ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 10 de juliol 2015
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 13,00 a 13,45 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. Juan Antonio Ramírez Rubio
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
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 CONSTITUTIVA DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE JUNY DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió constitutiva
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realitzada el dia 13 de juny de 2015.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00349 FINS AL NÚM. 00622 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. 00349 fins al núm. 00622 de 2015.
3r.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’ACORDA LA
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EL NOMENAMENT DELS SEUS
MEMBRES.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia pel qual s’acorda la constitució de
la Junta de Govern Local i el nomenament dels seus membres. El Ple de l’Ajuntament en
resta assabentat.

4t.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’ACORDA EL
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia pel qual s’acorda el nomenament
de tinents d’alcalde. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

5è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES DELEGUEN
COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia pel qual es deleguen
competències a la Junta de Govern Local. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
6è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES DETERMINA
L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL I ES DELEGUEN COMPETÈNCIES EN
ELS SRS. REGIDORS I SRES. REGIDORES.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia pel qual es determina
l’organització del govern municipal i es deleguen competències en els Srs. Regidors i
Sres. Regidores. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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7è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
RELATIVA AL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que voldria fer dues observacions : la primera és
relativa a la proposta del règim de sessions de Ple que preveu que no se celebrin les
sessions dels mesos d’agost i de desembre, i revisada la llei han vist que en municipis de
més 20.000 habitant els Plens s’han de fer, com a mínim, mensualment i per això creu
que no es compleix la llei.
La segona és la relativa a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local. El seu grup té
una esmena que podria fer que el Ple s’hagués de reunir més sovint i, per tant, també
volen deixar compte d’això.
El Sr. Alcalde li contesta que el que ara es tracta és el punt relatiu al règim de sessions
del Ple i si hi ha altres temes ja podrà intervenir quan pertoquin.
El Sr. Farriol diu que voldria aclarir que quan s’han fet les reunions prèvies a aquesta
sessió i han parlat d’aquest punt, potser no ha quedat prou clar. El que s’aprova és un
règim mensual de sessions de Ple, però s’avancen en el sentit de que si no hi ha
assumptes per tractar es faculta a l’alcalde perquè en el Ple del mes d’agost o en el
desembre i no havent-hi assumptes a tractar, no es convoquin. Per això, el règim és
mensual però es preveu que si no hi hagués temes a tractar puguin no convocar-se
aquests Plens.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que en relació a les intervencions fetes pel Sr. Forasté i
Farriol la intenció del seu grup serà votar en contra, ja que, més enllà del que ha dit el Sr.
Farriol, consideren que s’hauria de fer un Ple mensualment i ho consideren així pel que
diu la llei, en el sentit de que tant el que disposa l’article 46.2 de la Llei Reguladora de
Bases del Règim Local com el que preceptua l’article 98 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, es manté clarament que el Ple té sessió ordinària com a mínim una vegada al
mes, en els municipis de més de 20.000 habitants. Per això, si els dos textos legislatius
assenyalen inequívocament que la periodicitat mínima dels plens ha de ser un Ple
mensual, consideren que s’hauria de funcionar conforme a la legislació vigent. Per això,
com entenen que la proposta estableix un nombre de sessions de plens inferiors al que
marca la legalitat vigent, no només es limitaran a votar en contra sinó que demanen a
l’alcaldia a que recapaciti i estableixi com a mínim el nombre de sessions plenàries
requerides per la llei.
El Sr. Alcalde contesta que com ja li ha dit el Sr. Farriol, es respecta la legislació i, per
tant, de plens es faran els que s’hagin de fer i, fins i tot, en algunes ocasions se’n faran
més quan es convoquin d’extraordinaris. Però el que no es pot menystenir són els usos i
costums del lloc com, dit d’una manera més col·loquial, seria que el mes d’agost al
coincidir amb el període màxim de vacances de l’organització municipal, si no hi ha
assumptes i no s’han pogut reunir les comissions, a més han passat les festes majors i el
mes de juliol s’ha fet neteja de tots els assumptes municipals que hi puguin haver i
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sempre i quan no es menyscabi l’activitat municipal, llavors és per això que de vegades
no s’han fan. El mateix li pot dir en relació al mes de desembre ja que l’Ajuntament té el
bon costum d’aprovar els pressupostos quan toca, que és el mes de novembre. I el mes
de desembre s’entra en un cicle novament festiu en que els propis descansos dels
treballadors públics, el règim de Nadal, Cap d’Any, Reis i Sant Antoni que ve després,
requereixen d’una priorització que fa possible que en algunes ocasions la feina ja ha estat
enllestida i no calgui convocar el Ple.
El Sr. Alcalde finalitza dient que la qüestió es clara, el compliment legal és clar, i a més
reitera a les raons de caràcter local que justifiquen que aquesta mesura es pugui adoptar
ocasionalment alguna vegada.
Una vegada realitzades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de
les sessions del Ple.
Atès el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en
concordança amb l’article 46.2.a), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i 98a) 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 atesa la proposta formulada
per l’Alcaldia presidència, el Ple acorda, amb el vot en contra de la Sra. Sánchez i els Srs.
Téllez, Forasté i Rodríguez i el vot a favor dels Srs. i Sres. Alcalde president, Farriol,
Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez,
García, Pastor, Basterrechea, Martín i Camarasa, el que segueix:
PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es realitzaran amb
caràcter mensual i tindran lloc l’últim divendres no festiu de cada mes, a les vint-i-una
hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
SEGON. Facultar al Sr. alcalde per no convocar el Ple ordinari del mes d’agost i
desembre, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la realització de les
sessions ordinàries mensuals del Ple dins del mateix mes de la seva realització, quan el
dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional o per altra raó justificada.
8è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
RELATIVA A LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que la proposta s’ajusta a llei per la qual cosa no tenen
res a dir, però voldria fer notar la “super” cartera de Serveis a les Persones que, pel
contingut tant gran que té i tants àmbits diferents, potser valdria la pena fer una reflexió
sinó ara més endavant de fer-la més eficaç i executiva, perquè veuen que es una cosa
tant variada que pot ser molt difícil moure tants temes de manera continuada.
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Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup segurament ho faria d’una altra manera més
concentrada, però realment desconeixen si seria un model més òptim que l’actual. Per
això, en aquest moment prefereixen no decantar-se ara sinó que deixaran passar el
temps per poder elaborar un judici de valor amb més criteri que els hi donarà el pas del
temps i per això en aquest punt s’abstindran.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que en principi hi havia una proposta i el seu grup va
fer una reflexió sobre aquest tema i es va arribar a un acord. Creuen que abans hi havia 5
comissions i ara s’ha passat a 4, i s’haurà de veure si la feina assignada a aquesta super
comissió de Serveis a les Persones es pot fer en un única comissió. Només remarcar que
abans hi havia 5 comissions i en aquesta nova legislatura s’ha passat a 4, i han estat
d’acord i per això votaran a favor.
Una vegada celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, d’acord amb allò que disposa l’article 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, a
la creació i composició de les Comissions Informatives d’aquest Ajuntament, amb
l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de caràcter assessor.
Atès que, de conformitat amb el que disposen els esmentats articles, correspon al Ple de
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions
Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir
a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter
temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
Atès que, de conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions estaran
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells
dret a participar-hi.
Atès el que disposa l’article 20 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, en concordança amb els
articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, en tot allò en
què no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, i atesa la proposta
formulada per l’alcaldia presidència, el Ple de acorda, amb el vot en contra dels Srs.
Forasté i Rodríguez, l’abstenció de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez i amb el vot a favor dels
Srs. i Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, García, Pastor, Basterrechea, Martín i
Camarasa, el que segueix:
PRIMER. Crear les Comissions Informatives que es relacionen a continuació, amb la
composició i competències següents:
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1. COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

