ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de febrer 2015
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
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos 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 30 DE GENER DE 2015.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 30 de gener de 2015.
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2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 24 DE FEBRER DE 2015,
PEL QUAL S’ATRIBUEIX LA CONDICIÓ DE NO ADSCRITS A DETERMINATS
REGIDORS DE L’AJUNTAMENT.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que en aquest cas no s’expressarà com a portaveu
del grup Municipal Socialista sinó en nom seu i dels seus companys, no per justificar però
sí per expressar el que ha passat i per què estan en aquesta situació, tot i que realment
no sigui un tema que vingui ni que procedeixi de l’activitat municipal. Són causes alienes
les que els obliguen a prendre una decisió que no ha estat volguda en cap moment i que
no haguessin volgut mai acabar la legislatura d’aquesta manera, però de vegades els fets
externs obliguen a prendre decisions per la dignitat de les persones, les persones que
són i les que estan aquí.
És cert que en algun moment es van plantejar o els van fer dubtar de prendre aquesta
decisió dues qüestions : la primera, el pròxim acabament de la legislatura (pràcticament
falten tres mesos); i la segona, la idea que molta gent té d’una figura que va sorgir, durant
la transició, com és la del transfuguisme.
Evidentment, ells no són trànsfugues, continua dient el Sr. Miñambres. Ni el partit del
govern ni el de l’oposició es poden beneficiar dels seus vots per assolir l’alcaldia, ja que
aquesta està ben consolidada, i en aquest sentit no es guanya res. És cert que a la
ciutadania li costa d’entendre aquestes decisions, i molt més pel poc temps que queda
per a les properes eleccions, però de vegades per damunt de tot hi ha la dignitat de les
persones i de la feina feta pels seus companys a l’Ajuntament durant aquests anys.
Vol reiterar que ells no són trànsfugues però que han tingut en compte que per damunt
de la lleialtat al partit hi ha la lleialtat amb les idees que han defensat i a un programa de
govern que els que avui som aquí, van crear i van portar a les eleccions. I naturalment, hi
ha també les persones que representen aquestes idees, les persones que en el seu dia
es van presentar en una candidatura, en una llista electoral, les persones que han
defensat, de millor o pitjor manera, un estil de fer les coses i una manera de creure en la
política. Per això, independentment del temps que quedi per a les eleccions, van creure
oportú prendre aquesta decisió i, tot i que potser moltes vegades la ciutadania no
entengui aquestes decisions, volen manifestar amb tota claredat que ha estat una decisió
meditada, molt reflexionada i, sobretot, gens volguda.
El Sr. Miñambres finalitza dient que continuaran, com tots aquests anys, treballant pel
poble de Vila-seca, per un programa que, com ha dit abans, no ve des de fora, sinó de les
persones que hi ha aquí, assegudes en aquest plenari. I per tant, quedi el temps que
quedi, continuaran treballant per Vila-seca, pels seus ciutadans i pel respecte que es
mereixen ells i el plenari.
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El Sr. Alcalde li dóna les gràcies i diu que comprèn que ni pel Sr. Miñambres ni per la
resta de membres del seu grup ha estat gens fàcil entrar pel registre el document que ha
motivat el seu decret, ni per ell ha estat fàcil signar-lo, justament pel que acaba d’explicar
el Sr. Miñambres.
La decisió que han pres i de la qual avui el Ple se n’adona és una d’aquelles situacions
en què ningú pot quedar indiferent, ni el plenari, ni Vila-seca, ni l’equip de govern ni el seu
alcalde. I és un fet rellevant que tots lamenten.
A la vida política es pot ser adversari, i ho són. Poden ser govern i oposició, que ho són i,
de vegades, fins i tot intensament i virulenta. Però tots són regidors i responsables dels
seus actes, i des d’aquesta perspectiva tots ells, que han estat adversaris en els
moments electorals i oposició en cada un dels mandants, han exercit la seva
responsabilitat en la manera que han cregut oportuna i que han entès, però que des de
l’Alcaldia s’ha de respectar i així ho fa. I vol manifestar que el Sr. Miñambres i els seus
companys de grup no es mereixen aquest final, de cap de les maneres, com tampoc s’ho
mereix el plenari, tal com ha dit el Sr. Miñambres.
Per tot això i si d’alguna cosa serveix, des de la rivalitat electoral, des de l’oposició en el
plenari i des de la coincidència que ha estat moltes vegades, els agraeix la seva feina. La
que fan i la que faran fins al final del mandat, i també la que puguin fer en el futur. Es pot
servir al municipi des de moltes perspectives, polítiques o no. Però no vol de cap manera
que aquest plenari quedi indiferent del gest que han fet i naturalment vol recolzar la seva
dignitat, i en nom del grup de govern que representa i en el seu propi es volen afegir al
comentari que ha fet el Sr. Miñambres.
El Sr. Alcalde finalitza reiterant el seu agraïment per la feina que han fet, tant quan s’han
enfrontat, com quan han coincidit, quan senzillament han estat adversaris apostant per
unes idees que volien fer arribar a aquest plenari. Moltes gràcies a tots quatre.

