ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 29 de desembre 2015
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 15,05 a 15,15 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Roberto García Casado
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal.
Excusa la seva absència :
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es pren a continuació el següent
acord:

ÚNIC.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA- ACORD MUNICIPAL, EN
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EL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
CONFECCIONAT PER A LA SEVA VIGÈNCIA DURANT L’EXERCICI DE L’ANY 2016 I
APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU,
DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A LA SEVA VIGÈNCIA
DURANT L’EXERCICI 2016.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que voldria fer una explicació de les al·legacions que el
seu grup va presentar. Des del grup municipal Decidim Vila-seca, complint amb el seu deure
com a oposició, i aquesta és una primera crítica que estaria bé que tinguessin present, atès
el gran volum d’informació a analitzar i el poc marge de temps per fer-ho, van continuar
estudiant els pressupostos i les bases d’execució amb posterioritat a l’aprovació inicial del
Ple i més enllà del debat de les xifres i l’oportunitat política de dirigir la despesa en un sentit
o en un altre, on tenen visions molt distants de difícil conciliació, es van adonar compte que
existien errors tant materials com de concepte que creien que feia necessària la presentació
d’al·legacions.
En primer lloc, la manca de participació de la resta de forces polítiques en l’elaboració dels
pressupostos. Considerant que el govern municipal representa menys d’un 50% dels vots
emesos en les últimes municipals i que és només gràcies a la llei d’Hont que l’equip de
govern té la majoria de regidors, per salut democràtica hauria estat molt necessària
l’elaboració d’uns pressupostos de consens entre totes les forces polítiques que haguessin
recollit les diverses sensibilitats representades en aquest Consistori.
En aquests pressupostos l’equip de govern obliga la majoria de vila-secans i vila-secanes a
empassar-se un programa que no han votat, curiós el concepte que tenen de la paraula
consens. Consens no és proposar a la resta de forces si per separat volen fer propostes que
estudiaran i decidiran si són convenients o no a canvi d’un suport incondicional a tota la
resta del pressupost que evidentment no admet modificació, això és representatiu de la
saviesa que els caracteritza.
Buscar consens és seure tots els grups polítics en una taula, exposar els diferents
plantejaments i mirar de trobar punts de coincidència. Com tampoc és consens si algú entra
al seu joc per incorporar despeses menors d’algun grup de l’oposició, penjar-se la medalla
per acabar executant poc després poc o res de les aportacions fetes. En aquest sentit serà
interessant fer un seguiment de les aportacions del Sr. Camarasa, què faran? Omplir els
carrers de Vila-seca de càmeres de vigilància generant un Gran Hermano gegant al poble?
O incorporaran el pacte de pressupostos, demostrant un cop més el seu tarannà?
Quina oportunitat s’han deixat perdre de començar a fer les coses d’una altra manera,
preparant-se tots plegats per a unes noves dinàmiques municipals on la ciutadania també
s’incorporarà directament a la elaboració dels pressupostos. Tenen motius fonamentats per
sospitar del seu grau de compromís, ja que en temes tan importants com la partida de
Serveis Socials, any rere any, pressupost rere pressupost, n’executen una part

2

substancialment menor a la que inicialment està pressupostada, generant superàvits que
financen les seves inversions dels anys posteriors.
Per al seu grup, un pressupost municipal és un document altament vinculant, un contracte
amb al ciutadania, en què cal ser extremadament rigorós tant amb el seu plantejament, com
amb la seva redacció i posterior execució. I és per aquest motiu que donen molta
importància a la segona part de les al·legacions que han presentat, on s’exposen un seguit
d’errors que s’han hagut de sentir que són menors, que eren errors de transcripció o errades
sense importància, de la qual cosa discrepen totalment.
És rellevant que el termini per justificar les activitats del mes de desembre de 2016
susceptibles de rebre subvenció sigui el 17 de gener de 2017 i no del 2016 aquest termini.
És rellevant que l’ús del llenguatge sigui l’adequat en cada expressió de les bases
d’execució i que s’utilitzin les unitats de mesura adients, facilitant la seva comprensió. És
rellevant també que el termini per presentar l’informe econòmic d’intervenció de l’exercici
2015 sigui maig de 2016 i no de 2017. És rellevant que persones que no tenen
responsabilitat política en aquest Ajuntament no vegin el seu nom vinculat a una àrea de
responsabilitat encara, com és rellevant fer una revisió ortogràfica del document final prèvia
a l’exposició pública. I és rellevant perquè tot plegat posa de manifest què signifiquen per a
l’equip de govern els pressupostos municipals, igual que les comissions informatives o els
mateixos plens : un tràmit burocràtic que compleixen amb desgana, per imposició legal, que
els molesta més que cap altra cosa i al qual tampoc cal dedicar més esforços que els
mínims i necessaris. Si falten diners d’alguna partida, estiren d’una modificació de crèdit i
llestos. Si sorgeix alguna idea brillant electoralment convenient, estiren de fons de
contingència, que per això es tenen, per això i per assegurar el superàvit de l’any següent.
Si hi ha errades en els documents, es passen per alt o s’esmenen sobre la marxa, a
conveniència sempre de l’equip de govern que, cada vegada ho tenen més clar, no
sorgeixen d’escoltar inquietuds dels vila-secans i vila-secanes, sinó de l’interès propi.
De tota manera volen acabar donar-los les gràcies perquè el seu menysteniment els ha
permès presentar aquestes al·legacions i tornar-los a dir en sessió plenària les reflexions
que els acaben de fer.
El Sr. Forasté finalitza dient que probablement ara hauran de patir una demostració de
paternalisme o llenguatge agressiu quasi ofensiu que només està permès al Sr. Farriol en
aquest plenari. Per part seva ja està tot dit. Gràcies i bones festes.
En aquest punt s’incorpora el regidor Sr. García.

Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que des de Vila-seca en Comú donaran suport a les
al·legacions presentades pel Grup de Decidim Vila-seca. Si bé saben que la major part dels
defectes són més de forma que no pas de fons, tot i així el seu grup també els consideren
greus. Consideren que un dels fets més transcendentals, com són els pressupostos anuals,
no s’haurien de fer tan de pressa. Coses com veure nom d’antics regidors que no van
acabar el mandat passat i d’altres errades fetes per tallar i enganxar, mostren i demostren
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que es poden fer les coses amb molta més cura. Això mostra que de manera col·lectiva es
pot fer molt millor. Saben que el recurs no prosperarà i que els defectes es corregiran en un
Ple ordinari, però volen posar en valor la tasca feta pel grup de Decidim Vila-seca i per això
votaran a favor de les al·legacions.
Vist l’escrit de reclamacions i al·legacions presentat pel grup municipal Decidim Vila-secaAcord Municipal en el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l’exercici de l’any 2016, el
Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. García, Pastor, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez i el vot a favor dels Srs. alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa i Camarasa, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar les reclamacions i al·legacions presentades pel Grup Municipal
Decidim Vila-seca, en el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, per a la seva vigència durant
l’exercici de 2016, de conformitat amb l’informe emès per la Regidoria d’Hisenda i la
Intervenció municipal de Fons.
SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Vila-seca i els
seus organismes autònoms, per a la seva vigència durant l’exercici de 2016.
TERCER.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. Així
mateix es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un resum per capítols del pressupost
general definitivament aprovat de cadascun dels pressuposts que l’integrin.

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 Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2016.02.01 14:05:54 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

4

