ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 26 de setembre 2014
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 22,25 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
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. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència :
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Esteve Martí Salvadó

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 25 DE JULIOL DE 2014.
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El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 25 de juliol de 2014.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00670 FINS AL NÚM. 01011 DE 2014.

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. 00670 fins al núm. 01011 de 2014.
3r.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ DE COMPTES.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES GENERALS DE L’AJUNTAMENT I
DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2013.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, textualment, el que segueix:
“ De tant en tant no està de més fer una mirada enrere.
Una mirada enrere i veure que van dir quan van aprovar els pressupostos del 2013, tot i
que això signifiqui remuntar-se al mes de novembre del 2012, i d’això ja fa ara quasi dos
anys.
Un pressupost que va comptar amb el vot afirmatiu de tot el plenari, malgrat les
discrepàncies que pudien haver-hi entre els diferent grups municipals.
I en aquell ple , el protagonista (protagonista involuntari, tot s’ha de dir) , va ser el
Patronat de Turisme i la utilització i generació de romanents de tresoreria i l’ incompliment
reiterat en l’ execució dels pressupostos inicials.
Per tant, permeti’ns que comencem parlant del Patronat de Turisme i remarcar que en
dels últims deu anys, ha estat el pressupost del 2013 el pressupost més ajustat, tant en el
pressupost global com en el que es refereix a la partida més examinada i mes modificada
any rere any, com és la de festes.
Per tant, si quan hem cregut convenient hem criticat la seva gestió, és de justícia
reconèixer avui la feina duta a terme l’any 2013 i en tot cas esperar no sigui un fet
anecdòtic ni aïllat i, a partir d’ara aquest fet, l’ajust pressupostari a la realitat, sigui el fet
diferencial del Patronat de Turisme.
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També hem de tornar a dir que ens agradaria que la promoció tingués un pes més
important dins la seva activitat i que algunes festes passessin a formar part del
pressupost de cultura…però hem d’admetre que la discrepància en alguns punts no resta
valor a la nostra felicitació en termes generals per l’ execució del pressupost de l’any
2013. Un pressupost que també és el mes baix dels últims anys i això suposa un esforç
important de contenció de la despesa, malgrat que l’aportació municipal continua
representant el 85%, i requeriria un esforç més important per buscar la cooperació del
sector privat.
Semblaria que la taxa turística hauria de suposar un alleugeriment de l’aportació
municipal, així com una major despesa en la promoció turística, però encara està per
veure..
Respecte del Patronat de Musica.
El president de la Comissió d’Hisenda manifestava l’any 2012 respecte a la presentació
del pressupost del 2013 que es feia un especial incidència a la situació de preocupació
que s’estava generant al Patronat de Musica des del punt de vista pressupostari, i
remarcava el fet que la situació havia millorat i s’esperava que durant l’exercici de 2013
les coses foren més senzilles.
Tant de bó hagués estat així... més aviat al contrari. La situació d’inseguretat respecte del
finançament provinent de la Generalitat no s’ha resolt d’una manera clara i va obligar a
fer un préstec al patronat perquè pogués sortir d’una situació de “ fallida tècnica”
El Patronat de Música havia d’afrontar també un pressupost que en xifres globals estaria
molt aprop del pressupost de l’any 2003, i que s’ha tancat amb xifres de despesa per
sota de les previsions.
Per tant felicitar, també el President del Patronat i l’àrea econòmica i administrativa del
Patronat per la gestió en temps difícils, que és quan es demostra realment la capacitat
de gestió i de control d’una administració. I com no, tornar a reclamar mà ferma en
l’exigència i compliment del finançament de la formació musical a l’administració de la
Generalitat. Ho tornem a dir.. parlar d’un país quan oblidem la formació del seus
ciutadans, no té gaire sentit.
Respecte del pressupost municipal estricte, recordar que començaven amb un
pressupost de 27,6 milions d’euros (recordar que el pressupost de l’any 2012 va tancar
amb unes despeses de 27,2 milions d’euros.).
Amb la incorporació de romanents i les modificacions introduïdes es va arribar als 34,5
milions d’euros de despesa prevista.
D’aquestes previsions de despesa, la xifra total al tancament de l’exercici és de 24,3
milions d’euros, és a dir, deu milions d’euros de despesa per sota de la prevista final, i
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fins i tot 3 milions d’euros per sota de la inicial, i fins i tot 3 milions inferior a la de l’any
2012, però especialment per la despesa no realitzada en inversions.
I tot això passa malgrat que els ingressos superen en 2,3 milions d’euros les seves
previsions inicials.
És a dir, recaptem més i no cobrim la despesa prevista, especialment en les partides de :
Despeses de personal: 1 milió d’euros per sota de les previsions inicials
Despeses diverses 1,4 milions d’euros ( un milió ja correspon a la no utilització del
fons de contingència) però és molt més inexplicable la no realització de la despesa de
400.000 euros en despeses d’ ocupació i dinamització laboral.
Prop de 250.000 de despesa inferior en la concessió de la recollida
d’escombreries (malgrat que el cost total està en la línia de l’exercici anterior)
125.000 de menor despesa del serveis de recaptació.