Composició:

President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui.

Vocals
6
2
1
1
1
1

:

representants del Grup Municipal de CiU
representants del Grup Municipal de C’s
representant del Grup Municipal de VSEC
representant del Grup Municipal del PSC-CP
representant del Grup Municipal de DV-AM
representant del Grup Municipal del PP

Competències :

-

Control i fiscalització de la gestió econòmico-financera municipal.
Elaboració, gestió, execució i control del pressupost general municipal.
Estudi, coordinació, redacció i tramitació de les Ordenances Fiscals.
Comptabilitat.
Gestió i recaptació de tributs municipals.
Tresoreria municipal : planificació, gestió, control i recaptació.
Valoració econòmic- financera del patrimoni municipal i del sòl.
Planificació i promoció de l’activitat comercial, industrial i de serveis.
Sistemes d’informació municipal. Administració electrònica. Noves tecnologies.
Adscripció orgànica dels Patronats Municipals de Turisme i Música i dels
organismes supramunicipals.

2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS AL TERRITORI.

Composició :
President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui.

Vocals :
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5
1
1
1
1
1

representants del Grup Municipal de CiU
representant del Grup Municipal de C’s
representant del Grup Municipal de VSEC
representant del Grup Municipal del PSC-CP
representant del Grup Municipal de DV-AM
representant del Grup Municipal del PP

Competències :
-

Planejament urbanístic municipal i supramunicipal.
Infraestructures locals i supralocals.
Gestió i disciplina urbanística.
Intervenció en l’edificació i control d’obres de companyies de serveis.
Planificació i contractació de projectes d’obres, equipaments i serveis municipals.
Execució i seguiment Agenda 21 Local.
Patrimoni Històric i Monumental.
Gestió Patrimoni Municipal del Sòl.
Planificació i impuls d’habitatges de protecció pública.
Gestió i recuperació d’espais naturals.
Auditories ambientals.
Inspecció i control sobre seguretat ambiental.
Control i seguiment de variables biològiques i ambientals.
Gestió, manteniment i millora dels edificis i equipaments municipals.

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.

Composició:
President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui.

Vocals :

6
2
1
1
1
1

representants del Grup Municipal de CiU
representants del Grup Municipal de C’s
representant del Grup Municipal de VSEC
representant del Grup Municipal del PSC-CP
representant del Grup Municipal de DV-AM
representant del Grup Municipal del PP
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Competències:

-

-

-

Planificació educativa i gestió dels centres i serveis educatius de titularitat
municipal.
Formació i promoció en l’àmbit educatiu.
Relacions institucionals amb els centres educatius i els seus òrgans de govern i
participació.
Col·laboració i coordinació amb centres de formació universitaris.
Coordinació i col·laboració en actuacions d’ ensenyaments no reglats.
Planificació i gestió dels equipaments i activitats per a la gent gran.
Coordinació i col·laboració en la gestió dels serveis socials d’atenció primària
d’àmbit municipal i coordinació amb les altres administracions públiques o entitats
privades.
Polítiques i programes socials pels àmbits de la infància, adolescència, gent gran,
persones amb disminució, famílies amb necessitats específiques i altres
col·lectius d’atenció especial.
Polítiques i programes de promoció i garantia de la igualtat de gènere.
Polítiques d’igualtat i de garantia d’integració en l’àmbit de la immigració.
Promoció i foment de les activitats de solidaritat i cooperació social.
Foment i coordinació de la participació ciutadana.
Coordinació i impuls d’actuacions en matèria de participació ciutadana destinades
a les entitats associatives del municipi.
Col·laboració amb les activitats de les entitats associatives ciutadanes.
Planificació i gestió dels equipaments cedits a les entitats associatives ciutadanes.
Orientació i inserció laboral dels col·lectius amb especials dificultats.
Observatori del mercat laboral.
Gestió i coordinació dels plans d’ocupació de les diferents administracions
públiques.
Formació ocupacional.
Foment i dinamització laboral, especialment en l’àmbit de l’ocupació juvenil.
Promoció i gestió dels centres d’activitat cultural de titularitat municipal.
Planificació i gestió de biblioteques, museus i sales d’exposició municipals.
Promoció d’activitats i cooperació amb entitats culturals.
Promoció d’activitats i cooperació amb altres entitats associatives que realitzin
activitats culturals.
Gestió, promoció i difusió del patrimoni cultural.
Promoció i foment de l’activitat física i esportiva.
Planificació i gestió d’equipaments esportius municipals.
Promoció esport escolar i de lleure.
Foment associacionisme esportiu i relacions amb entitats esportives.
Programes i polítiques en matèria d’infància i joventut.
Planificació i gestió dels equipaments destinats als serveis de joventut.
Servei d’informació juvenil.
Planificació, coordinació i impuls de les diferents àrees municipals adreçades als
joves.
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-

Promoció i coordinació dels programes d’habitatges per a joves.
Relacions i coordinació amb les entitats juvenils.

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I DE SEGURETAT
PÚBLICA.

Composició:

President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui.

Vocals :

5
1
1
1
1
1

representants del Grup Municipal de CiU
representant del Grup Municipal de C’s
representant del Grup Municipal de VSEC
representant del Grup Municipal del PSC-CP
representant del Grup Municipal de DV-AM
representant del Grup Municipal del PP

Competències:

-

-

Seguretat ciutadana i mobilitat : policia local, vigilància auxiliar, protecció civil,
planificació, control i ordenació del trànsit, senyalització viària, transport i
aparcament públic, atorgament de llicències de turisme, educació i seguretat
viària.
Recursos humans, organització i règim interior.
Serveis públics i logístics municipals.
Intervenció i control en l’activitat industrial i comercial, subjecta a algun règim de
comunicació, autorització o llicència administrativa.
Sanitat, salut pública i consum.
Equipaments i serveis funeraris.
Mercats municipals i d’encants.
Platges: serveis i autoritzacions.
Protecció i regulació de l’ús ciutadà de les vies i espais públics.
Patrimoni municipal: inventari i control.
Assegurances dels béns, les activitats i els serveis municipals i gestió de les
reclamacions de responsabilitat civil i patrimonial.
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-

Formació i gestió del Padró Municipal d’Habitants, Cens Electoral i Censos de
l’Estat.
Serveis generals d’estadística, registre i arxiu municipal.
Defensa i promoció de les activitats agrícoles del municipi i relacions amb les
institucions del sector agrícola municipal.

SEGON. Les funcions d’aquestes comissions informatives seran l’estudi i dictamen previ
dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la decisió del Ple o de la Junta de Govern
Local, en aquest darrer supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d’aquell, també
poden intervenir en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la
Corporació quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen o informe o el President de la
Comissió ho consideri oportú.
TERCER. Aquestes comissions celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual.
QUART. Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals, fent-los
constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió i notificar-ho a
aquesta Alcaldia dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del present
acord, quedant facultat l’alcalde per, mitjançant decret, procedir al seu nomenament.
9è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Dintre de l’organització de l’Ajuntament, existeix la Comissió Especial de Comptes que
s’haurà de constituir en tots els ajuntaments.
L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 58 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, estableixen que correspondrà a la
Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la
Corporació, amb les competències que s’assenyalen en els esmentats articles.
Atès que, de conformitat amb els articles esmentats, aquesta Comissió estarà integrada
per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu
número proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament, tenint tots ells el dret a
participar-hi.
Donant acompliment a allò que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i atesa la proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple acorda, amb
l’abstenció de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez i el vot a favor dels Srs. i Sres. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa, Ramírez, García, Pastor, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa,
el que segueix:
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ÚNIC. Aprovar la formació de la Comissió Especial de Comptes amb les competències
que li atribueix la legislació vigent, que tindrà la següent composició:

President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
5
1
1
1
1
1

representants del Grup Municipal de CiU
representant del Grup Municipal de C’s
representant del Grup Municipal de VSEC
representant del Grup Municipal del PSC-CP
representant del Grup Municipal de DV-AM
representant del Grup Municipal del PP

