància que es
prenguin mesures del que es demana. Però sí que aquesta Moció tenia una
component que era local i ell voldria agrair la rapidesa de presentar aquest conveni
perquè era un compromís que estava dins de la Moció i per tant, malgrat tot i que
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avui sembla que tot siguin floretes, voldria agrair la rapidesa amb que s’ha actuat i
que allò que es va votar i que van signar tots favorablement tingui ja una part
enllestida i avançada.
El Sr. Alcalde contesta que de vegades és saludable tant la disparitat com la
coincidència, i així es construeix la democràcia a nivell local i a tots els nivells.
Efectivament, s’ha d’agrair l’actitud del Col·legi d’Advocats de Tarragona pel
capteniment de la fundació que impulsa aquests tipus d’acords que es fan reso de
la situació actual que en aquests moments viu el país.
Te confiança que puguin fer una bona feia i per això han tingut també el desig de
portar-lo d’immediat a l’aprovació d’aquest plenari com a conseqüència de l’acord
que es va prendre en matèria més general en el Ple passat. Tant bon punt el
conveni estigui signat, els serveis municipals quedaran vinculats per aquest conveni
en el sentit d’articular tots els mecanismes que siguin necessaris per a dur a terme
accions que beneficiïn la situació. Per això, finalitza dient el Sr. alcalde vol també
agrair-li la seva confiança i el seu suport.
Atès que en l’actual context de crisi financera la ciutadania de les comarques de
Tarragona està patint processos de pèrdua de la residència habitual, com són les
execucions hipotecàries i els desnonaments, que a més comporten un risc
d’exclusió social.
Atès que sensible i solidari amb aquesta problemàtica el Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària celebrada el dia 27 d’abril de 2012 va acordar demanar al Govern
central que aprovés una modificació de la regulació hipotecària que inclogui la
figura de la dació en pagament.
Atès que en el mateix acord es va aprovar donar suport a la iniciativa de l’Il·lustre
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 corresponent,
aprovar el corresponent conveni de col·laboració amb aquesta finalitat.
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca per a la creació d’una l’Oficina d’Informació,
Assessorament i Intermediació en Matèria d’Execucions Hipotecàries.
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 minuta de conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca directrius sobre la creació
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d’una Oficina d’Informació, Assessorament i Intermediació en Matèria d’Execucions
Hipotecàries en el municipi de Vila-seca; així com establir les condicions i els
procediments dels serveis que es duran a terme.
SEGON. Notificar els presents acords al Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
TERCER.- Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament per a la
signatura del conveni i per tal que porti a terme totes les actuacions necessàries
per a fer plenament executius els acords.

5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR NOM A DIFERENTS CARRERS I
ESPAIS PÚBLICS I RATIFICACIÓ DE NOM D’UN EDIFICI MUNICIPAL.
Atès que el passat dia 7 de maig de 2012 es va reunir la Comissió Assessora de
l’àrea de Cultura per donar nom a diferents carrers i espais públics del municipi així
com ratificar el nom d’un edifici municipal i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i
de Joventut, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar els següents noms :
Donar nom a diferents carrers i espais públics.

A l’espai pati/illa dins de les cases dels carrers Comte Sicart, Tenor Josep Forasté,
Josep A. Clavé i Requet de Félix, el nom de :
Pati del Colomí
2.- Al futur parc públic a la Pineda, situat entre els carrers de Pau Vidal i Alfredo
Kraus :
Parc de les Arenes
3.- Al vial que donarà accés a les industries químiques del municipi paral.lel al
Raval de la Mar :
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Carrer dels Prats
4.- A la primera rotonda del Raval de la Mar en direcció a la Pineda:
Plaça dels Tres camins
5.- A la segona rotonda del Raval de la Mar en direcció ala Pineda:
Plaça del Santuari
Ratificació de nominació.
Ratificar el nom d’Escoles Velles a l’edifici de la Plaça d’Estudi
Escoles Velles

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 general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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