Totes aquestes partides fan que el capítol dos presenti una desviació en la realització de
la despesa de 19%
Respecte a aquest punt mantenim la diferent valoració que feia el president de la
comissió. La majoria de partides manté la despesa respecte de l’ exercici anterior i
l’estalvi o la retallada del 20% respecte de les seves previsions inicials prové bàsicament
del fons de contingència, de la partida d’ocupació i dinamització laboral, ( i no complir-la
no és un estalvi, més aviat és un incompliment ), de la desviació en la previsió de les
despeses de recollida d’escombraries i en la menor despesa del servei de recaptació, és
a dir, agents externs.
Per tant, sense negar un esforç en la contenció de la despesa al llarg d’aquests anys, uns
dels signes més clars és la reducció de l’enllumenament públic ( o l’esforç ja comentat del
Patronats), sense negar aquest esforç, és cert que la rebaixa de 2,3 milions a l’exercici
2013 respecte a les seves previsions inicials no prové de l’estalvi, sinó més aviat de la
falta d’ ajust a la realitat.
I per últim, la despesa d’inversions, quasi 9,7 milions d’euros dels quals només apareix
com executada 3,4 milions, és a dir, el 35.75%
És cert que , ja ho va explicar el president de la comissió que les inversions ara ja estan
executades, però comptablement no ho sembla...
I respecte dels ingressos ja hem comentat que els drets reconeguts superen les
previsions inicials en 2 milions d’euros , especialment per les transferències de l’Estat,
les transferències d’empreses privades i el bon comportament dels interessos de dipòsits
bancaris.
Un exercici comptable correcte, amb un balanç positiu en termes generals , i amb el
compliment de la legalitat respecte a l’endeutament.
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I lamentem que aquells aspectes que van tenir el nostre suport més explícit, la seva
liquidació presenta unes xifres més aviat modestes amb relació a les previsions de
despesa (formació i ocupació, subvenció creació d’empreses...)
Però per sobre de les nostres apreciacions o critiques també hem de tenir en
consideració l’informe d’intervenció de fiscalització de l’exercici de 2013. Un informe que
va en la línia que sempre hem mantingut des del nostre grup:
Els números globals són correctes, però el detall ens ha d’obligar a un major control
documental de la despesa
“Necessitat de la implantació de pressupostos per programes i seguiment d’objectius de
la planificació.”
“Programació econòmica respecte a la prestació de serveis públics i la realització
d’activitats econòmiques.”
Són frases de l’informe d’intervenció però que es podrien trobar també a les nostres
intervencions des de fa ja uns quants anys.
Sembla que estem en el camí....i per tant, tant debò sigui així i l’exercici de l’oposició en
la revisió de comptes tindrà més sentit amb un clars indicadors de l’eficàcia i eficiència de
l’ús de i l’aplicació dels diners del pressupost.
Respecte a la necessitat d’un sistema de revisió plena de tots els expedients que també
es demana des de l’Intervenció, és evident que en aquests moments això podria
significar la paràlisi de la nostra administració, si no ve acompanyada d’un increment del
personal i dels mitjans per dur a terme aquesta tasca. Probablement no és el millor
moment per encarar aquesta inversió en mitjans i personal, però no podem deixar-la
aparcada i és necessari fer una planificació per garantir que això es podrà realitzar en un
marge de temps a curt termini i aprofundir en mecanismes que ens permeti garantir el
compliment estricte de la legalitat en termes de fiscalització del pressupost.
Per tant, el nostre grup s’abstindrà en l’aprovació dels pressupostos, més per raons de
caire polític, per valoracions sobre prioritats a l’hora de la despesa i el que entenem la
necessitat de reajustament en algunes partides pressupostàries, però deixant clara
constància que en termes globals presenta una liquidació correcta i satisfactòria. I que
tenim una tresoreria sanejada que ens permet encarar alguns canvis de futur en uns
temps, que malauradament, no acaben de presentar un escenari sense ombres en
l’aspecte econòmic i polític”.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que voldria contestar breument la intervenció del Sr.
Miñambres. En primer lloc voldria agrair-li el to de la intervenció, tot i que evidentment
sempre hi ha algun punt de discrepància en un tema tant complex com aquest i que per
això els hi vol exposar.
Coincideix amb el Sr. Miñambres que la situació econòmica de l’Ajuntament i la que es
reflecteix en la liquidació del pressupost de 2013 és satisfactòria des de tots els punts de
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vista. Com tots saben, s’estan vivint uns anys de crisi econòmica amb un impacte
important en l’administració pública i encara més i més lamentable sobre les hisendes
privades.
Pel que fa a l’administració pública s’han tingut les possibilitats i els instruments per
prendre mesures per afrontar aquesta crisi. I s’ha fet. Bàsicament, el que s’ha fet és
aplicar mesures d’estalvi que han permès el que ha assenyalat el Sr. Miñambres abans, i
és que la situació pressupostària estigui equilibrada. L’any 2014 s’està gastant en el
funcionament diari del municipi, els mateixos diners que s’estaven gastant l’any 2007. I
això no ho ha fet cap administració, que ell conegui, a tot Espanya.
Per què? Perquè s’està en una situació de dificultat i s’han pogut afrontar perquè es té
una estructura que permet treballar aquestes mesures d’estalvi i de reducció de despesa.