10è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que han vist una gran diferència respecte a la última
legislatura, però creuen que continuen havent-hi punts que estan delegats a la Junta de
Govern Local que tindrien que assignar-se al Ple. Un dels punt seria la menció a
l’aprovació de projectes i serveis, la contractació o concessió dels quals sigui
competència del Ple. El seu grup en aquest punt voldria, fins i tot i de cara a la
transparència, que es pogués debatre en el Ple, i igual que aquest punt algun altre.
Intervé el Sr. Forasté i diu que el seu grup en aquest punt, bàsicament perquè creuen que
el Ple municipal és la representació de la voluntat de la sobirania popular i que el fet de
delegar a la Junta de Govern local, tal com van dir en el discurs d’investidura, no té
perquè implicar una manca o pèrdua d’eficiència per part de la Corporació, creu que no hi
hauria d’haver delegacions en la Junta de Govern Local, ja que creuen que és una
manera d’evitar la transparència o el debat públic davant la resta de ciutadans. Per això
en aquest punt el seu grup votarà en contra.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup també votarà en contra d’aquest
punt pels mateixos motius a que han fet referència la resta de grups. Són unes
competències que té el Ple i delegar-les en la Junta de Govern Local és restar la
credibilitat i responsabilitat que tenen la resta de grups de l’oposició. Es tracta de donar
competències en temes tant importants com obres, serveis, el règim del personal o de
subvencions, i per això creu que es tindrien que debatre en el Ple perquè representen a
tots els ciutadans i és un tema de transparència i participació.
Intervé el Sr. Téllez i manifesta que comparteixen l’opinió de la resta de grups. Per una
banda valoren positivament l’avanç que suposa respecte a la legislatura anterior però, tal
com han dit la resta de grups, encara no és suficient. Consideren que si, tal com ha dit el
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grup Decidim, la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local es fa per
operativitat i eficiència, no és una justificació vàlida ja que creuen que la operativitat no
està renyida amb la transparència i la participació. I si el que es pretén en les delegacions
és major eficiència i donar una resposta més immediata, el que consideren que seria una
mesura més acceptable seria celebrar sessions plenàries amb més assiduïtat, la qual
cosa sí permet la legislació vigent.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que l’ADN del seu grup és la transparència i dins
d’aquesta està el tema de poder debatre coses importants. Dins d’aquest punt hi ha molts
temes importants i que no podran ser objecte d’un debat. Saben que existeixen unes
comissions per debatre aquests temes, però traslladar a la Junta de Govern Local segons
quins temes no està en la línia del seu grup, per la qual cosa creu que seria repetitiu dir el
que ja han dit els seus companys d’oposició, però creu que en aquest punt s’hauria de fer
una reflexió per poder donar més participació a l’oposició.
Pren la paraula el Sr. Farriol i respon que tot és respectable però s’hauria de repetir ara
una discussió que ja han tingut. Les delegacions que es fan es fan per operativitat i
voldria remarcar i recordar que en absolut minven cap transparència, perquè tots els
temes que són competència del Ple, encara que estiguin delegats, passen per comissions
informatives. Per tant estan documents degudament, són coneguts per tots els grups de
l’oposició bastant abans del Ple, poden demanar totes les aclaracions que vulguin i poden
expressar en el Ple allò que creguin oportú. La qual cosa que dubta molt que arribin a fer
mai perquè, com veuran en la pràctica, els temes que es tractaran per aquesta via són
absolutament rutinaris i podran comprovar que no hi ha contingut que mereixi la
convocatòria d’un Ple. És cert que es poden convocar més plens, però també és cert que
s’hauria de ser curós en l’administració del temps i de l’esforç.
El Sr. Farriol finalitza dient que es mantindrà la proposta perquè consideren que redueix
al mínim aquesta delegació i que en cap cas implica una minva de transparència.
Un cop realitzades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, i amb l’objecte de
dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta alcaldia considera
necessari, en ús de les facultats que confereixen a l’Ajuntament els articles 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 52.4 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, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la
competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de Govern
Local.
Atès que, de conformitat amb la legislació a que anteriorment s’ha fet referència, el Ple de
l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les seves
atribucions, sempre que no es trobin dins del supòsit previst pels articles 22.4 i 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.4 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
en els quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable, i
atesa la proposta de l’alcaldia presidència, el Ple acorda, amb el vot en contra dels Srs. i
Sres. Ramírez, García, Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté,
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Rodríguez i Camarasa, i el vot a favor dels Srs. i Sres. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez i Almansa el que segueix:
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a
continuació es relacionen:
a) La cessió d’ús temporal de béns de domini públic.
b) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels quals
sigui competència del Ple.
c) Totes les competències que siguin delegables segons la legislació de la Funció
Pública i, en especial, totes les de l’article 54 del Reglament de Personal de les
Corporacions Locals, amb excepció de les lletres a), c), h), f), g), k) i p).
d) Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe quan la disposició que reguli la
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan competent per sol·licitar-les i acceptar-les,
així com l’aprovació de la justificació de les despeses corresponents.
SEGON. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en
els termes i dins dels límits de la present delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan.
TERCER. Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents per a
dictar els corresponents actes administratius en les matèries delegades, i realitzar totes
les actuacions fins a la total conclusió dels expedients, així com la resolució dels
recursos, a què fa referència l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 115 del
RD 2568/86 de 28 de novembre, interposats contra els actes dictats en virtut de les
atribucions delegades.
QUART. Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a
l’adopció del present acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat del Ple d’avocació
de totes o algunes de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local.
CINQUÈ. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu
electrònica de l’Ajuntament.
11è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
RELATIVA A LA CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
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Atès que 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, disposa en el seu article 50 que, per a un
millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, el Ple podrà acordar la
creació de grups municipals i que aquests grups són obligatoris als ajuntaments de més
de 20.000 habitants.
Atès que tots els regidors i regidores han presentat escrit en què manifesten la seva
voluntat de pertànyer al grup municipal corresponent al partit polític per al qual han estat
elegits, i atesa la proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la creació de grups municipals a l’Ajuntament, de conformitat amb el
que disposa l’article 50 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.
SEGON.
De conformitat amb les manifestacions realitzades pels regidors, es
constitueixen els següents grups municipals:
1.- GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

-

Josep Poblet Tous
Francesc Xavier Farriol Roigés
Manuela Moya Moya
Josep Toquero Pujals
Cristina Campallo Martínez
Francisco José Almazán de la Paz
Josep Maria Pujals i Vallvè
Pere Segura Xatruch
Lucía Teruel Carrillo
Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Miguel Ángel Almansa Sáez

Portaveu

:

Portaveu adjunta:

Francesc Xavier Farriol Roigés
Manuela Moya Moya

2.- GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA

-

Juan Antonio Ramírez Rubio
Roberto García Casado
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-

Maria Mercedes Pastor Chico

Portaveu
:
Portaveu adjunt :

Juan Antonio Ramírez Rubio
Roberto García Casado

3.- GRUP MUNICIPAL VILA-SECA EN COMÚ

-

Elisabet Sánchez Gutiérrez
Mario Téllez Molina

Portaveu
:
Portaveu adjunt :

Elisabet Sánchez Gutiérrez
Mario Téllez Molina

4.- GRUP MUNICIPAL PSC-CP

-

Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Estela Martín Urbano

Portaveu
:
Portaveu adjunta :

Ander Basterrechea Aranguren
Estela Martín Urbana

5.- GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA-ACORD MUNICIPAL

-

Josep Forasté Casas
Robert Esteve Rodríguez Fibla

Portaveu
:
Portaveu adjunt :

Josep Forasté Casas
Robert Esteve Rodríguez Fibla

6.- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
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-

Jordi Camarasa Moreso, portaveu.

