ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 28 de setembre de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 22.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària
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 27 DE JULIOL DE 2012.

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

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00777 FINS AL NÚM. 00927 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. 00777 fins al núm. 00927 de 2012.

3r.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES GENERALS DE L’AJUNTAMENT I
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE
2011.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que, tal com és preceptiu, es presenten a aprovació
els comptes de l’any 2012 . Aquest és el moment de fer una breu referència a aquest
exercici i al desenvolupament de l’activitat que s’hi ha fet.
Pel que fa al desenvolupament pressupostari, l’exercici de 2011 va ser un bon
exercici, es va desenvolupar adequadament, es van complir les expectatives quan a
ingressos i despeses, cosa que donada l’actualitat ja és molt, i per tant, es va tancar
positivament.
En relació a la qüestió formal que pròpiament és objecte de la Comissió de Comptes,
és a dir, l’anàlisi de la documentació que justifica tota la activitat econòmica de l’any,
els grups polítics han tingut accés a aquesta documentació en tot allò que han volgut.
Per això voldria agrair-los tot el temps que hi dediquen ja que la feina que fan de
fiscalització – a banda de ser un imperatiu legal - és un estímul per a tot el sistema
municipal a l’hora d’ajustar-se al que preveuen les normatives en l’execució d’un
pressupost.
La seva plena convicció, continua dient el Sr. Farriol, és que allò que s’ha pogut
examinar és correcte, més enllà que hi pugui haver algun detall al seu entendre de
poca o nul·la importància, i per tant demana l’aprovació d’aquests comptes.
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Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que voldria agrair tant al Departament
d’Intervenció com al president de la Comissió les facilitats a l’hora de tenir accés a la
documentació. I realment és cert que hi ha un titular d’ una publicació en un diari que
deia que Vila-seca era com un oasi dintre de la situació que actualment es viu.
Sembla que, a nivell econòmic, realment el nostre municipi, pel resultat del
pressupost dels últims anys però també d’aquest últim, es troba en una bombolla més
enllà de la problemàtica de l’angoixa i asfixia que pateixen la gran majoria dels
municipis a nivell econòmic. Cosa que és certa.
Els números globals, i amb això li dóna la raó al Sr. Farriol, demostren una situació
més que equilibrada amb un clar superàvit i un endeutament raonable. També és cert
que perquè això sigui possible hi ha un esforç dels ciutadans per contribuir de les
seves butxaques que el municipi mantingui uns ingressos amb creixements
sostinguts. Això és conseqüència, encara que l’expressió no sigui del tot correcta, de
l’increment de la pressió fiscal, com és el cas de l’IBI que acumula els majors
increments. Una vegada que el cens d’habitatges ja està fix, si es continuen
incrementant els ingressos per IBI és perquè realment hi ha un increment en les
Ordenances Fiscals en aquest sentit.
És veritat que també es manté la recaptació en l’Impost de Vehicles, l’IAE o la
recollida d’escombraries. Cert que en aquest exercici que s’està analitzant el 2011, no
passa el mateix en l’impost de construccions i obres, que pateix la segona davallada
espectacular després de la de l’any 2009. Fet que ja estava contemplat en les
previsions que s’havien fet.
Sobta en el capítol d’ingressos el descens en el 50% de la taxa d’obertura
d’establiments, un descens tant en les seves previsions inicials com sobre els
ingressos de l’exercici anterior. Aquest fet podria significar que la política de
revitalització i dinamització del comerç o no existeix o es poc efectiva, perquè
realment es dediquen esforços, una quantitat de diners importants, però a la vista de
com funciona la taxa d’establiments hi ha més tancaments que obertures.
Continuant amb els ingressos, el capítol 4 pateix la reducció dels ingressos provinents
de la Generalitat, però manté el nivell global sobre les seves previsions i, fins i tot, les
supera curiosament gràcies a les transferències provinents de l’Estat.
Per acabar amb el capítol d’ingressos, voldria destacar, continua dient el Sr.
Miñambres, el comportament més que raonable i satisfactori dels ingressos
provinents dels interessos bancaris. Tot això fa que el pressupost d’ingressos tanqui
amb unes previsions d’ingressos per sobre de les seves previsions.
En la presentació del pressupost de 2011, una de les seves prioritats era la contenció
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en la despesa corrent, objectiu aquest que està complert en mínims. Reduir el capítol
2 en 160.000 euros d’una partida de quasi 11 milions d’euros, entendran que pel seu
grup no ha estat un objectiu que s’hagi complert. En moltes de les despeses com pot
ser l’enllumenat públic, el subministrament d’energia elèctrica, el manteniment de
programes informàtic.... mantenen el mateix nivell de despesa i pràcticament la
partida que més baixa és curiosament l’ única en què reduir el seu cost és indici de
majors problemes. Es refereix a la partida de la concessió del servei de recaptació,
que sí que disminueix notablement. Òbviament si aquesta partida baixa, la despesa
que es paga a BASE per la seva feina com a recaptadors de tributs, significa que la
recaptació és inferior o que hi ha més impagats.
El Sr. Miñambres continua dient que per al seu grup l’objectiu de la reducció de la
despesa corrent no ha estat del tot complert, i el que sí es compleix són les seves
reticències al pla de reducció de la despesa, però en aquell moment per un altre
motiu com va ser la falta d’informació.
També els sobta que dins de les transferències, els diners destinats a atencions
assistencials es quedi per sota de les previsions fetes. Deixar de gastar 170.000
euros en una partida d’aquestes característiques i tenint en compte la situació actual,
no deixa de sorprendre una mica.
Respecte a les inversions, un 50% d’execució en la incorporació del romanent és
significatiu d’algun tipus de desequilibri. A la vista de l’informe d’Intervenció, d’alguna
manera se senten recolzats quan alguna vegada han criticat les incorporacions
massives de romanents sense una planificació ajustada a l’execució de les
inversions. Confien que en propers exercicis la planificació de la despesa d’inversions
que superi exercicis econòmics, s’intenti ajustar a la realitat de les actuacions i es
pugui evitar aquest desequilibri en la incorporació dels romanents.
En relació als Patronats creu que tots són coneixedors de la seva situació. El
Patronat de Turisme es troba en un incompliment endèmic de les seves previsions de
despesa en la partida de festes i, per molt que el seu grup mostri el seu desacord, no
aconsegueixen modificar aquest comportament.
El Patronat de Música tanca un exercici difícil i a dia d’avui ja tocat de ple per una
política de la Generalitat que obliga a un rescat per part de l’Ajuntament i a uns
ajustos difícils però necessaris. És un exercici on la manca de transferències de la
Generalitat, tant de l’Escola de Música que es redueix en prop de 200.000 euros i el
Conservatori també de 200.000 euros i una previsió incomplerta de pagaments, fa
que es tanqui en 300.000 euros menys de previsió d’ingressos. Això fa que la
Tresoreria es redueixi el 95%, el romanent de tresoreria es mantingui al mínim, el