Si es parla més detalladament de l’any 2013, continua dient el Sr. Farriol, el que ha dit el
Sr. Miñambres sobre els Patronats és correcte. El Patronat de Turisme, que ha patit
retallades importants de despesa, com altres sectors de l’administració municipal, les ha
pogut absorbir i ha pogut complir amb els seus objectius. L’aplicació de la taxa turística
no s’ha utilitzat per reduir substancialment l’aportació municipal, ja que entenen que per la
situació geogràfica del municipi, i per l’orientació que es té en el sector turístic, s’havia
d’utilitzar la taxa turística per incrementar les activitats de promoció, i així és com s’han
implicat en activitats de promoció conjuntes i liderades per la Diputació de Tarragona i
esteses a tota la Costa Daurada, que implica una aportació econòmica i que s’ha pogut
fer, en gran part, gràcies a l’entrada per la taxa turística. Per tant, la política que s’ha
seguit és utilitzar la taxa turística per reduir l’aportació municipal i per incrementar
l’activitat.
També coincideix amb el que ha dit el Sr. Miñambres respecte al Patronat de Música, que
exigeix un esforç. És veritat. La Generalitat de Catalunya no està en condicions de
suportar la despesa que suportava en aquest àmbit i s’ha hagut de substituir amb l’
esforç dels pares i de les famílies, que han vist com ha augmentat el que s’ha de pagar
pels ensenyaments de música. Però també i molt bona part, per l’augment de la
participació municipal. Tot i que tenen l’esperança que aquest deute de la Generalitat duri
poc temps i acabi desapareixent, i es pugui tornar a la normalitat. Però el que no es volia
és perdre tot el que ha estat la gran tradició formativa en música d’aquest municipi i per
això, tal com han comentat de vegades en les comissions, es manté l’esforç, encara que
és cert que hi ha un increment de l’aportació municipal.
Respecte al pròpiament pressupost municipal, en temes de despesa corrent es van
ajustar a les previsions, mentre que en termes d’ingressos es varen complir els objectius.
Però voldria matissar al que s’ha dit respecte a les inversions, ja que el complement
d’inversions no és tal. Les inversions fonamentals del pressupost de 2013 eren, per
exemple, la compra del Celler de la Cooperativa, la qual, lògicament, està pressupostada
l’any 2013, però el pagament es fa el 2014. Això vol dir més d’un milió d’euros consignat
el 2013 però que no es pot gastar i no surt de caixa fins el 2014. Es tracta d’un tràmit
normal. El mateix passa amb l’obra del Castell. I això és el que fa que el Sr. Miñambres
pugui dir, i és veritat però s’ha de matisar, que l’execució d’inversions formal a 31 de
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desembre no era completa. Però no ho era per aquestes raons, perquè ja es tenia la
consignació de les despeses que s’han fet a continuació. Estem davant, per tant, d’una
situació pressupostàriament satisfactòria.
I voldria remarcar un últim punt. S’han esforçat el màxim possible per complir amb els
compromisos polítics que varen assumir el dia de l’aprovació dels pressupostos, i creu
que s’ha complert. La dotació de les partides és la que és i de vegades s’esgota i de
vegades no, i tal com saben pel que fa estrictament a les partides de protecció social, si
mai es necessiten diners addicionals estan compromesos a ampliar la seva dotació. Però
s’han esforçat per complir els compromisos que tenien i no té consciència que no hagi
estat així.
El Sr. Farriol finalitza dient que voldria reiterar la valoració positiva de l’exercici de 2013 i
la satisfacció de com han anat les coses en general i en particular.
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Miñambres, Alvarez, Avilés i
Salvadó i amb el vot a favor dels Srs. Camarasa, Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals,
Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde
president, el que segueix :
ÚNIC. Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals de
Música i Turisme, corresponents a l’any 2013.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI DE 2015 I SEGÜENTS.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que, tal com tots saben, el que s’aprova és la
modificació de les Ordenances Fiscals. Per tant, el que no es modifica es queda tal com
estava, i és que principalment la característica d’aquestes Ordenances és que manté en
tot allò que és realment important, en el que afecta la vida de la gent la mateixa pressió
fiscal que la dels anys anteriors. No hi ha modificació d’IBI, d’escombraries, d’IAE, de
vehicles, i només es retoquen temes molt secundaris de la vida municipal com poden ser
les taxes de taules al carrer d’establiments o alguna altra qüestió que afecta a
concessionaris.
Voldria ressaltar que és el tercer any consecutiu que hi ha una absoluta congelació de les
Ordenances Fiscals i que dels sis últims exercicis, (el que s’està aprovant ara són les
Ordenances que regiran l’any 2015), és a dir els exercicis que van del 2010 al 2015,
ambdós inclosos, en cinc d’ells hi haurà hagut congelació d’Ordenances, i només l’any
2012 es va tenir una modificació i encara era per imperatiu legal a causa d’una decisió del
govern de l’Estat.
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El Sr. Farriol finalitza dient que això vol dir que es pot mantenir la pressió fiscal sense
modificar-la, malgrat les dificultats i malgrat que s’ha d’absorbir un increment important de
costos derivats de l’augment de l’IVA. Tot i així es té capacitat per absorbir-ho i creuen
que és el més oportú de cara a no perjudicar innecessàriament les economies
domèstiques. Potser no sempre podrà ser així, però ho serà el 2015. Ningú pot garantir
que pugui ser sempre així, però de moment es té aquesta capacitat i per això es proposa
una modificació de les Ordenances Fiscals que, tal com ha dit abans, no afecta a cap
dels punts substancials de l’economia domèstica.