12è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
RELATIVA AL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que en aquest punt voldrien explicar que en les
reunions prèvies que s’havien mantingut van fer notar que en la proposta que hi havia per
part de l’equip de govern, hi havia un biaix molt gran entre el que eren els regidors de
l’oposició i els de l’equip de govern. Van demanar que això s’ajustés i se’ls hi va acceptar
la proposta, la qual cosa ha de reconèixer públicament, però en aquest punt votaran en
contra de la proposta perquè creuen que és molt important que actualment, en la situació
de crisis, amb les moltes penúries que està passant la gent, poguéssin mostrar com a
representants públics una major empatia amb la resta de persones del municipi. Per això
voldrien proposar una rebaixa substancial de totes les retribucions o el topalls màxims, en
aquest cas, de tots els membres de la Corporació.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que la primera proposta que va fer el seu grup va
ser de rebaixar tots els sous un 20%. Efectivament, en la reunió que van tenir prèvia al
Ple, al final es va arribar en un acord sobre una proposta que va fer el grup de Decidim i
en la qual el seu grup hi va estar d’acord. Votaran a favor, però vol fer constar que la
primera proposta del seu grup era rebaixar els sous un 20% de tota la Corporació.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup no està d’acord amb aquestes retribucions
en el context de retallades i dificultats econòmiques en que es troben. A més no acaben
de veure ètic que persones que no tenen dedicació parcial ni exclusiva puguin percebre
quantitats superiors a les que ingressa la majoria de gent que viu a Vila-seca, i en aquest
sentit el seu desig era que s’igualessin les diferències a la baixa però en les negociacions
aquesta possibilitat no ha volgut ser contemplada pel grup municipal que governarà al
llarg d’aquesta legislatura.
També entenen que les assignacions que perceben els grups polítics són injustes i
fomenten les desigualtats entre el grup municipal majoritari i la resta, ja que hi hauria
d’haver un límit màxim a rebre, tota vegada que les despeses de l’agrupació no creixen
de manera lineal en funció al nombre de regidors.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i avança que en aquest punt intentarà explicar-se. Ell ha
entrat en política per ser honest amb les seves decisions i en el grup així ho entén. Per
part del govern actual hi va haver una primera proposta en la que hi havia una part dels
regidors que sortien perjudicats amb una baixada de sou. Creu que tota l’oposició va
estar d’acord en aquesta baixada, tal com ha dit el representant del PSC i Vila-seca en
Comú. Ell li va dir al Sr. Farriol que acceptava aquesta baixada de sou, però que si
aquesta baixada de sou era només per una part dels regidors, havia de fer-ser extensiva
a tota la resta dels regidors, tinguessin càrrec o no en aquest Ple.
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El Sr. Ramírez continua dient que hi han hagut dues reunions per aquest tema i es va
arribar a un consens, i ara li estranya que hi hagin posicions com la del grup de Decidim,
el qual va fer una proposta de pujar sous consistent en pujar un 25% el sou dels regidors
rasos - i si no és així que algú el desmenteixi - i ara públicament es digui que es vol
baixar els sous. Les coses són justes per tots. Quan l’equip de govern faci una cosa
malament la dirà, tal com ho ha fet. Ell públicament ja va manifestar els ideals del seu
partit, no té res contra les persones i mai la seva conducta serà anar contra temes
concrets, tal com varen dir, però sempre seran honestos amb la seva manera de pensar.
Van fer una proposta tots conjuntament, tots van estar d’acord a pujar aquests sous en
25% i van establir que la resta no es pujaria el sou. I amb això hi varen estar tots d’acord,
ningú va manifestar el contrari. I diu això perquè sinó, no tenen sentit les reunions
prèvies, o si es fan s’haurien d’escriure i deixar-les escrites, perquè, tal com ha dit abans,
quan no hi hagi raó no n’hi haurà i ho dirà, però crec que el populisme en aquest cas s’ha
sobrepassat. Ahir es va arribar a un acord, el seu grup va proposar baixar el sou, es va
dir que no, i després es va prendre una decisió conjunta de pujar només els sous als més
baixos i els demés mantindre’ls com a la última legislatura.
Per això ells ahir van donar la seva paraula de votar si i amb 10 hores no ha canviat la
seva opinió i avui votaran si a la proposta.
El Sr. Ramírez finalitza dient que ells no van estar d’acord en la reducció de 5 a 4
comissions, però amb aquesta baixada també hi ha hagut una baixada de sous, perquè
deixen d’haver-hi més representants en les comissions. No vol entrar en el debat si és el
correcte o no, però si es van a buscar retallades aquí també s’han aconseguit.
Intervé el Sr. Farriol i diu que aquest és un tema que es podria dir que es presta a
“safareig”, però intentarà ser el més precís possible. En primer lloc, dir que sous només
els tenen dos regidors perquè tenen dedicació exclusiva i són de l’equip de govern. Els
demés reben una indemnització, una indemnització amb un concepte ben ampli que
intenta cobrir des de les molèsties fins a les pèrdues d’oportunitats o les despeses que
pugui generar la seva activitat. Però el realment important és que aquests regidors, tots,
facin el millor que puguin la seva feina.
També vol manifestar que aquest és un capítol ampli i s’hauria de començar a obrir una
mica el ventall. D’entrada vol recordar, perquè és important, que aquest govern i aquest
Ajuntament no té càrrecs de confiança, no té assessors. I voldria recordar-los-hi que és
pràctica habitual en la majoria dels Ajuntaments de certa mida, per no dir en tots,
nomenar un nombre important d’assessors que tenen una funció exclusivament política i
al servei dels grups polítics i que tenen un cost econòmic d’un ordre de magnitud per
damunt del que estan parlant. I això afecta a tots els partits. No està dient que el seu
partit no ho faci, això afecta a un munt de partits a moltes ciutats i aquí no n’hi ha hagut
mai ni n’haurà mentre mani aquest govern. No hi ha assessors. Fins i tot els càrrecs
eventuals, que són una altra cosa diferent, que tenen més a veure amb el funcionament
ordinari de l’administració, són restringits al màxim, tant al màxim que ara mateix són
zero. Potser algun dia en faci falta algun, llavors en parlaran i sortirà el tema en el Ple.
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En definitiva, les indemnitzacions i retribucions que per portar en marxa l’activitat política
es fan en aquest Ajuntament són extremadament austeres en comparació amb qui
vulguin. I alhora de fer la comparació s’haurien d’incloure tots els capítols, el d’assessors
també, perquè no fos cas que algun partit que es manifesta aquí escandalitzat per les
xifres, es trobi que en altres Ajuntaments on participa té un nutrit nombre d’assessors
amb la corresponent nòmina mensual i Seguretat Social.
De manera que, finalitza dient el Sr. Farriol, la seva feina no és tant sols l’austeritat en
aquest capítol, sinó en tots, però en aquest especialment perquè és un tema que
evidentment necessita exemplaritat i amb aquesta voluntat es fan les coses. Les
indemnitzacions han d’existir perquè la feina s’ha de poder fer bé, han de ser austeres, ho
són perquè el conjunt del sistema que ells proposen és extremadament de baix cost i
aguanta comparació amb qui vulguin, per la qual cosa, lògicament mantindran la seva
proposta.
Pren la paraula la Sra. Sánchez per fer una rèplica al Sr. Ramírez i per manifestar que en
la reunió d’ahir Vila-seca en Comú va votar en contra d’aquesta proposta, i que avui
també votarà en contra.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que és cert que van ser ells qui varen creure que era
just apujar els sous dels regidors de l’oposició, però una cosa és el que és l’estructura
diferencial entre regidors i la feina que hi ha darrera, que creien que era profundament
injusta, i l’altra que no té res a veure, és el fet que, tal com ha dit abans i com a mostra o
empatia per la mala situació que està passant molta gent i per filosofia, no hi hagués una
rebaixa general. No és una manca d’incoherència, són dues coses diferents.
El Sr. Ramírez intervé i diu que no vol afegir res més. Creu que ahir van estar tots a la
reunió, que va quedar clar i que la postura del seu grup també és clara.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret
Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva, així com indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els Organismes Autònoms.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el que disposa l’article
50.8 del Text Refós abans esmentat, els grups polítics municipals tenen dret a disposar
d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, la
qual cosa, donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la
necessitat d’assignar-los una dotació econòmica de caràcter anual en concepte
d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves
funcions.
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És voluntat d’aquesta alcaldia de mantenir la línia d’austeritat que es segueix
tradicionalment en aquesta Corporació, de tal manera que el nou augment de regidors de
la Corporació no comporti un augment correlatiu de la despesa global per aquest
concepte. Amb aquesta finalitat es vol proposar una mínima modificació de la Base 25 del
vigent pressupost, necessària en funció precisament de la redistribució orgànica i
funcional de les competències i també sens perjudici de la necessitat de garantir un
correcte i raonable funcionament dels grup polítics municipals.
I atesa la proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple acorda, amb el vot en
contra dels Srs i Sra. Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez i amb el vot a favor dels Srs. i
Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, García, Pastor, Basterrechea Martín i Camarasa, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació de la Base 17 del vigent Pressupost General de la
Corporació, pel que fa al Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels
regidors i regidores i assignacions dels grups polítics, que quedarà com segueix:

“ I. INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS.
1.- Per sessió plenària (tots els regidors membres) ...................................... 380,00 €
2.- Per sessió de la Junta de Govern Local ( tots els regidors membres)...... 332,50 €
3.- Per sessió de la Comissió Informativa, d’òrgans dels Patronats
municipals o que celebrin altres comissions especials creades
en execució d’acords plenaris; tots els regidors membres ............................. 332,50 €
4.- Per assistències, en representació municipal, a sessions
dels òrgans externs o Administracions on l’Ajuntament participi .................... 108,00 €
II. SOSTRES MÀXIMS APLICABLES .

Aquests imports corresponen a la quantitat bruta màxima anual que un membre de la
Corporació podrà percebre durant un any complert ( d’1 de gener a 31 de desembre)
- President de Comissió Informativa d’Hisenda/ President de
Comissió informativa i de Patronat ................................................... 25.000 €
- Regidors delegats............................................................................. 17.500 €
- Regidors portaveus grups polítics municipals .................................... 14.000 €
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- Regidors ............................................................................................. 10.500 €

III ASSIGNACIONS A GRUPS POLÍTICS

S’atribueix a cada grup polític dels que composen la Corporació una dotació econòmica
per cobertura i despeses generals de la seva activitat a raó de 1.500 € per cada grup i
1.500 € més per cada regidor, d’acord amb allò que estableix l’article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, amb efectes des de l’1 de gener de 2016.
Aquesta assignació tindrà caràcter anual i naturalesa de subvenció incondicionada i es
destinarà a finançar les despeses de funcionament pròpies del grup i amb les
estipulacions previstes en l’esmentat article 73.3 de la Llei 7/85.