resultat pressupostat ajustat negatiu, i una ratio d’estalvi net negatiu del 5%, la qual
cosa obliga a un pla de sanejament.
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Reitera una vegada més que s’han de felicitar pels números globals, però amb
algunes contradiccions clares sobre algun dels objectius proposats i la realitat dels
números.
També i tal com el seu grup venia demanant, voldria reiterar la seva petició d’una
comptabilitat analítica que permeti fer una anàlisi més profunda i més acurada dels
costos per aplicar polítiques reals de control de la despesa i amb una major claredat a
l’hora de justificar despeses o d’ assignar la seva vinculació. Especialment es refereix
a la partida de subministraments diversos, que aplega molts conceptes i factures que
de ben segur es podrien canalitzar a la partida que realment hauria de suportar la
despesa, de manera que la partida subministraments diversos actués com un compte
pont mentre se signa la partida adequada.
Torna a insistir, encara que es tracta d’un tema reiteratiu, en l’existència de factures
sense especificar el contingut exacte de la compra. I no està parlant de factures de
30 euros sinó de 500, 600 o de més quantitats.
Dins del que es podria anomenar la comptabilitat de costos, entén que és necessari
anar al detall, per un control acurat de la despesa i de la seva reducció. Sense anar
més lluny i per posar un exemple, dir que la partida de la neteja i manteniment de
l’emissari submarí engloba dins d’aquest pressupost, la neteja de les fons
ornamentals, sense especificar quin import es dedica a aquesta feina. El seu grup diu
que entén que és necessari discernir feines i conceptes per veure com i d’on es
poden reduir algunes despeses, abans d’anar a altres serveis que tenen una
repercussió més directa sobre els ciutadans del municipi.
El Sr. Miñambres finalitza dient que, en resum, es tracta d’un balanç correcte i dintre
de les discrepàncies entre algunes de les actuacions que l’equip de govern prioritza i
d’altres temes de certa entitat, és cert que la globalitat del pressupost presenta un
resultat positiu. Per això el seu grup no té motiu de pes per votar en contra d’aquest
pressupost, per la qual cosa s’abstindran en la seva aprovació.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que tot i que aprecia la intervenció feta pel
representant del Grup Municipal Socialista, necessàriament ha de matisar algun
detall.
Respecte a la despesa corrent liquidada, els capítols de l’1 al 4 estan en 750.000
euros, aproximadament, per sota de la previsió inicial. Per tant hi ha un ajust i una
reducció de despesa. Podria haver estat una reducció més enèrgica? Naturalment
que sí. Si s’estés en una situació d’emergència pressupostària es podrien fer
reduccions més enèrgiques, però s’ha de tenir present que per aquests capítols
s’està gastant, és a dir, pel funcionament ordinari de la ciutat, bàsicament el mateix
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que s’estava gastant l’any 2007. Hi ha una petita pujada, però ni de lluny és l’IPC.
Potser del 2007 a dia d’avui la despesa corrent ha pujat de l’ordre del milió d’euros,
tot i que el poble hagi canviat i els anys hagin passat. Per tant, hi ha un esforç de
contenció gradual que s’ha anat fent amb els anys, que és molt més fàcil de fer quan
es fa d’aquesta manera que quan es fa de cop, i que ha donat els seus fruits.
Es podria anar més enllà? Doncs sí, però això tindria conseqüències. Es podria
netejar menys els carrers, però estarien més bruts. Hi ha un esforç de contenció
important i els nombres ho reflecteixen.
Respecte a l’execució d’inversions, és veritat que l’execució estricta durant l’any és
del 50% del pressupost ampliat amb els romanents, però si mira allò que continua a
partir del 31 de desembre perquè està en obres en aquell moment, el grau de
compromís de les inversions és del 93%, no del 50%. Quines són les actuacions que
justifiquen aquesta discrepància? Doncs bàsicament quedava un pagament per fer
del Centre de Salut, que ja està fet. Quedava per fer obra i pagar-la dels carrers del
nucli antic, que lògicament estan fetes i pagades, i quedava inversió en la renovació
de l’enllumenat que en la seva primera fase està feta i en la segona està en marxa. Si
contempla aquestes xifres surt aquesta quantitat que li ha dit del 93%. I això es fa
encavalcant anys però òbviament són plurianuals, per això creu que l’execució
d’inversions és satisfactòria.
Respecte al Patronat de Turisme i la qüestió dels romanents del Patronat, ja ho han
discutit altres vegades i es tracta d’una qüestió de diferència d’apreciació. Des del seu
punt de vista el que diu és que aquest Patronat es va ajustar a les instruccions que se
li varen donar i va disposar dels recursos que té a la seva disposició, no hi varen
haver recursos addicionals.
Diferent qüestió és la del Patronat de Música, diferent al 2011 i sobretot diferent al
2012, com veuran en els punts següents de l’ordre del dia d’avui . El Patronat de
Música, efectivament afronta una situació complexa per la reducció de les
transferències de la Generalitat. Va rebre aquest impacte en el 2011, la qual cosa els
va obligar a fer una operació insòlita de recórrer a una pòlissa de crèdit, que mai
s’havia hagut de fer abans, per salvar una situació de tresoreria determinada. Aquest
any encara s’ha complicat més, com ja comentaran després.
Lògicament això no és una mala execució del pressupost pel Patronat de Música, és
una dificultat sobrevinguda per circumstàncies externes i que ja voldrien no haver-les
de patir.
Finalment, hi ha una qüestió que ha esmentat i que hi està d’acord: tant de bo es
pogués treballar amb comptabilitat analítica, no tant perquè les despeses diverses
desapareguin, sinó per conèixer realment què costen les coses. La virtut de la
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comptabilitat és que els diria què costa de veritat fer una activitat determinada en la
qual intervenen factors diferents, com per exemple comptabilitzar en una activitat
social de carrer, no només el cost directe de l’activitat sinó també el cost de neteja, de
vigilància, el cost de policia....Aquesta eina és efectivament molt interessant i els
agradaria molt poder-la aplicar, però ha de parlar en aquests termes perquè té una
dificultat tècnica considerable. S’està estudiant i si es pot es posarà en marxa, però
voldria dir que d’alguna manera, és una revolució del funcionament dels àmbits
econòmics de la casa i abans de comprometre’s a una cosa així, ho han d’estudiar en
detall. Però coincideix que seria molt interessant.
Vist el present punt de l’ordre del dia el Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs.
Miñambres, Álvarez, Avilés i Salvadó i amb el vot a favor dels Srs. Camarasa, Martí,
Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals, Núñez, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez,
Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER. Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals
de Música i Turisme, corresponents a l’any 2011.
SEGON. Sotmetre’ls a informació pública i posterior dictamen definitiu, que podrà ser
tàcit cas de no presentar-se reclamacions.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2013 I SEGÜENTS.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que es presenta la proposta de modificació
d’ordenances per al 2013. És una proposta que només presenta modificacions en
tres Ordenances i, per tant, les altres queden exactament tal com estaven, no hi ha
cap variació. Les que es modifiquen són les referents a l’ús de la piscina municipal,
les referents a les places privades de la Residència de la Gent Gran i les taxes del