Pel Sr. Alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 24 de febrer en el qual
s’atribueix la condició de no adscrits a determinats regidors de l’Ajuntament. Els regidors
membres en resten assabentats.

2.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
01373 FINS AL NÚM. 01438 DE 2014 i DEL NÚM. 00001 AL NÚM. 00122 DE 2015.

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. 01373 fins al núm. 01438 de 2014 i del núm. 00001 al 00122
de 2015.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’ACORD DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2012, RELATIU A LA
DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES COM A CONSEQÜÈNCIA DE
L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I CONDICIONAR ELS CRÈDITS CORRESPONENTS
A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL PER A L’EXERCICI DE 2012.
ANTECEDENTS

1 – Atès que l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va establir la supressió
de la paga extraordinària del desembre-2012 del personal del sector públic definit a
l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny (LPGE/13)
2 – Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2012 que aprova la
declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris per import total 269.845,07 euros
a les partides de l’estat de despeses del pressupost 2012.
3 – Atès que la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2015, va introduir la disposició addicional dotzena que permet al personal del
sector públic recuperar part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012, suprimida per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.
4 – Atesa la Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta de les Secretaries d’Estat
de Pressupostos i Despeses i d’Administracions Públiques, per la qual es dicten
instruccions per a l’aplicació efectiva de les previsions de la disposició addicional dotzena
de la Llei 36/2014, de 26 de desembre.
5 – Vista la Diligència d’Intervenció 27-15 en la qual es fa constar que s’ha verificat una
variació de 2.258,92 euros respecte als crèdits declarats no disponibles per acord plenari
de data 30 de novembre de 2012 (269.845,07€), ja que l’import resultant és 272.103,99€
és com a conseqüència d’incloure les errades materials i aritmètiques produïdes en el
moment de la declaració de no disponibilitat.
6 – Atès l’article 105 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú disposa que les administracions podran rectificar d’ofici, en qualsevol moment, les
errades materials i aritmètiques produïdes en els seus actes.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar la rectificació de l’import declarat no disponible que és de 272.103,99 €,
després d’incloure les errades materials i aritmètiques produïdes en el càlcul inicial, en
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aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol a efecte de l’abonament de les
quantitats que es refereix la disposició addicional 10ª 2ª de la Llei de Pressupostos de
l’Estat per a l’any 2015.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.

3.2
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR DEL
REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT.
Vista la redacció del Reglament Regulador del Registre Comptable de Factures de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que aquest Reglament té per objecte la creació i regulació del Registre Comptable
de Factures de l’Ajuntament de Vila-seca que estarà format pel Registre Comptable de
Factures de l’Ajuntament de Vila-seca, pel Registre Comptable de Factures del Patronat
Municipal de Música de Vila-seca i pel Registre Comptable de Factures del Patronat
Municipal de Turisme de Vila-seca, que tindran autonomia funcional dins de l’àmbit de les
respectives organitzacions.
Atès que l’àmbit d’aplicació del Reglament és l’àmbit territorial del municipi de Vila-seca.
Atesos els articles 49 i 84,1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 4 , 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que l’article 178 del Decret 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que l’aprovació de les Ordenances i
els Reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment.
Vist el que disposa l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), i el dictamen
emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Registre Comptable de
Factures de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la seu
electrònica de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària l’anterior
acord, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
darrera publicació de l’anunci. Durant aquest termini els interessats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que estimin oportuns.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament, publicant-se el text íntegre del Reglament.
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Atès el que disposa, entre d’altres, l´article178 del Decret 2/2003, de 28 d’abril i els
articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 65 i 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny(ROAS).