Pren la paraula el Sr. Camarasa que diu, textualment, el següent:
“ De les diferents modificacions que han sofert les taxes les trobem del tots correctes
després dels forts increments que hi ha hagut aquests darrers anys creiem que és una
manera de corregir-les i que es pugui beneficiar d aquesta congelació a tots els nostres
veïns.
No estem d’ acord tal com vam dir en el seu moment a la comissió que no s’hagi tingut en
compte una reordenació dintre de l’ocupació de la via pública, creiem que ni ha molts
carrers que s’estan pagant o molt per damunt o sense proporció, i potser que s’haurien de
prendre en consideració la modificació d’alguns carrers del poble, modificant la zona a
què pertanyen.
També abans d’intervenir en què pensem de las taxes del Conservatori, voldríem
reivindicar-hi la nostra representació al mateix. Creiem que en moments com els que
estem vivint totes les formacions amb representació hi haurien de ser.
Abans que res i atès el nostre posicionament en aquest capítol ens agradaria no
tornessin a repetir que el nostre grup, el grup del Partit Popular està en contra de la
música, i tampoc cal que tornin a dir el meravellós que és el nostre Conservatori ja ho
sabem, el que sí estem en contra és en la seva gestió que la considerem com una gestió
dolenta o millor dit, una no gestió. No creiem que hipotecar l’Ajuntament en una aportació
anual mitjana de mes d’un milió d’euros, se li pugi dir una bona gestió, aquest és l’import
que les nostres arques municipals, ara si i per als que han dit haurem d’assolir per molt
de temps, el seu argument que no sigui cas que si les pugem molt no es matriculin els
alumnes. Creiem que quan la solució a aquest problema es l’aportació d’un milió d’euros
s’hauria de mirar. Ja a la nostra intervenció de fa un any els ho recordàvem i com creiem
que les dades no han variat gaire els ho tornaríem a dir i els faríem las mateixes
preguntes que vam dir.
També hauríem de preguntar-los, als nostres veïns, què els sembla que el nostre
Ajuntament exemple d’eficàcia i prosperitat subvencioni a cada un dels 385 alumnes amb
2.700 euros com a poc, és a dir 450.000 pessetes i que l’ ajuda total de l’ aportació al
Patronat pugi a 1.041.000 és a dir 173.488.000 de pessetes.
Els costos del Conservatori arriben gairebé als 2 milions d’euros i se’n recapten per
matrícules només 341.000 la resta 1.568.000 arriben des de la Diputació Provincial
527.000 i els restants des de l’ ajuntament.
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El cost de cada alumne és de 4.960, paguen de mitjana uns 886 Euros i la resta és a
càrrec de les administracions….
Senyors, el Conservatori Municipal és un forat sense final. Un cop mortes o quasi mortes
les subvencions de la Generalitat.
Creiem que ha arribat el moment de prendre decisions, cosa que sembla que els costa
fer.
Dèiem també l’any passat que estàvem perplexos que tinguéssim un equipament que
està costant al poble més d’1.000.000 d’ euros i l’únic que se’ls acut és pujar las taxes un
5 %, bé aquest any no les pugem sinó les congelem.
La inoperància que ens demostren, per prendre-les i intentar arribar el més ben
posicionats en el moment no llunya que s’hagi de prendre una decisió més dràstica sobre
aquest equipament.
Com a mostra ens agradaria comentar com ha anat l’evolució de las matrícules
universitàries en 6 anys a Catalunya del període 2007/2008 al 2013/2014 segons els
diferents estudis entre el 69% i el 291 % ja descomptada la inflació. Per exemple un
estudiant que hagués volgut fer Enginyeria Tècnica Industrial especialitzant-se en
mecànica hauria vist incrementada la seva matrícula en aquest període un 176,5 %. Un
Mestre en educació primària un 168% Una titulació Universitària en Treball social un
192%. Quasi res. Totes aquestes ensenyances oficials. El nostre Conservatori, també en
aquest període agafant com a base el programa bàsic d’iniciació, l’any 2007 es pagaven
566 euros, per aquest 2015 amb els increments que ens proposen quedarà en 844 és a
dir en aquest període l increment ha sigut en la seva totalitat del 42 %, molt lluny dels
altres increments en carreres universitàries que també ha de pagar la població.
Això sense ser els estudis de música estudis no reglats o no obligatoris, o sigui voluntaris,
tret d’ un petit percentatge.
Volen fer-nos creure que anem pel bon camí, tenim els nostres dubtes, ara bé és la seva
decisió. La nostra, si volguessin tenir-la en compte, cosa que no faran, els hi
recomanaríem primerament, que s’incrementessin poc a poc, no amb l’ànim de fer les
matrícules inaccessibles, sinó perquè aquestes s’apropessin una mica més al cost, i
intentar així que les aportacions municipals es poguessin reduir i per suposat el que no
faríem seria congelar-les.
Tal com també vàrem dir l’any passat, prenguin decisions correctes i ens tindran al seu
costat.