Patronat de Música, és a dir les matrícules del Patronat de Música. Les dues
primeres experimenten les variacions que són degudes al canvi de l’IVA i al dret que
tenen els concessionaris d’una revisió de preus i que són de poca entitat, però el que
sí és important és la modificació i la variació que experimenten els preus de l’escola
de Música i del Patronat. I això li dóna per continuar amb el tema al qual feia abans
referència de les dificultats d’afrontar les despeses que genera el Patronat de Música.
Aquest Patronat, per dir-ho resumidament i de manera molt esquemàtica, se sustenta
sobre la transferència de la Generalitat, l’aportació municipal, la transferència de la
Diputació i els pagaments dels pares. La situació actual és que es té la seguretat que
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les transferències de la Generalitat es reduiran espectacularment, però no es té la
seguretat de quan seran aquestes transferències. Per tant no es tenen ni xifres
aproximades i això ho fa complicat, ja que dels 2 milions d’euros que necessitava el
Patronat per funcionar històricament, pràcticament 1 milió era aportació de la
Generalitat de Catalunya i sobre aquest milió hi ha ara una gran incertesa .
Aquest fet que com es veurà després, els obliga a diferents coses, algunes ja estan
fetes i d’altres s’aniran fent. Que és el que ja s’està fent?. El que ja està fet és un
gran esforç de replantejar el Patronat per tal de reduir les despeses en tot el que sigui
possible i mantenint alhora la funció docent en els estàndards de qualitat que li són
propis. Aquesta feina, certament ingrata i difícil, s’ha fet durant els mesos d’estiu i ha
estat una feina, tal com ha dit abans, ingrata i difícil per la qual cosa ha de destacar la
dedicació i la feina que ha fet el regidor Sr. Pujals Vallvé, perquè ha estat un treball
complicat, però s’ha aconseguit anar a una situació en la qual la despesa de
funcionament del Patronat de Música baixa d’una manera significativa.
Evidentment, continua dient el Sr. Farriol, amb això no n’hi ha prou i, per tant, caldrà
fer una molt important aportació municipal a l’espera de finalment veure com queda la
situació de la Generalitat aquest any i els propers. Però lògicament en aquest quadre,
i ara es refereix al que toca realment a les Ordenances Fiscals, sembla inevitable que
s’hagi de demanar als pares un major esforç de pagament d’aquest ensenyament.
El Sr. Farriol finalitza dient que en les condicions econòmiques que els ha comentat,
els ha semblat que, tot i lamentant-ho molt, s’ha de demanar als pares que
incrementin en un 20 i 25% la seva aportació, i això és el que es fa en aquesta
Ordenança. Aquest 20, 25% entrarà en vigor el setembre de 2013. Però s’ha de fer.
El que pugui passar durant aquest any es pot assumir des del pressupost municipal,
esperant que durant aquests mesos s’aclareixi la situació i que més endavant es vegi
clara la manera de tirar endavant aquesta institució fent la magnífica feina que ha fet
fins ara. Però és inevitable aquesta pujada del 25%. No els agrada però la consideren
justificada.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:
“Al referir-me en aquest punt de modificació parcial de les ordenances fiscals per
al proper any 2013, com no pot ser d’altra manera, tenim discrepàncies importants
per lògica en els increments que vostès pretenen, però encara més important en el
perquè dels increments.
En primer lloc, parlaré dels increments que vostès plantegen i per suposat el nostre
partit hi està en contra i que amb tota seguretat el ciutadà de Vila-seca tindrà que
fer front donada la majoria que vostè representa, considerem que no són apropiats
en la conjuntura econòmica actual.
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Però permeti’m que expliqui perquè estem en contra d’aquest increment, pel que
fa a la Residència de Gent Gran de Vila-seca, desconec si vostès pensaven o no,
en l’increment de la quota mensual pel que fa als diferents tipus de residents per
diverses malalties de la residència, m’agradaria pensar que no, però el fet es que
a petició de la pròpia empresa privada vostès els fan cas i resolen autoritzar un
increment, tot i que parlem de un percentatge bastant baix, cal dir per això que el
nominal del que partim es superior als 2300 € /mensuals, si poden imaginin-se
vostès quantes famílies a la nostra població poden fer front, cas de tenir entre els
seus familiars necessitat de recórrer a la Residència.
Tot i reconèixer que l’increment es baix , ens preguntem el perquè d’aquesta
pujada tot i mes que tenim que donar el vistiplau , amb uns imports que ens ha
facilitat la Empresa, simplement ens presenten un Balanç /CteExplotació que ni
vostès saben fins a quin punt es real donat que es abans d’impostos, no fiscalitzat i
el mes greu es que vostès aquestes dades presentades , les donen per bones,
sense haver estar contrastades amb las oficials. I amb partides de despeses tant
abstractes i ambigües com les següents,
Despeses altres amb un import de més de 143.000 € per situar-nos ràpidament
23 MM de les antigues pessetes.
Despeses estructura central per import de 134.000 € equival a 22 MM de pessetes
Tot i merèixer la Concessió tota la nostra confiança,vostès per art de màgia donen
tota la credibilitat. Creiem que el més raonable i preceptiu seria anar una mica mes
enllà i que contrastessin la realitat de les dades facilitades.
A la vista del que hem vistes dades, vostès simplement com cada exercici,
reconeixen que el que ens sol·licita l’empresa és correcte, i com cada exercici
acaben recomanant i aprovant les tarifes sol·licitades,amb una explicació es
repeteix sempre i es perquè aquests són proporcionals a les despeses
d’explotació.
La nostra recomanació, si ens volen escoltar és, (i sobre tot mirin com una critica
constructiva) no facin vostès cas de les dades que presentin i contrastin els
números que ens facilitin amb els que figurant als diferents models oficials que tota
empresa esta obligada a presentar
Àrees esportives municipals, en concret parlem de l’empresa explotadora de les
piscines municipals. Podem comentar pel que fa a les dades que ens presenten el
mateix que ja hem dit anteriorment, i acabar amb el que vostès han decidit
finalment, és a dir que sense comprovar dades reals de la explotadora que vostès
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donen per bones, proposen com cada exercici, que les tarifes proposades són
proporcionals a les despeses d’explotació.
Patronat de Música. Tot i no poder estar presents en el debat que es pugui
generar, al no contar amb cap representació del nostre Grup municipal al Patronat ,
des de fora li assegurem que voldríem dir que són correctes els increments que
vostès durant a terme, però cregui’m no veiem gens clar que aquest increment
resolgui el problema del Conservatori, ens sap molt de greu però aquest fort
increment de tarifa o el fort increment d’aportacions per part de l’Ajuntament, tant
de bo, fos una solució, però creiem que és un parche que aniran repetint any rere
any pensem que tindrien vostès que treballen en mires a mig i a mes llarg plac,
es a dir buscar formules i altres tipus de col·laboració exterior, per no tenir que
dependre sempre dels increments de les quotes i de les aportacions Municipals per,
i permetre prescindir o reduir de potser una de les dues coses que avui vostès
aprovaran , alhora demanar un sobreesforç a tots el nivells i en la mesura de les
possibilitats de cada treballador de cada uns dels departaments.
Així les aportacions que obligatòriament fan des de l’ Ajuntament
rebaixades i alhora resituar les quotes dels estudiants.