IV. ESTABLIMENT DE DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS.

De conformitat amb el previst a la Llei 7/85 s’estableix les següents dedicacions
exclusives i parcials:
1r. La Sra. Regidora responsable de l’Àrea de Serveis al Territori, dedicació exclusiva
amb una retribució bruta anual de 51.500 €, repartides en 14 pagues íntegres.
2n. El Sr. Regidor responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones, dedicació parcial del
90%, amb una retribució bruta anual de 47.588 €, repartides en 14 pagues íntegres.
3r. Resultarà incompatible la percepció de la dedicació exclusiva i parcial amb qualsevol
altra indemnització o emolument dels previstos a l’apartat I.
4t. Mensualment els serà abonada, automàticament, la retribució corresponent, sense
necessitat d’acreditació”.
SEGON. Fer efectives les retribucions i indemnitzacions contingudes en aquest acord
amb efectes de 13 de juny de 2015.

TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu
electrònica de l’Ajuntament.
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13è. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ELS PATRONATS
MUNICIPALS, ENTITATS SUPRAMUNICIPALS I ALTRES.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que el que s’aprovarà ara és una proposta d’alcaldia
que, en cap moment i tret del punt 1 i 2, se’ls ha tingut en compte a l’hora de la proposta.
El fet de no preguntar-los ni tenir-los en compte els portarà a no acceptar la proposta.
Pren la paraula el Sr. Forasté per manifestar que el seu grup votarà en contra d’aquesta
proposta, però no perquè no hi estiguin d’acord. Ells accepten l’oferta que se’ls hi va fer
de formar part del Patronat de Música i que la resta de grups formessin part del Patronat
de Turisme. I accepten també el compromís que hi ha per part de l’equip de govern de
que hi haurà una modificació d’estatuts perquè estiguin tots els grups representants en
ambdós Patronats, però per guardar-se la carta de poder forçar a donar major celeritat al
tema del canvi estatutari, votaran en contra.
El Sr. Alcalde respon que aquest criteri és una mostra inequívoca de la “confiança” en el
compromís assumit per l’equip de govern.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup votarà en contra per un tema principal
com és el que no se’ls ha tingut en compte alhora de poder participar o no en les entitats
supramunicipals i altres. És en aquest punt en el que no estan a favor, perquè en l’altre el
dels Patronats en les reunions prèvies que han tingut, el seu grup va ser molt clar en dir
que volien que tots els grups de l’oposició estiguessin representants tant en el Patronat
de Turisme com en el de Música. Sap, diu, que estatutàriament participar tots els grups
de l’oposició en el Patronat de Música no és possible i per això en les reunions prèvies hi
ha hagut un compromís per part de l’equip de govern de revisar els estatuts i donar
participació a tots els grups municipals dins aquests Patronats. Però també el seu grup
que a aquesta voluntat de modificar els estatuts se li posi un límit temporal, perquè si no
poden passar els quatre anys i continuar de la mateixa manera.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que, en primer lloc, voldria manifestar que el que se li ha
dit al Sr. Forasté que la confiança es guanya amb el treball, no és una cosa que vingui
donada, i en aquest sentit el seu grup també votarà en contra ja que entenen que,
s’hauria de tenir la representació de tots els grups en tots dos Patronats. Tot i així,
celebren la voluntat de l’equip de govern de modificar els estatuts manifestada a tots els
grups municipals en les negociacions prèvies i aprofitant aquesta bona entesa emplacen
a totes les forces polítiques del municipi a posar-se a treballar per actualitzar els estatuts
a la realitat socio política actual.
També voldria dir que pel que fa a la resta d’entitats supramunicipals entenen que hi
hauria d’haver algun tipus de representació de les forces de l’oposició, principalment en
aquelles entitats on hi ha més d’un representant de l’Ajuntament. Entenen que on només
hi ha un representant sigui un de l’equip de govern, però en els altres que hi ha més
d’una persona que forma part com a vocal, creuen que com alguna persona de l’oposició
hi hauria de formar part.
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Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup no està d’acord en que no puguin estar també
en el Patronat de Música perquè els hi agradaria tenir representació, però volen entendre
que és un tema estatutari i no hi hagut temps de modificar-ho. Però si l’equip de govern
s’ha compromès a mirar de solucionar aquest tema i canviar els estatuts, consideren que
de moment no és algo tant greu com per no poder recolzar aquesta proposta, perquè
realment i si històricament només hi havia tres partits, doncs hi havia tres regidors o
representants. Saben que és un tema estatutari i el seu grup té la confiança de que això
es pugui canviar durant aquesta legislatura.
Pren la paraula el Sr. Farriol i manifesta que, com ja s’ha parlat abastament en reunions
prèvies, és la voluntat de l’equip de govern afrontar una modificació d’estatuts per donar
cobertura a tots els grups polítics. Creu haurien d’entendre que a ningú se li havia
ocorregut mai que en aquest Ple hi podia haver sis grups polítics diferents, i per això els
estatuts estan redactats en l’òptica de les composicions habituals en els anys anteriors.
És evident que es poden modificar i hi estan disposats.
Però també vol fer avinent que la confiança ha de ser mútua. L’oposició té tot el dret a
desconfiar del govern i el govern de l’oposició. Amb això vol dir que es faran uns estatuts
nous si tenen suport, perquè si no el tenen no cal. Es faran uns estatuts nous si hi ha
clarament una línia de suport o de modificació que es pacti, si no n’hi ha, llavors no cal, ja
que la confiança va ambdues direccions : govern- oposició i oposició-govern, també quan
es negocia i es discuteix.
El Sr. Forasté respon que la confiança es guanya amb el temps i espera que amb el
temps tots siguin mereixedors de la mateixa. Confiar d’entrada..., ja es veurà.
El Sr. Basterrechea també respon que coincideix en que la confiança ha de ser mútua,
però si ara l’equip de govern posa de relleu la seva voluntat de modificar els estatuts i els
grups de l’oposició hi estan d’acord, no hi d’haver cap problema per portar-ho endavant.
El Sr. Téllez pren la paraula i diu que el mateix que ha dit el Sr. Basterrechea que la
voluntat de modificar els estatuts queda manifest té tota la força de l’oposició, ara bé
segons quin tipus de modificació es plantegi, potser s’hi estarà d’acord o no perquè a ells
el que els hi agradaria és treballar en conjunt amb tothom i participar d’una manera
proactiva, ja que no els hi agradaria que els hi donessin un document i ja està.
També consideren que si bé es diu que no estaven previstos els estatuts per a una
realitat municipal de sis forces polítiques, segons tenen entès, en el mandat anterior i
amb tres forces polítiques en un dels Patronats només tenia representació un grup de
l’oposició. Amb això vol dir que ja abans ja no estaven fets els estatuts d’una manera que
s’hi poguessin veure representades totes les forces polítiques de l’oposició.
El Sr. Ramírez intervé per manifestar que creu que la confiança es guanya amb el temps i
per Ciutadans és una primera prova, un primer apropament de confiança i entén que això
es farà. Si no es fa evidentment, llavors es començaran a conèixer i més endavant no hi
haurà el recolzament en les coses que es pugui prometre. Però creu que la primera
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oportunitat sempre s’ha de donar, si no es dona l’oportunitat no es podrà demostrar
l’oportunitat de negociar coses en el futur. Per això, el seu vot serà favorable.
Una vegada realitzades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir al nomenament dels representants municipals en les Entitats
supramunicipals de les quals l’Ajuntament de Vila-seca forma part, així com en els
Organismes autònoms municipals i altres entitats i organismes, en compliment d’allò que
disposa l’article 38.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vistos els estatuts reguladors dels Patronats Municipals i Entitats supramunicipals de les
quals forma part l’Ajuntament de Vila-seca, i vista la proposta formulada per l’alcaldia
presidència, el Ple acorda, amb el vot en contra dels Srs. i Sres. Camarasa, Forasté
Rodríguez, Basterrechea, Martín, Sánchez i Téllez i amb el vot a favor dels Srs. i Sres.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel,
Núñez, Almansa, Ramírez, García i Pastor, el que segueix:
PRIMER. Designar als següents Regidors i Regidores en els següents òrgans col.legiats
i Entitats, en representació de l’ Ajuntament de Vila-seca:
1. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.