Per les diferents raons exposades, el posicionament del nostre Grup serà vot en contra a
la modificació de les Ordenances per aquest any vinent”.
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Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, textualment, el que segueix:
“Davant dels ingressos provinents dels impostos dels ciutadans, és més que
comprensible, fins i tot exigible que l’increment fos el 0%, no només per aquest any, sinó
també per als propers..”
Això ho dèiem en l’aprovació de les ordenances per al 2014, i és una demanda que ha
estat reiterada durant aquests últims anys davant de l’escenari de crisi i la situació
complicada de moltes famílies i, evidentment l’ economia sanejada del nostre ajuntament.
I aquesta sigui la tònica per al 2015 és, naturalment, un motiu de satisfacció per al nostre
grup.
Malgrat que l’increment sigui 0, en termes generals, continuem amb la demanda que s’ha
d’articular i millorar com es justifiquen els increments de les concessions del nostre
ajuntament. No és tampoc la primera vegada que parlem d’aquet tema, i entenem les
dificultats per unificar criteris o buscar el model apropiat, però ho considerem del tot
imprescindible. La Intervenció ens va informar que s’està treballant en aquestes línies i
per tant és un motiu més de satisfacció.
És cert que xoca la proposta de l’increment 0 de taxes proposat per l’escola de música i
el conservatori, tenint en compte les dificultats generades per la manca o incertesa del
finançament provinent de la Generalitat . També és cert que els últims increments de
taxes han estat importants per a les butxaques dels pares, i que per molt s increments
que es proposin mai seran capaços de cobrir una hipotètica manca del finançament de la
Generalitat.
Però hem de saber on està el límit del que ha de ser l’aportació municipal...i aquesta és la
incertesa que es manté exercici rere exercici si la Generalitat no és capaç d’ assegurar un
finançament adequat als ensenyaments musicals.
Valorem naturalment l’esforç i l’aposta que es va fer fa molts anys per donar i posar en
valor els estudis musicals.
El nostre grup recolzarà l’acció de govern per mantenir-los sempre que es mantingui la
contenció en la despesa del Patronat i per un temps prudencial.
I probablement aquest és el repte: quan de temps hem d’assumir com administració els
incompliments de finançament de la Generalitat en matèria d’educació musical.
Voldria fer una petita intervenció, tot i que entén que l’equip de govern té la suficient
maduresa i pes per defensar-se de les crítiques ha fet el Sr. Camarasa. Ell fa escassos
minuts ha defensat la bona gestió del Patronat de Música i ha sentit un comentari
totalment contrari. Per tant, l’equip de govern tindrà suficients motius després per
expressar-se però voldria dir que aprovar o fer aquesta crítica per un costat i per l’altre
aprovar els pressupostos, la liquidació dels pressupostos, que és l’any en què més
aportació s’ha fet, creu que no té sentit.
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S’ha de ser coherents en els dos camins, si es critica l’aportació municipal no es pot
aprovar la liquidació dels pressupostos que presenta la major aportació municipal.
El seu grup ho va recolzar perquè va ser una necessitat urgent, que si no ho té malentès
es retornarà a l’Ajuntament aquesta aportació extraordinària i per tant, l’aportació
municipal està de la mateixa manera que estava fins ara.
Però no és coherent aprovar uns pressupostos en els quals una administració ha fet una
major aportació al Patronat i per un altre costat fer aquesta crítica a les Ordenances.
Respecte a l’ús de les instal•lacions municipal esportives van discrepar sobre els
increments presentats.
Naturalment, i va ser una demanda d’aquet grup, la supressió de les diferències per raó
de residència, ja que poden tenir una repercussió sobre els comptes del concessionari.
Per tant entenen que d’alguna manera s’ha d’equilibrar aquesta manca d’ingressos que
podria suposar l’eliminació de la discriminació per no residència...
Però:
1r s’haurien de justificar els ingresso habituals amb l’actual estructura de taxes.
2n s’hauria de presentar l’estudi del que suposa la reducció de tarifes
3r s’hauria de plantejar un pla per reduir l’hipotètic desequilibri de la concessió que
genera aquesta simplificació.
No hem vist res de tot això, simplement se’ns proposen unes tarifes que, en alguns
casos, poden arribar un increment de més del 50%, en eliminar la reducció als abonats
residents.
Però hi ha també altres qüestions administratives que entenen que no són legals, i que
podria indicar una menyspreu del concessionari vers aquesta administració i que potser ,
fins i tot, seria motiu de sanció com a mínim, com és el fet d’eliminar ja per aquest any
2014 la diferència entre residents i no residents i convertir-la en abonats i no abonats,
abans fins i tot de la seva aprovació per aquet plenari, una aprovació que serà per
l’exercici 2015; i a banda del fet d’atribuir-se el concessionari la potestat de modificar el
preues de manera unilateral i que apareguin serveis i preus que en cap cas estan
aprovats en l’ordenança municipal.
A dia d’avui aquesta situació no s’ha modificat a la pàgina web del concessionari i és un
fet que considerem molt greu.
Canviant de tema, valorem positivament la regularització en ordenances de les
bonificacions per aquelles famílies amb problemes econòmics importants així com
millorar la informació perquè aquelles que ho necessiten puguin obtenir ajuda per
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afrontar situacions temporals d’insolvència a l’hora de fer front al pagament dels
impostos municipals.