podrien ser

I finalment, exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment de les obligacions
que té assumides amb el nostre Municipi amb tots els fronts que tinguem
actualment oberts amb la dita Administració Catalana.

De la mateixa manera que els hi demanem i demanarem sempre. A aquesta
alçades del moment no toca ja contenció sinó que és necessari que es produeixi
una reducció real de la despesa, Creiem que des de el consistori no tenim que ser
aliens al que està succeint al nostre voltant, la situació està molt més deteriorada
no cal que parlem de números que tots ja sabem, tenint que parlar d iniciatives i de
que el nostre poble sàpigues que té al seu costat a la seva administració mes
propera. Crec per això seria importantíssim entre altres actuacions que tornéssim a
recuperar aquell discurs unànime que varem tindre tots el regidors, quan vàrem fer
saber al poble que estàvem al seu costat votant tots favorablement la congelació de
las taxes . Aquesta unanimitat va ser trencada per vostès al últim exercici fen cap
cas del que la oposició demanava e incrementant las taxes municipals un 3,50
quan el context que va portar a congelar las l altra any no havia variat al contrari.
Posteriorment l’Estat va procedir a incrementar las un 10 % linealment, total que del
3,50 se li van incrementar una miqueta mes quedant en un casi inapreciable 13,50.
La mesura del nostre Govern Central, va ser ven agafada per tota la Administració
Local, gràcies a ella van reviscolar Consistoris que anaven cap a la Fallida i la
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intervenció.
Però en d ‘altres com el nostre que ens omplim i en omplen pagines de diari de que
puguem presumir de ser el Ajuntament amb mes bona tresoreria. Suposo que ens
va anar be es com si ens hagués tocat la primitiva no?. No tenim problemes de cap
tipus ni res de res.
Aquesta pujada ens ha permès a continuar amb la mateixa despesa (veurem el
proper pressupost com anirà). I ara que podríem tindre un gest cap al poble i
rectificar l increment abusiu ( però necessari amb molts ma nipis, encara que amb
el nostre no). Ens presenten i votarem un pressupost amb increment “0” i gracies.
No estem d acord estem al poble amb la renta per càpita mes baixa, amb molt d
atur i amb poques oportunitats de feina, i per això demanem la reducció de tots els
capítols indicats amb el 3,5 % que varem aplicar l any passat.
I si us plau no em diguin que estem sanejats perquè apliquem aquests increments,
aquestes paraules es tradueixin només a la realitat que cada cop que necessitem
equilibrar pressupostos tiren dels increments d Impost, Hem de reconèixer , perquè
sinó, no diríem la veritat que un esforç s’ha fet, però tal com hem dit, la única i
dolosa solució és la reducció dramàtica de la despesa, no traslladem la “mala
gestió” a l’increment d impostos .
Tenim la obligació de que no es derivi tot l’esforç als nostres veïns i en aquests
moments mes que mai”.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que l’any passat el seu grup ja va mostrar el
seu desacord per la pujada de l’IBI en la presentació de les Ordenances per a l’any
2012, en un context de crisi i que avui continua.
Posteriorment i tal com ja ha fet referència d’això el Sr. Camarasa, el govern de
l’Estat espanyol va imposar un increment addicional del 10% l’IBI, un dels impostos
que manté una part important de l’estructura econòmica d’aquest Ajuntament. Que
aquest impost no sofreixi cap increment per a l’any 2013 tampoc és cap motiu
d’alegria, quan ja es porta un 10% avançat. Possiblement el que caldria és abaixar
el 3,5% que va incrementar l’Ajuntament. Això sí que hauria estat motiu de la seva
aprovació, però segurament abaixar impostos deu de ser una mesura impopular.
Si es té en compte el resultat de l’exercici de 2011, tal com han parlat abans, doncs
encara amb més motiu.
També és veritat, continua dient el Sr. Miñambres i per tal de justificar el seu vot,
que l’any passat ja van qüestionar com es justifiquen els increments d’algunes taxes
i demanaven que els estudis haurien de ser més propers a la realitat. Naturalment la
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pròrroga de les Ordenances que no s’incrementen no pot canviar la valoració que ja
varen fer i, per tant, continuen discrepant sobre les Ordenances, amb les quals ja
varen mostrar un desacord sobre les xifres i la forma de presentació i justificació de
les taxes proposades. En aquell moment varen parlar de la taxa del Tanatori, de la
Residència, de les piscines municipals, de la retirada de vehicles, del Mercat
municipal o del Mercat ambulant. I per posar un exemple, aquells que l’any passat
justificaven un increment amb un balanç negatiu de 50.000 euros, enguany
curiosament han passat a tenir un superàvit de
50.000 euros. Un dels
concessionaris ha passat de tenir 50.000 euros de resultat negatiu a 50.000 euros
de resultat positiu, amb la qual cosa alguna cosa ha canviat, ja que la taxa es manté
i ningú n’ha fet cap esment. Potser a aquest concessionari se li hauria de donar més
possibilitats de gestionar altres coses perquè han demostrat una gran eficiència
durant l’any.
És cert que varen mostrar el seu desacord en com es presentaven o justificaven les
taxes. També és cert que aquestes taxes enguany no s’incrementen però reitera la
discrepància del seu grup respecte al que ja varen dir l’any passat. De les tres
Ordenances que es modifiquen, la de les piscines municipals es justifica per
adaptar-la al nou règim de l’IVA i de la qual ja varen parlar l’any passat sobre les
diferències de criteris de justificar-les. La de la Residència, també entrava dins
d’aquest paquet. La d’estudis musicals és l’ única que la qual a la vista de la situació
del Patronat de Música està justificada la seva aprovació. Óbviament això suposarà
un esforç addicional per als usuaris, però malgrat això, no vol dir que l’Ajuntament
no hagi de fer un esforç addicional per tal de garantir la continuïtat dels estudis
musicals. Està segur que a curt termini s’hauran de prendre mesures si realment
aquesta situació continua en els termes dels que s’està parlant.
El Grup Municipal Socialista el que torna a fer i a demanar, continua dient el Sr.
Miñambres, és la voluntat de l’equip de govern per estudiar una a una totes les
Ordenances Fiscals per introduir variables i modificacions, especialment en el tema
de les bonificacions com és el cas de l ‘IBI en les famílies nombroses o en algunes
taxes i impostos com els dels comerços.
L’altre dia a la Comissió d’Ensenyament es va parlar dels comerços pel tema del
Banc d’Aliments i creu que hi ha possibilitats de fer coses per tal de compensar els
comerços de Vila-seca que estiguin col·laborant amb el Banc d’Aliments introduint
variacions en les Ordenances, establiment convenis, etc. D’alguna manera s’hauran
de buscar fórmules, encara que siguin de manera temporal, per adaptar-les a la
situació especial de crisi que s’està vivint en l’actualitat.
El Sr. Miñambres finalitza dient que voldria reiterar una vegada més el que sempre
ha estat un problema i que és la taxa de subministrament d’aigua potable perquè la
seva estructura tarifària sempre ha estat un problema del qual no s’ha sabut sortir.
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Ara que aquesta Ordenança és aprovada per la Mancomunitat, el seu grup entén
que no hi hauria problemes o no hi ha tantes diferències perquè es pugui arribar a
acords en el tema de les Ordenances i demanen voluntat perquè això es pugui tirar
endavant.
De segur que aquest és un gran repte, però creuen que és possible i l’únic que
demanen és voluntat i entenen que per això hi són, per arribar a acords.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que farà una resposta global perquè totes dues
intervencions tenen elements comuns.
Respecte als comptes dels concessionaris, és cert que tenen l’obligació d’acceptar o
no els comptes que els presenten. Hi tenen responsabilitat en aquest tema, encara
que ha de ser una responsabilitat proporcional als mitjans i a la funció de
l’Ajuntament. No entén que tinguin l’obligació d’auditar els comptes dels
concessionaris. Es parteix d’una base de bona fe ja que suposen que les xifres que
presenten són les correctes i, per tant, s’actua en conseqüència. Si en algun
moment es tingués algun indici que alguna cosa no està bé, s’ha de fer una anàlisi
més detallada. Això té un cost econòmic important, però el cert és que no es té cap
indici que digui que els concessionaris fan trampes i no veuen el perquè ho haurien
de fer. Són empreses que fan el servei pel qual estan al municipi, el fan
correctament, no consta que hi hagi irregularitats i es veuen correctes les xifres que
aporten.
D’altra banda s’ha de dir sobre què s’està parlant. Els increments de la piscina són
en la seva major part deguts a la modificació de l’IVA i els de la Residència és de
l’1%, cosa que els ha semblat raonable, acceptant les xifres que se’ls ha presentat. I
no tenen raó per dubtar. De tota manera i a petició del representant del Grup
Popular, demanaran una ampliació dels comptes de l’empresa que explota la
Residència i quan es tingui la resposta es podrà analitzar i treure conseqüències.
Respecte al Patronat de Música, potser és més el del primer punt, el de la
modificació de crèdit. La pregunta de si és o no viable? L’equip de govern té tota la
voluntat que continuï la seva activitat. Aquest Patronat ha fet un gran servei a
aquest municipi, educant milers de joves i donant-los una formació de caire
humanista de molt de valor. Per això els agradaria i voldrien per tots els mitjans que
això es continuï fent, i confien que la situació econòmica actual en tota la seva
duresa no durarà tant com perquè aquest Patronat hagi de tancar. El que s’està fent
és aguantar sabent que no es pot mantenir indefinidament la situació actual per
anys i anys, perquè seria un esforç econòmic probablement excessiu, però sí que
poden salvar la present crisi i això és el que s’està fent. Exigir als pares un major
esforç per finançar el Patronat és correcte, perquè realment aquest esforç s’exigeix
a tota la població, ja que si els pares paguen matrícula, els ciutadans paguen
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impostos i una part d’aquests impostos van a finançar aquest Patronat. Per això es
pot dir que paga tothom.
Respecte al tema de reducció d’IBI, efectivament seria legalment possible una
reducció d’IBI de fins al 3,5% i no s’ha fet encara que d’entrada sigui temptador, ja
que dóna titulars i fa publicitat. S’hagués pogut fer una reducció de l’1%, amb molt
poc impacte i omplir unes quantes pàgines de diari , però no els hi sembla adequat i
no són partidaris d’aquestes mesures i intentarà explicar el perquè.
En aquest sentit és important assenyalar que quan en les Ordenances de 2012 es
va pujar un 3,5% l’IBI es va fer després de dos anys de congelació, la qual cosa els
semblava un ajust raonable pels augments de costos que s’havien d’afrontar. Però
han passat més coses: el ja comentat tema del Patronat de Música, també la
reducció molt important de les aportacions de la Generalitat a les llars d’infants
municipals, també la previsible reducció de les transferències per al transport
escolar i més coses, però es queda en aquestes dues.
L’impacte de Patronat de Música, del transport escolar que es manté en tota la seva
funcionalitat i de les llars d’infants que no s’altera el seu cost és important. L’impacte
total d’aquestes activitats en el pressupost a causa de les dificultats de la Generalitat
encara no el poden saber amb precisió perquè encara queda algun tema per aclarir,
però creu que està entre 800.000 i 1.200.000 euros/any, i s’assumirà i se seguirà
funcionant tenint les coses en ordre i se seguirà tenint un pressupost equilibrat.
En aquesta situació, disminucions de l’IBI no li semblen adequades. L’IBI, en aquest
municipi com tots ja saben, penja d’una revisió cadastral que va entrar en vigor l’any
1995, fa disset anys d’això i com a conseqüència els valors cadastrals són baixos i
també les quotes que paga la gent són, comparativament amb altres municipis més
baixes. Actualment si s’agafa la base de l’IBI i se separen el que és l’activitat
residencial, de la industrial, l’hotelera, i es queden només en la residencial, hi ha
unes 20.000 unitats. Si fan una divisió senzilla veuran que l’any 2013 els veïns del
municipi pagaran 3,3 euros per m2 d’habitatge i any d’IBI. Això vol dir que un
habitatge d’uns 90 m2, el més habitual en aquest municipi té una quota per sota
dels 300 euros.
Són diners?. Sí. Són diners desproporcionats? Entenen que no. És important baixar
3 o 5 euros d’aquesta quota per un titular de diari? Es pot fer, però creuen que té
poca significació i és incoherent amb el conjunt de la situació que abans ha
comentat i per això no s’ha fet. Creuen que aquesta situació és raonable.
Bàsicament és això, una resposta proporcionada a la situació externa. Quan diuen
que realment no es viu dels veïns , és certament veritat, i aquest precisament és el
problema. Els veïns, lògicament ho paguen tot, són els propietaris del municipi i no
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hi ha recursos d’altres administracions. Per tant, tot ho paguen i per tant, tot ho
paguen els veïns i sempre és un esforç dels veïns alimentar el pressupost .
L’obligació de l’Ajuntament és aconseguir l’equilibri i fer que un pressupost no sigui
una despesa excessiva i a la vegada mantenir lògicament la salut econòmica del
municipi perquè es allò que els hi permet llibertat d’actuació i capacitat per fer
coses.
El Sr. Farriol finalitza dient que, com sempre, en aquestes situacions no hi ha una
solució única, no hi ha una resposta única, no hi ha un pressupost ni unes
ordenances úniques. Se’n poden fer moltes. Ells fan aquelles que són raonables i
intenten explicar-les, i creuen francament que el conjunt és molt equilibrat.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals fan possible
que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
15