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ DE L’ÚS DE DIVERSOS
ESPAIS DE L’EDIFICI ESCOLES VELLES AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS.

Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió de l’ús del bé municipal
patrimonial “Aula d’informàtica i lavabos de la primera planta, tota la segona planta i els
accessos (dues escales i ascensor) des de la planta baixa (accés pel carrer de Sant
Pere), de l’edifici anomenat Escoles Velles, situat a la plaça d’Estudi núm. 1 de Vilaseca”, per a destinar-lo a la finalitat de Centre de Formació d’Adults, com a
conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit formulada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe jurídic que acredita la conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial del
bé, la seva valoració tècnica i la naturalesa de l’administració sol·licitant, així com els
motius que aconsellen substituir, en aquest cas, el concurs pel procediment d’adjudicació
directa.
Vist que l’esmentat expedient ha estat sotmès a informació pública, d’acord amb el que
estableix l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, de data 21 d’agost de 2014 (BOP núm. 192), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6677 de data 1 d’agost de 2014 i exposat també el
corresponent anunci al tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca (http://seuelectronica.vila-seca.cat), sense que s’hagin presentat al·legacions, 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 definitivament la cessió de l’ús del bé patrimonial “Aula d’informàtica i
lavabos de la primera planta, tota la segona planta i els accessos (dues escales i
ascensor) des de la planta baixa (accés pel carrer de Sant Pere), de l’edifici anomenat
Escoles Velles, situat a la plaça d’Estudi núm. 1 de Vila-seca”, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, durant el termini necessari mentre es
desenvolupi l’activitat convinguda en aquestes instal·lacions, de Centre de Formació
d’Adults.
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SEGON. Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE
DRETS DE PARTICIPACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE LA UTE RESIDÈNCIA VILASECA.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de gener de 2001, es va adjudicar el concurs per
a la gestió del servei d’una residència de gent gran, amb construcció de l’edifici i
subministrament de l’equipament, mitjançant concessió administrativa, a la UTE
Residència Vila-seca integrada per Agrupació Mutua del Comerç i Indústria, (amb un
64,27% de participació), Mutuam, Mutua de Previsió Social, (amb un 35’69% de
participació) i Mutual Gestió Integral, SL, (amb un 0’04% de participació).
La durada de la concessió es va establir per un període 49 anys comptats a partir de la
posada en funcionament de la residència.
La Agrupació Mutua del Comerç i Indústria ha estat absorbida per fusió per la mercantil
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, en virtut de l’escriptura núm.
2613 de 27 de novembre de 2012, atorgada davant el notari Francisco Armas Omedes de
Barcelona. D’acord amb l’atorgament 1) de l’esmentada escriptura, l’entitat absorbent
adquireix tot el patrimoni de la societat absorbida, i assumeix i adquireix, a títol universal,
tots els drets i obligacions. Amb aquesta fusió, l’Agrupació Mútua del Comerç i Indústria
queda extingida.
En data 6 de febrer de 2015, l’Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances SA i
Mutual Gestión Integral, SL demanen autorització municipal per a la transmissió de la
totalitat de la participació que la societat Agrupació AMCI d’Assegurances i
Reassegurances SA té a la UTE Residència Vila-seca a favor de Mutual Gestió Integral
SL. Al mateix temps, Mutuam, Mútua de Previsió Social manifesta la seva conformitat a la
transmissió projectada.
Vista la documentació aporta referida a cadascun dels membres que formen la UTE, i que
s’ha verificat el compliment dels requisits de solvència econòmica i financera, així com de
no estar incurs en causes d’incompatibilitat per a contractar amb l’administració, i d’haverse executat més d’un 20% de l’objecte del contracte, per haver-se construït l’edifici de la
residència i per haver transcorregut més d’una cinquena part del termini de vigència de la
concessió.
De conformitat amb allò que disposen l’article 226 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 24
del plec de condicions.