I tornem a reiterar que l’ordenança de subministrament d’aigua potable, aprovada ara per
la mancomunitat de Vila-seca i Salou, hauria d’estar publicada i penjada a la web del
nostre ajuntament. Tan debò la mancomunitat tingués una pàgina web d’informació
pròpia i accessible per tothom que vulgués conèixer la seva estructura, a nivell
administratiu com d’instal•lacions, xarxa...ets, on també tingues espai la normativa que
afecta als ciutadans.
Però mentre això no sigui una realitat, com a mínin, aquesta ordenança reguladora ha
d’estar obligatòriament a l’abast del s nostres veïns. I és un error que s’hauria de
resoldre amb immediatesa.
La nostra intenció era votar a favor de les ordenances fiscals, però en agradaria conèixer
abans de decidir el nostre sentit de vot si ens pot afegir alguna informació respecte al
temes que hem destacat del concessionari de les piscines”..
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que, en primer lloc, començarà pel tema del Patronat de
Música i després es referirà al tema del concessionari municipal de piscines.
El Patronat de Música té un pressupost global d’1,7 milions d’euros per any. D’aquests,
300 i escaig mil els aporten els pares i això representa un 20%, la qual cosa és el normal
a Europa a l’hora de demanar a les famílies un esforç per finançar el cost de l’educació
no obligatòria, perquè l’obligatòria ha de ser gratuïta. Entenen que aquesta aportació de
les famílies és el que toca i que l’augment del 42% és suficient.
Que la Generalitat de Catalunya, per la situació econòmica que viu, hagi hagut de
generar augment de costos encara molt més alts pels ensenyaments universitaris és molt
lamentable, però no es té perquè seguir aquest exemple.
Tal com ha dit abans, del pressupost global d’1,7 milions d’euros, 300 i escaig mil ho
aporten les famílies, 500.000 la Diputació de Tarragona, des de fa molts anys, i la resta
evidentment va a càrrec de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca. La
Generalitat de Catalunya vindria a estar compromesa en aportacions de l’ordre del
450.000 euros. Per tant no hi ha una aportació municipal d’1 milió, sinó d’uns 450.000
euros. Però també és cert que en els últims anys hi hagut retards en aquesta aportació de
la Generalitat, i per tant, en alguna liquidació surt una aportació municipal de l’ordre dels
900.000 euros, que s’ha d’entendre com a temporal. I s’ha d’entendre així perquè la
Generalitat acabarà complint els seus compromisos i aportant els recursos als quals s’ha
compromès.
El Sr. Farriol continua dient que si un dia la Generalitat de Catalunya els digués que no
pagaran els ensenyaments musicals del Conservatori, llavors s’hauria de fer un
replantejament. Ara el que s’està fent és mantenir el Conservatori en marxa. S’ha obligat
al Conservatori a fer una reducció important de despeses: el pressupost actual és d’1,7
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milions, però superava els dos. Aquesta reducció ha estat dolorosa. I ha obligat al
Conservatori a reduir professorat, i altres despeses, és a dir, a un esforç de contenció
important. I entenen que la situació actual és la més justa : es demana als pares un major
esforç, però no un esforç inassolible; al col•lectiu de professors que facin la seva feina
però sense cap despesa innecessària, i l’Ajuntament fa les aportacions que són
necessàries per mantenir l’entitat en marxa, perquè creuen que fa una gran tasca social.
Si un dia, com ha dit abans, la Generalitat plantegés la seva absoluta desvinculació
d’aquest finançament, ja es veuria a la conclusió que s’arribaria, però la situació actual és
la que ha dit abans. L’aportació municipal no és d’1 milió d’euros doncs, tot i que és
important. És a dir, no hi ha inoperància, passivitat... No hi ha res d’això, simplement hi ha
una situació complicada que s’afronta de la millor manera possible.
Respecte al comentari del Grup Municipal Socialista amb relació al concessionari de les
piscines, voldria dir-li que el tema dels concessionaris dins de les Ordenances Fiscals és
un tema menor. És un tema molt secundari i fins i tot dins de l’àmbit del que és purament
aquest concessionari, les discrepàncies són en aspectes molt puntuals. Però sí que li ha
de donar la raó en que si el concessionari està aplicant indegudament tarifes o les està
aplicant abans d’hora o no està complint amb allò que diuen les Ordenances Fiscals, se li
obligarà a complir-ho, perquè és de llei i de fet ja s’està investigant.
El Sr. Farriol finalitza dient que si hi hagués un incompliment també ha de dir que seria
una qüestió secundària i menor, però el Sr. Miñambres té tota la raó a dir que el
concessionari està obligat a complir literalment allò que diguin les Ordenances Fiscals i la
postura de l’Ajuntament és que ho compleixi i així se’ls hi dirà si es dóna el cas.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que discrepen en la valoració feta pel Sr. Farriol
respecte al tema del concessionari. No és un tema menor ja que creu que el que es fa a
l’Ajuntament té un valor i un sentit. Les Ordenances és un tema important i tot allò que
s’aprova entén que ha d’anar on ha d’anar. Vist el compromís del Sr. Farriol que això
s’estudiarà i s’investigarà i que el concessionari ha de complir allò que està aprovat pel
plenari, el sentit de vot del seu grup serà positiu respecte a les Ordenances Fiscals.