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de la competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria i l’informe de la Intervenció, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, amb el vot en contra dels Srs. Camarasa, Martí, Miñambres, Álvarez,
Avilés i Salvadó i amb 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 provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per
a l’exercici de l’any 2013 i següents, que a continuació es relacionen:

- O.F. núm. 17.- Reguladora de preus públics.
Annex 5.
Utilització d’àrees esportives mpals.
Annex 7.
Servei de residència de gent gran.
O.F. núm. 21.-

Taxa per ensenyaments especials a establiments docents
municipals (conservatori)

SEGON.- Indicar que les Ordenances que s’especifiquen seguidament, són
coincidents en tot allò que constitueix prescripció legal obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 27 de juliol de 2012:
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
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Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques.
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Tarragona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Tarragona
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 27 de juliol de 2012, es farà
públic el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques.
QUART.- Exposar al públic
acords provisionals, així com
de nou o modificades durant
següent al de la publicació
Província.

en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
el text complet de les Ordenances fiscals aprovades
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès
directe o resulti afectat, en el termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-ne presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que es presenta un expedient de modificació per
un import de més d’1.100.000 euros. Tradicionalment es feia aquest expedient el
mes d’octubre. Aquest any per les raons que ara explicarà es veuen obligats a
avançar-ho un mes i és que d’aquest milió i escaig d’euros, la part més important
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és l’augment de les transferències al Patronat de Música per les raons que ja ha
comentat anteriorment.
Concretament, al Patronat de Música s’aportarà un total de 500.000 euros
addicionals la qual cosa farà que l’aportació pel total de l’any sigui de 800.000
euros, una xifra aquesta molt crescuda de la qual ja s’ha comentat el perquè.
Aquesta és la part més important d’aquest expedient. Després també hi ha un
increment molt important de 300.000 i escaig d’euros en la partida de compara de
patrimoni per possibilitat d’una operació. Les altres qüestions que queden són ja
d’índole més tècnica i de vegades són suplements o moviments entre partides per
quantitats menors. Per tant, un expedient que tradicionalment sempre es qualifica
de tècnic perquè només és un ajust per impedir desquadraments en alguna partida
de cara al final d’any, aquest any no és així pel caràcter extraordinari de l’aportació
al Patronat de Música i pel tema de la compra de patrimoni. Per la resta és una
qüestió de detall de funcionament tècnic de les partides del pressupost.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:
“En aquest punt podríem inclús votar a favor i, per tant, recolzaríem allò que durant
molts anys vostès com a norma o forma acceptada de operar duen a terme, però
nosaltres considerem que per acceptada no ha de ser pràctica habitual si mes no
podríem entendre que puntualment aquestes modificacions han de existir
puntualment.
Però el que no acceptarem, és que 14 partides comptables siguin susceptibles de
modificació. Això ens demostra que és millorable la part comptable inicial, donat
que any rere any són partides normalment sense variacions o aquestes tindrien que
ser de petits imports i per tant no tindrien que existir aquestes diferències
comptables.
En tot cas, de donar-se la necessitat de modificacions puntuals, els imports que
vostès ens relacionen, evidencien canvis substancials entre l’import inicial i el
resultat de despesa final, és per això que demes no veiem correctes les
modificacions plantejades”.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que el Sr. Farriol s’ha referit a la tradicional
modificació i el seu grup diu que en aquest punt tradicionalment ells han votat en
contra. Enguany no votaran en contra i el seu vot serà d’abstenció pel motiu que
entenen que està totalment justificat.
De la modificació proposada, un terç correspondria al tema del Patronat de Música,
del qual ja s’ha parlar abastament, un altre terç correspondria a una actuació de la
qual en el seu programa de govern també portaven a terme i entenen que aquestes
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modificacions s’han de fer una vegada que això que està previst es pugui realitzar o
per dur a terme i l’altre terç són aquelles famoses modificacions que segons el
president de la Comissió d’Hisenda, es fan però que no caldria fer perquè la
vinculació de partides els hi permetria fer moviments sense cap problema. Ho
accepten així, finalitza dient el Sr. Miñambres i entenen que evidentment hi ha dos
terços d’aquesta modificació que tindrien el seu vistiplau i per tant en aquest punt
s’abstindran.