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Atesa la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, que determina la
competència del Ple de l’Ajuntament per a aprovar els contractes que superin el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost o quan la seva durada sigui superior als quatre
anys.
Vist l’informe preceptiu de Secretaria i la diligència-informe d’Intervenció que consten a
l’expedient, i el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Camarasa i
Martí i el vot a favor dels Srs. Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó, Farriol, Moya,
Toquero, Graset, Pujals, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Núñez, Almazán, García
Estopà, García Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud presentada per l’Agrupació AMCI d’Assegurances i
Reassegurances SA i per Mutual Gestión Integral SL, d’autorització municipal per a la
transmissió de la totalitat de les participacions de la primera a favor de Mutual Gestión
Integral SL.
SEGON.-. Fer constar que l’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a la formalització
de la transmissió del percentatge dels drets de participació en la UTE Residència Vilaseca mitjançant escriptura pública, la qual cosa s’haurà d’acreditar davant aquest
Ajuntament.
TERCER.- Els dos membres que resten a la UTE Residència Vila-seca continuaran
obligats solidàriament al compliment de l’objecte del contracte de concessió fins al final
de la durada d’aquest.
QUART.- Notificar aquest acord a tots els membres de la UTE Residència Vila-seca i a la
Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Miñambres.- Diu que en algun moment han mantingut converses amb el regidor
de Cultura sobre el tema de la modificació de la Llei 27/2014 de l’Estat sobre les
obligacions tributàries de les entitats sense afany de lucre. Aquesta Llei obliga les petites
entitats com són el teixit associatiu del municipi a fer la declaració de l’impost de
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societats, la qual cosa representa una situació molt complexa per a aquestes entitats, que
podria, fins i tot, comportar la seva desaparició.
És cert que hi ha una proposició no de llei del grup de Convergència i Unió al Congrés
per simplificar aquestes obligacions tributàries i que suposaria que aquestes entitats no
haguessin de fer la seva declaració de l’impost de societats. Sap que el Sr. Montoro ha
manifestat la seva voluntat de modificar aquesta llei de l’any 2014, però fins al dia d’avui
les coses estan així. No sap si es té alguna notícia més sobre aquest tema, però creu que
alguna cosa s’hauria de fer mentre això no esdevingui una realitat. El regidor delegat li
havia comentat que s’havia fet alguna reunió amb les entitats per explicar el que els
venia a sobre, però si s’acaba complint aquesta llei, s’hauria de pensar que potser es
requerirà algun tipus de formació específica per facilitar el seu compliment.
La pregunta que vol formular és si l’equip de govern té alguna notícia més de com està la
situació actual, i també les seves previsions per tal de poder pal·liar en el municipi el que
pot suposar aquesta llei tan restrictiva.
El Sr. Alcalde respon que el que hi ha més important de moment és l’esmena que s’ha
presentat pel Grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. I també que el
regidor Sr. Toquero ha fet aquestes sessions informatives amb la voluntat que, si la llei
s’ha d’aplicar, la gent estigui com és informada millor. I en aquest sentit cedeix la paraula
el Sr. Toquero perquè pugui explicar les gestions que s’estan duent a terme.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que tot just ara arriba d’un acte en un altre municipi i
que han parlat d’aquest tema, i que s’ha dit que avui mateix la normativa ha estat
modificada aplicant una limitació de 50.000 euros a les entitats i un ingrés de menys de
2.000 euros per algun dels membres de les juntes, que no és el cas de les entitats del
nostre municipi, ja que no hi ha ningú que estigui cobrant sou. Per tant, si demà miren les
notícies i veuen que realment és així, entén que aquesta normativa no serà d’aplicació i
no afectarà a un 95% de les entitats del municipi. Després ja veuran el que fan amb
aquest 5% de les entitats que puguin estar afectades.

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 Barceló

Josep Poblet i Tous.

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2015.03.30 09:59:08 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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