Atès l'expedient confeccionat per a l'aprovació provisional de les modificacions de les
Ordenances Fiscals que han de regir durant l'any 2015 i següents, i en compliment del
que disposa el Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de Llei reguladora de les hisendes locals, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot
en contra del Sr. Camarasa i el vot a favor dels Srs. Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó,
Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals, 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 2015 i següents, que a continuació es relacionen:
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O.F. NÚM. 8 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.
O.F. NÚM. 12 ORDENANÇA
REGULADORA
DE
LA
TAXA
D’OBERTURA
D’ESTABLIMENT O INSTAL•LACIONS.
O.F. NÚM. 14 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
O.F. NÚM. 15 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES.
O.F. NÚM. 17 ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.
ANNEX 5
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIO D’AREES
ESPORTIVES MUNICIPALS.
O.F. NUM. 20 TAXA PER UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIALS
DEL DOMINI PUBLIC.
ANNEX 3
OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES.
O.F.NÚM. 24 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM.
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 17 de
setembre de 2014:
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.
TERCER.- Aprovar la derogació de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per
la tramitació de l’autorització ambiental, atès l’informe jurídic emès al respecte pel qual es
considera que a partir de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, resulta procedent la seva derogació.
QUART.- De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, el present
acord provisional, així com el text de les Ordenances Fiscals annexes al mateix,
s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al que tingui lloc la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ.- Durant el termini d’exposició pública de les Ordenances, les persones
directament interessades, en els termes prevists a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin pertinents.
SISÈ.- Elevació automàtica a definitiu de l’acord provisional en el supòsit que no es
presentin reclamacions.
SETÈ.- Publicació íntegra dels texts modificats i aprovats definitivament en el BOP.

5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC A LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE.
Atès que la Junta de Direcció del Consorci, en data 16 de setembre, ha acordat aprovar
l’adaptació dels Estatuts del Consorci del CRT, de conformitat amb allò que estableix la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat per l’Administració
Local i amb la finalitat principal de determinar l’administració a la que resti adscrit
l’esmentat Consorci, així com per incorporar diferents modificacions estatutàries ja
aprovades o adaptar algun article a la realitat existent.
Vistos també els punts segon a cinquè de l’acord esmentat de la Junta de Direcció del
Consorci, en els quals s’estableix el procediment a seguir per a la tramitació de
l’adaptació i modificació dels Estatuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment l’adaptació i modificació dels vigents Estatuts del Consorci
del Centre recreatiu i Turístic que afecta als articles 2, 3, 22, 50 i 51, que quedaran
redactats amb el següent tenor literal:
“Article 2n. Administracions que s’associen.
El Consorci es constitueix per l’administració de la Generalitat de Catalunya i els
municipis de Vila-seca i de Salou .
El Consorci restarà adscrit a l’Ajuntament de Salou “
“Article 3r. Seu del Consorci.
Els òrgans de govern i els serveis de gestió i d’administració del Consorci tenen la seva
seu a les instal•lacions pròpies situades a Plaça Marià Manent, s/ n, de Salou.
No obstant, els òrgans de govern poden celebrar sessions també a les seus o
instal•lacions de qualsevol del ens consorciats “.
“Article 22è. Junta de Direcció.
“ 2.- Es composa dels membres següents:
a)
El Conseller d’Economia o del departament de la Generalitat de Catalunya que en
el seu cas exerceixi aquestes funcions .
b)
Un membre representant del Departament d’Economia de la Generalitat o del
departament que en el seu cas exerceixi aquestes funcions, designat pel seu Conseller.
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c)
Els Alcaldes dels municipis de Salou i de Vila-seca que tindran consideració de
membres nats.
d)

Tres regidors del municipi de Vila-seca, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

e)

Tres regidors del municipi de Salou, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

El Conseller de la Generalitat, o, la persona en qui aquest hagi delegat, és el President
de la Junta amb el vot de qualitat.
Els Alcaldes de Salou i de Vila-seca tindran la consideració de Vicepresidents de la Junta
de Direcció.
A les sessions de la Junta assisteixen, amb veu però sense vot, el Secretari, sempre i
l’Interventor, quan s’escaigui. “
“3.- La Junta de Direcció podrà delegar en un vocal amb les atribucions següents:
a)

Direcció de l’administració del Consorci en tots els seus àmbits.

b)
Representació del Consorci, sens perjudici de la que correspongui al President i
vicepresidents per raó de càrrec.
c)
Exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència, donant-ne compte
posteriorment a la Junta .
d)
Autoritzar i ordenar despeses i pagaments, així com reconèixer obligacions amb
el límits i quanties que es fixen pels alcaldes en la legislació de règim local de Catalunya.
e)
Contractar obres, gestió de serveis públics, serveis, subministres, consultories i
assistències i treballs específics i no habituals, dins els límits quantitatius i procedimentals
que s’estableixin pels alcaldes en la legislació de Règim Local de Catalunya.
f)
Qualsevol altra competència que essent pròpia del President o dels
Vicepresidents, aquests no es reservin expressament i sens perjudici que el president
pugui avocar-les per a si mateix en qualsevol moment.