Representants de l’Ajuntament:

President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui

Vocals de l’Ajuntament : Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sra. Mercedes Pastor Chico
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Jordi Camarasa Moreso
2. PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA.

Representants de l’Ajuntament:
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President : L’alcalde o regidor/a en qui delegui

Vocals de l’Ajuntament : Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla

3. FUNDACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE
CATALUNYA.

Representant de l’Ajuntament:

Sr. Pere Segura Xatruch

4. FUNDACIÓ AUDITORI JOSEP CARRERAS

Representant de l’Ajuntament:

Sr. Josep M. Pujals Vallvè
5. AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA.

Representant de l’Ajuntament :

Alcalde President, Sr. Josep Poblet i Tous

6. CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC.

Representants de l’Ajuntament :

Alcalde President

: Sr. Josep Poblet i Tous

24

Vocals :

Sr. Xavier Farriol i Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch

7. CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA.

Representant de l’Ajuntament:

Sr. Xavier Farriol i Roigés

8. CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DEL
CAMP DE TARRAGONA.
Representant de l’Ajuntament:

Sr. Xavier Farriol i Roigés

9. CONSORCI LOCALRET.

Representant de l’Ajuntament :

Sra. Cristina Campallo Martínez
10. CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Representant de l’Ajuntament :

Sra. Manuela Moya Moya

11. CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL TARRAGONÈS.

25

Representant de l’Ajuntament :

Sr. Josep M. Pujals Vallvè
12. MANCOMUNITAT INCINERADORA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Representants de l’Ajuntament:
Alcalde President, Sr. Josep Poblet i Tous
Sr. Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep M. Pujals Vallvé

13. MANCOMUNITAT GESTORA DELS RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE
SALOU I DE VILA-SECA.

Representants de l’Ajuntament:

Alcalde President, Sr. Josep Poblet i Tous
Sr. Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
14. CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS.

Representants de l’Ajuntament:

President : L’Alcalde o qui delegui.
Escola Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta

:
:
:
:
:

Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
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Escola La Plana
Escola Cal.lípolis
Institut Ramon Barbat i Miracle
Institut Vila-seca
Conservatori de Música

: Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
: Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
: Sra. Manuela Moya Moya
: Sra. Manuela Moya Moya
: Josep M. Pujals Vallvé

15. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ PER A LA
CONSERVACIÓ I MILLORA DE L’ESPAI PEIN DE LA SÈQUIA MAJOR.

Representant de l’Ajuntament:

Sra. Manuela Moya Moya
16. COMITÉ LOCAL DE LA CREU ROJA

Representant de l’Ajuntament:

Sr. Josep M. Pujals Vallvé

17. ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIO EUCORP

Representant de l’Ajuntament:

Sra. Manuela Moya Moya
SEGON. Comunicar aquest acord als regidors i regidores i organismes afectats.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous.
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