En el pressupost de l’exercici de 2012, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària en data 2 de desembre de 2011, cal una reestructuració de la
despesa per la qual cosa hi ha partides en el pressupost que s’han de dotar de més
consignació, 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 per la intervenció municipal en relació a 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 les Hisendes Locals, 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 i Martí, l’abstenció dels Srs.
Miñambres, Álvarez, Avilés i Salvadó i amb 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 l’expedient de Modificació de Pressupost núm. 4/2012,
mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals (Fons de contingència aprovat per Decret d’Alcaldia de data 1
de març de 2012)
El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació:
Suplements de crèdit:
1.131.300,00 €

Finançament de les partides pressupostàries:
Romanent de tresoreria per a despeses generals:
(Fons de contingència aprovat per Decret d’Alcaldia d’01/03/2012)

1.131.300,00 €

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.
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5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PGOU RESPECTE A L’ÀMBIT DEL PP-VI-6 PER A LA REGULACIÓ DE
PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LES PARCEL·LES D’INDÚSTRIA AILLADA
COMPARTIDES AMB EL SECTOR H-6 DE REUS.
Vist el Projecte de Modificació Puntual del Pla General de Vila-seca, respecte a
l’àmbit del Pla Parcial industrial PP-VI-6 per a la regulació de paràmetres
urbanístics de les parcel·les d’indústria aïllada compartides amb el sector H-6 de
Reus, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca i
redactat per l’arquitecte Sr. J.M. Castells Cabré.
Atès el que disposen els articles 99 i 100 del DL1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 161.1 del Reglament de
planejament i altres disposicions concordants, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General de Vila-seca,
respecte a l’àmbit del Pla Parcial industrial PP-VI-6 per a la regulació de
paràmetres urbanístics de les parcel·les d’indústria aïllada compartides amb el
sector H-6 de Reus, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-VI-6
de Vila-seca i redactat per l’arquitecte Sr. J.M. Castells Cabré.
SEGON. Acordar la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit delimitat a la
Modificació del Pla General que s’aprova.
TERCER. Sotmetre aquesta modificació inicial a informació pública durant el termini
d’un mes de conformitat amb allò establert als articles 85 i 96 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la
publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal (art. 23.1 b) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).
També se’n farà la publicitat telemàtica mitjançant la publicació en la pàgina web:
http://seuelectronica.vila-seca.cat/
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QUART. D’acord amb el que estableix l’article 85.7 del DL 1/2010 de 3 d’agost,
comunicar l’acord d’aprovació inicial del Projecte de Modificació Puntual del Pla
General a les Corporacions locals limítrofes, que són les següents: Tarragona,
Reus, Salou, Cambrils, Riudoms i La Canonja.
CINQUÈ. Sol·licitar els informes corresponents d’acord amb el que disposa l’article
85.5 del DL 1/2010 de 3 d’agost.
SISÈ. Complir els tràmits subsegüents en ordre a l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca.
SETÈ. Notificar el present acord als interessats i a l’Ajuntament de Reus.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS A
PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL I PER AL PERSONAL LABORAL EN SITUACIONS
D’INCAPACITAT TEMPORAL.
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual
regula la prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer
en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions transitòries
15a de la mateixa norma.
En data 17 de setembre de 2012 el secretari general i l’interventor municipals han
emès conjuntament informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació
a seguir per tal que l’Ajuntament complementi les prestacions a percebre tant el
personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el personal
laboral en situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
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2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret - Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que
fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels
funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que han de percebre
en concepte d’incapacitat temporal és, durant els primers 3 mesos, el corresponent
a la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del
funcionari en la mateixa quantia a les quals li correspondria a cada moment en el
seu lloc de treball si no es trobés en aquesta situació d'incapacitat temporal, i a
partit del 4rt mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals
s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que
estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, el
subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de
l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a
percebre és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la
base reguladora des del dia 21 endavant.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia
professional, el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que
a partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el
75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret.
Aquesta és la situació vigent a dia d’avui a l’Ajuntament de Vila-seca.
2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, aquest panorama ha
canviat, i ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de
19 de juliol de 2012, que:
- “La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel
disposat en aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el
personal laboral.
- “Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències,
podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les
situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb els següents límits:
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a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant
els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a
com a màxim el 50% de les retribucions que es vengen percebent en el mes
anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós
inclusivament, el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica
reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades
ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A
partir del dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al
100% de les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de
causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del
primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin
corresponent a dita personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions
contingudes en l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques acollit
al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada
Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial
Decret - Llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la
situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 50%
els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
I quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un
màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a
partir del 1er dia de baixa.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret-llei
20/2012 estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats
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públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació d'incapacitat
temporal.
2.4. Quan l’art. 9 del Reial Decret - Llei 20/2012 diu que cada Administració Pública
podrà complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) 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, que estableixen que la competència recau
en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de les mateixes normes,
respectivament, que estableixen que el quòrum exigible per aprovar-ho serà la
majoria simple del nombre de membres presents.
2.5. En quan a l’afectació econòmica de l’acord que es proposa adoptar no existeix cap
objecció al respecte en el sentit que la despesa proposada no ha de superar les
consignacions establertes en el pressupost municipal pel personal municipal al llarg de
l’any (per tant en el supòsit que es vulgui contractar nou personal per cobrir la baixa
laboral i donar cobertura al servei caldrà revisar l’adequació del pressupost mitjançant
la fiscalització de l’expedient dintre de l’exercici de la funció interventora). Tanmateix
poden concloure que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són
suficients per fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per
situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions establerts.

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. Complementar, en els termes del que estableix el Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:

a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un
complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la
percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25 % sobre la percepció de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia
21 en endavant.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en
vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
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l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol
2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la
normativa en vigor anterior a aquesta data.
SEGON. Que es notifiqui aquesta resolució als òrgan de representació dels
treballadors de l’Ajuntament, i es doni difusió entre els mateixos treballadors.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT PER A L’ADHESIÓ D’AQUEST A LA XARXA DE RESCAT DE
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA.
Atès que en el procés d’integració en el sistema de seguretat pública, les autoritats
de seguretat de la Generalitat i les de l’Ajuntament de Vila-seca varen assentar les
bases de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de seguretat i policia
entre ambdues institucions mitjançant la signatura del Conveni de Coordinació i
Col·laboració en matèria de seguretat pública i policia, l’any 2008.
Atès que d’acord amb les competències que té assignades en matèria
d’emergències i seguretat, el Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a
Catalunya per a respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i
emergències de les administracions públiques catalanes.
Atès que la xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritzar per l’ús eficient de la
banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions
xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les comunicacions entre grups
independents i amb possibilitats de coordinació.
Vista la proposta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa
Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya redactat
pels serveis jurídics del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que
té per objectiu regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat,
creada pel Departament d’Interior.
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.
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Atesa la indeterminació de la despesa establerta a la clàusula 3a d’aquest
conveni, caldrà condicionar la mateixa a l’efectivitat pressupostaria dels
pressupostos corresponents.
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 del Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Vila-seca a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i
seguretat de Catalunya.
SEGON. Prendre el compromís de consignar en els pressupostos dels propers
exercicis, crèdit suficient per a fer front al manteniment dels equips de la xarxa
Rescat i a l’adquisició del material fungible que sigui necessari.
TERCER. Notificar el present acord a la Subdirecció general de Coordinació de la
Policia de Catalunya, i a la prefectura de la Policia Local de Vila-seca, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
QUART. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL
PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES
LOCALS ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT.
Atès que el Departament d'Interior, en el marc del projecte PISE (Plataforma
integrada de seguretat i emergències), ha impulsat un pla global de les
emergències per a Catalunya que no sols involucra la Generalitat, sinó també les
administracions locals.
Atès que el sistema de seguretat pública de Catalunya, tal com es refereix en la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, es
fonamenta en els principis de cooperació, col·laboració,lleialtat institucional i auxili
mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis públics amb
responsabilitat en l’àmbit de la seguretat, i incorpora la cultura de la
corresponsabilitat, mitjançant la qual la Generalitat i els Ajuntaments desenvolupen
espais, com les juntes locals de seguretat, com els convenis de col·laboració i els
diferents tipus de plans de seguretat, que han de garantir un sistema de seguretat
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més eficaç i eficient per a Catalunya, tant en l’assoliment dels resultats desitjables
com en l’ús racional i sostenible dels recursos disponibles.
Atès que per al desenvolupament d’aquests principis l’article 24 de la Llei 4/2003,
de 7 d’abril, estableix la possibilitat que els cossos de policia local, mitjançant
conveni, puguin utilitzar el programari informàtic d’aplicació a la policia de la
Generalitat – Mossos d’esquadra i accedir i treballar en xarxes integrades
d’informació policial.
Atès que en el procés d’integració en el sistema de seguretat pública, les autoritats
de seguretat de la Generalitat i les de l’Ajuntament de Vila-seca varen assentar les
bases de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de seguretat i policia
entre ambdues institucions mitjançant la signatura del Conveni de Coordinació i
Col·laboració en matèria de seguretat pública i policia, l’any 2008.
Atès que l’Ajuntament, amb la dimensió que li correspon en el sistema de seguretat
d’acord amb la Llei 4/2003, participa en el manteniment de la seguretat pública del
seu municipi en els termes establerts en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
i el 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, el Conveni subscrit.
Vista la proposta del conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als
processos de les policies locals redactat pels serveis jurídics del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu establir les bases i fixar
els aspectes institucionals, tècnics i jurídics de la cessió d’ús del programari de
gestió i suport als processos de les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT
a l’Ajuntament i la integració de l’Ajuntament en el sistema d’informació policial de
Catalunya.
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.
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. Aprovar la signatura del Conveni de Cessió d’Ús del Programari de
Gestió i Suport als Processos de les Policies Locals denominat SIPCAT entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament de Vila-seca.
27

SEGON. Notificar el present acord a la Subdirecció general de Coordinació de la
Policia de Catalunya, i a la prefectura de la Policia Local de Vila-seca, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
TERCER. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat.
7è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 RATIFICAR, SI ESCAU, LA FINALITZACIÓ D’UN CONTRACTE LABORAL FIX
DISCONTINU PER EXTINCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DEL
MIGDIA.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 13 d’agost de 2012 en el qual s’acordava la finalització del servei extraordinari
de transport escolar al migdia des dels dos instituts al nucli urbà de la Plana i
viceversa, i, en conseqüència, la finalització del contracte de la treballadora fixa
discontínua que prestava el servei.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord esmentat.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Miñambres. Diu que aquest mes de setembre ha estat ple o hi ha hagut
diversos esdeveniments que han tingut o tindran transcendència. Un és molt proper,
la convocatòria d’eleccions, que es desenvolupa a través o a partir del dia 11 de
setembre, però tot i que aquestes notícies tindran el seu efecte sobre el territori i
sobre totes les persones, per Vila-seca el que ha tingut més transcendència, va ser
l’anunci per part de la Generalitat d’un projecte que, la veritat és que no sap com
anomenar-lo, ja que sembla que tothom el vesteix ara amb la capa de territori, i hi ha
ara hi ha uns desajustos amb els noms.
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Es tracta, diu el Sr. Miñambres, del projecte Barcelona, Tarragona, Camp de
Tarragona, Terres de l’Ebre, Reus, Salou, Costa Dorada World. És aquest projecte
que vindrà i que actualment creuen que està en una fase embrionària.
Per al seu grup el nom en aquests moments no és cap tema de debat. Entenen que
qui té memòria històrica es recordarà que va passar amb Port Aventura, pels noms
que va passar, i que el que realment té un valor significatiu és el projecte per si
mateix i que es pugui dur a terme.
Quan un rep aquesta notícia, se n’alegra perquè realment té un valor important i més
en la situació actual. D’empresaris arriscats i amb empenta ja s’ha n’hi ha hagut
algun, i que va sortir rana. Tant de bo aquest no surti malament i que es pugui tirar
endavant el projecte.
Parlar del projecte és molt prematur, perquè realment no hi ha res sobre el paper i
encara tot està en un estat embrionari, però sí que és veritat que en el seu dia ja es
va parlar en aquest plenari del tema del CRT, del que era en aquell moment el
projecte previst, i es varen fer algunes reflexions en veu alta sobre el que suposava
aquell projecte i les conseqüències a nivell de sostenibilitat que podia tenir. Estem
parlant de concessions d’aigua, de tractament d’aigües residuals, de mobilitat.... això
que era el projecte inicial i que entenen que el que ve ara canviarà el que era aquest
projecte. Si en aquell moment es parlava de la mobilitat de 15.000 persones, que si
ho traslladem a l’any és tracta de 5 milions de persones, el projecte del que s’està
parlant crea una mobilitat de 10 milions de persones, de possibles turistes que puguin
venir al territori, i això els fa preocupar-se més del que pugui passar al territori i de les
seves conseqüències.
El desenvolupament d’aquest pla, continua dient el Sr. Miñambres, segurament no
passarà per aquest plenari perquè es tenen les competències delegades en el CRT,
però sí que voldria tornar a reiterar el que en el seu dia van dir, tot i que voldria que,
Sr alcalde, entengués que no estan de cap manera posant pals a les rodes, a
l’inrevés desitgen que aquest projecte pugui ser una realitat, però sí que demanen
com ja ho varen fer al seu dia, la màxima vigilància sobre com es desenvoluparà el
projecte i les necessitats reals del territori perquè això sigui una realitat compatible.
El per què al seu grup els agrada més aquest projecte? Doncs perquè d’alguna
manera aquest ve a substituir el que era un desenvolupament basat en el creixement
urbanístic, i perquè l’expropiació que es va fer al seu dia per fer un parc temàtic,
potser cobra més sentit avui, quan una part del desenvolupament urbanístic que
estava previst canviarà per un desenvolupament hoteler i de parcs temàtics. Això per
una banda. Per una altra, tot i que és difícil que creure’s les xifres quan es parla
d’ocupació, creu que és un bon moment per replantejar o repensar el que es pot fer
des d’aquesta administració perquè la gent es pugui formar d’acord amb les
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necessitats reals que pugui tenir en el seu moment aquest projecte.
És molt aviat, però no sobra començar a treballar i començar a pensar el que es pot
fer perquè realment la gent de Vila-seca, la gent del territori, es pugui aprofitar d’una
formació que comporti ser la primera opció de poder-se contractar dintre del que
podria ser aquest projecte de cara al futur.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que bàsicament està en una total coincidència amb
el que ha manifestat el Sr. Miñambres i agraeix molt el to en què per primera vegada
es refereixen al tema en aquest plenari a nivell de debat polític sobre el futur
d’aquesta inversió.
Coincideix plenament amb el Sr. Miñambres que el debat nominalista no toca . Però
voldria dir-li una cosa que de tots és coneguda que en màrqueting hi ha una tècnica
que consisteix a deixar caure una idea i que la gent de manera espontània se la faci
seva i la converteixi en el tema del dia. Això s’ha aconseguit. L’han encertat de ple,
perquè realment s’ha deixat caure una idea, que no és altra cosa, i realment s’ha
engegat una batalla nominalista extraordinària que de ben segur ha tapat el que de
veritat hi ha darrere del projecte, que és el que deia el Sr. Miñambres. La situació es
podria dir que és una mica ridícula, però cal suposar que en pocs dies quedarà
superada, perquè els esdeveniments aniran ocupant-se de fer-ho i aquesta qüestió
buida de contingut i una mica estèril quedarà superada. Tampoc es tracta de res que
desfavoreixi que quan es fa una gran inversió al país porti el nom de la capital
d’aquest país, que és un bon nom, però es decideixi que el millor lloc de Catalunya
per fer-se aquesta inversió és als municipis que representen, el de Vila-seca i el veí
municipi de Salou. Per això en aquest tema s’ha de mirar més el contingut i no pas el
com es diu.
També vol manifestar la seva coincidència amb el Sr. Miñambres amb els aspectes
que ha comentat: sostenibilitat, característiques del projecte, mobilitat,
subministraments .... totes són tot un seguit de coses que d’alguna manera ja estan
traçades i que el projecte que es farà completarà allò que li quedava per
desenvolupar. Efectivament hi ha un canvi que el Sr. Miñambres qualificava
d’urbanístic i hoteler i que també considera satisfactori perquè és molt més
interessant per a l’ocupació i per la capacitat econòmica en l’àmbit del turisme. Si ja
s’ha aconseguit una important desestacionalització, que ha fet superar els dos i tres
mesos d’activitat i caminar cap als 10 mesos, ara es pot consolidar plenament a
través del turisme de congressos a més de la nova capacitat hotelera que s’ha
anunciat. Tot això potser de gran utilitat per al futur econòmic d’aquesta zona i pot
generar una expectativa certa i una esperança per a molta gent d’una ocupació molt
transversal en els diferents oficis que el sector serveis ofereix.
Per tant, continua dient el Sr. Alcalde es tracta d’una molt bona notícia per a aquest
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municipi, que no ve per casualitat ni per haver comprat números de cap rifa, sinó que
és una aposta estratègica feta en un determinat moment del municipi, no exempta de
dificultats, i que el pas del temps ha anat ratificant l’ èxit a aquest camí que ara es
completa amb aquesta inversió.
Efectivament, la inversió que s’ha anunciat de manera recent, concretament el dia 7
de setembre, ha merescut aquests titulars pel que fa a la quantia de la inversió, els
4.700 milions d’euros anunciats, amb uns impactes laborals estimats en unes xifres
molt respectables que no repetirà perquè tots les saben perfectament.
Només voldria fer dues referències a l’àmbit del propi projecte i al que han de ser les
mesures d’apreciació, control, seguiment, informació i fins a la seva aprovació, que
haurà de tenir cura el mateix municipi i les institucions que s’ocupen d’aquesta
matèria.
Primera : rigorositat màxima. No interessa espatllar allò que funciona bé. Interessa
ampliar-ho, però no alterar-ho. Per tant, avui que tots coneixen poc les
característiques fonamentals, bàsiques d’aquest projecte és un advertiment que
aquest plenari es pot fer seu. Rigorositat, perquè el que s’ha fet fins ara ha anat molt
bé i ha generat un model ponderat, equilibrat, respectuós amb l’entorn i que ha donat
un gran èxit en l’immensa majoria dels seus paràmetres. Per això no es pot fer ara
res que es desdigui d’aquest model que han seguit. És més, l’empresa anuncia que
puja en un projecte en marxa i, per tant, vénen a incorporar-se a un projecte d’èxit, el
del Centre Recreatiu i Turístic o col·loquialment, dit Port Aventura, al qual volen
sumar els seus esforços en aquesta altra direcció que el complementa i que la Llei ja
preveu. Entén que és de l’interès de l’empresa afavorir-se de les condicions
favorables que ja hi ha a la zona i alhora interessa moltíssim per al territori que
aquest model tingui aquesta continuïtat.
Quan es coneguin les característiques i es tramitin els expedients, hi haurà d’haver de
manera permanent aquesta observació des de l’Administració municipal.
Segona : aspecte d’oportunitat per a la gent. És d’una gran importància i les primeres
paraules que va dir aquesta alcaldia als responsables en el govern d’aquesta matèria,
i el regidor Toquero en particular, van ser justament en aquesta direcció. Aquella
maquinària que va engegar el municipi fruit de les crisis dels començaments dels
anys 90, que van confluir en la creació d’un instrument municipal de gran utilitat per a
la nostra societat com és el servei d’ocupació i creació d’empresa, va ser
conseqüència de l’experiència d’aquella crisi. L’experiència d’altres moments
posteriors els ha ensenyat que abans de demanar ocupació hi ha d’haver formació.
Això és clau i els agafa en una posició de bon entrenament. Un entrenament que
actualment costa molt, perquè traduir formació en ocupació costa esforços com tots
saben. Però ara mercès a aquest instrument i al fet de poder tenir aquesta inversió,
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que és tot el conjunt del Centre Recreatiu i Turístic, els dóna questa gran oportunitat
en aquest sentit.
En el moment que aquesta empresa anunciï les primeres accions de
desenvolupament del seu projecte, la primera comunicació que rebrà des de
l’Ajuntament serà : digui’m en quins oficis necessita gent. Perquè llavors des de
l’administració municipal es buscaran les persones que ja estiguin preparades i es
formaran aquelles que no tinguin la preparació adequada. No es pot escapar ni un
d’aquests llocs de treball i s’han de fer els esforços per cobrir tots els que es puguin
amb gent del municipi.
En un altre ordre de coses cal destacar, que des del primer moment l’empresa ha
mostrat una gran sensibilitat per informar del projecte, com una taca d’oli, començant
justament per l’emplaçament i anant fent-ho cap al conjunt del territori. Un bon
exemple és la referència que ha fet el Sr. Miñambres de les Terres de l’Ebre i perquè
aquesta zona també ha estat objecte de l’atenció informativa de l’empresa tenint en
compte que aquelles comarques tenen sovint l’impressió que en bona mesura les
coses que passen al Camp de Tarragona o a la Costa Daurada els hi arriben poc. I
res més lluny del que està passant a la realitat, ja que molt del desenvolupament
turístic que està tenint les Terres de l’Ebre, ho és a conseqüència de les influències
que s’exerceixen a través d’aquesta zona i naturalment dels propis esforços que fan.
Aquestes qüestions que ha esmentat anteriorment són les que realment importen a
priori, ara en aquest moment. Que aquesta inversió es faci aquí, fruit d’un treball
començat en els anys 80 amb audàcia per aquest Ajuntament, i que ha tingut el seu
recorregut amb èxit; i que ara rebrà la coronació d’aquest trajecte amb aquesta nova
inversió que millora alguns dels aspectes de com estava previst de fer.
El Sr. Alcalde finalitza dient que caldrà que aquest projecte aterri i que això és
important. Una cosa són les intencions primeres i la definició global del projecte.
L’altra són les nostres condicions socials, laborals, culturals, urbanístiques... i que el
trànsit dels últims 30 anys ens han marcat un estil de vida que cal tenir ben present.
Naturalment des d’aquest Ajuntament de Vila-seca i des del punt de vista de la seva
responsabilitat no pot sinó afegir-se a aquests comentaris o consideracions que ha fet
el Sr. Miñambres i ratificar que es vetllarà perquè l’aterratge d’aquest projecte al
nostre municipi sigui tal com els ciutadans i el plenari volen, desitgen i es treballarà
per fer possible que sigui un èxit com els que l’han precedit.

32

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

La secretària,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous.
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