La delegació es farà en favor del vocal representant del departament d’Economia de la
Generalitat o el Departament de la Generalitat de Catalunya que exerceixi les funcions
d’aquest ”
“Article 50è. Dissolució del Consorci.
El Consorci es dissol només per alguna de les causes següents:
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a)
Finalització del període de vigència establert a l’article 6, sense acord previ de
pròrroga adoptat per tots els membres del Consorci.
b)
Desaparició de la causa que dóna lloc a la constitució del Consorci, que és la
instal•lació del CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC i, en especial, la instal•lació i
manteniment del parc com element essencial del CRT.
c)
Mutu acord dels ens consorciats, el qual no es podrà adoptar dins dels 20 anys
de vigència del Consorci.
En els supòsits previstos a les lletres a) i b), l’acord de dissolució i liquidació del Consorci
s’adoptarà per la Junta de Direcció, a la qual correspondrà, en tot cas, decidir el que sigui
procedent pel que fa a la forma i al procediment a seguir per a la liquidació dels béns,
drets i obligacions del Consorci i la subrogació en els mateixos de les Administracions o
els ens consorciats.
Article 51è. Aportacions al Consorci.
La quantia de les aportacions amb què els municipis de Vila-seca i de Salou doten la
Hisenda del Consorci pel seu funcionament es satisfaran en el mateix percentatge que
resulti dels criteris de redistribució dels tributs locals delegats que s’estableixen en l’article
52 dels estatuts.

SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci del CRT per tal que sotmeti
aquesta modificació d’Estatuts a una informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, quedant delegat el Consorci per efectuar aquest tràmit i els que
siguin necessaris fins a la publicació de l’aprovació definitiva, mitjançant el present acord.
TERCER. El present acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts s’entendrà
definitiu per l’Ajuntament de Vila-seca, si en el tràmit d’ informació pública no es presenta
cap al•legació. En el cas de formular-se al•legacions dins el període d’informació pública,
es faculta la Junta de Direcció del Consorci per decidir sobre la seva estimació o
desestimació i per procedir de conformitat amb allò que estableix el punt cinquè de l’acord
de la Junta de Direcció de 16 de setembre de 2014.
QUART. Donar publicitat d’aquest acord plenari de l’Ajuntament de Vila-seca en el tauler
d’anuncis municipal per un període de 30 dies.

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que amb motiu d’aquesta votació i de la nova
unanimitat que ha coronat aquest procés, voldria, una vegada més, manifestar el
reconeixement d’aquesta presidència als diferents grups polítics per l’actitud demostrada,
ferma, inequívoca, unitària i en defensa clara dels interessos de Vila-seca en tot moment,
sense cap escletxa en un tema important pel municipi. Un tema que, tal com coneixen
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tots els regidors i regidores, i que ha comportat també en molts moments, al llargs dels
gairebé dos anys passats, una actitud de prudència, de paciència en moltes ocasions, i
sobretot de constància en aconseguir que el que estava fixat com a punt d’arribada fons
exactament el mateix que s’havien fixat com a punt de sortida.
Tot ha acabat bé, d’acord amb allò que havia fixat aquest plenari i amb uns objectius clars
per 20 anys més. Avui es tanca, amb aquest acord i amb aquesta modificació i amb
aquell esperit que recullen els estatuts, el que va voler aquest plenari des del primer
moment fins al final, amb una actitud altament constructiva i per això els felicita a tots.
6è.- MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS.

Vista la Moció presentada pels grups municipals de CiU i PSC-PM, que és del següent
tenor literal:
“ MOCIÓ DE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE
DE 2014.
Com qualsevol altra nació, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles
i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb
els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions
pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern.
La sentència del Tribunal Constitucional anul•lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del
govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria
de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir
Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze
de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del
procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona.
La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit pressió constant
per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que reivindica
el dret a decidir i vol exercir-lo. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i
polític que es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les
catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar
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d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa
ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però
ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme
per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il•lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a
la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant les administracions locals
catalanes de forma reiterada.
Les administracions locals garantirem la llibertat individual i el procés democràtic,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la
consulta de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat
de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa,
cívica i pacífica.
Pels motius anteriorment exposats, els grups polítics de signants proposen al Ple de la
Corporació l’aprovació dels següents:
ACORDS
L’Ajuntament de Vila-seca dóna suport a:
1.
La convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement
el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics, fent una crida a la
participació.
2.
Al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits
polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
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3.
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris”.

Obert el torn de paraules, pren la paraula el Sr. Camarasa, i diu, textualment, el següent:

“ Anunciem el nostre vot en contra de la moció que avui es presenta en aquest plenari.
Fet aquest pronunciament, que segur que no ha sorprès a ningú, passem a exposar els
motius del nostre vot en contra:
Suposem que els autors de la moció, el Grup Municipal de Convergència i Unió, i aquest
Grup compartim idees diferents sobre l’exercici del dret a decidir. Entenem que aquest
dret ja l’hem exercit els catalans, des de la recuperació de les llibertats democràtiques,
havent estat cridats a exercir el nostre dret a vot més de 30 vegades, si tenim en compte
les eleccions municipals, autonòmiques, nacionals i europees. Estem segurs que el Grup
Municipal de CiU coneix aquesta dada i com que ens imaginem que han exercit el seu
dret a vot en les més de 30 convocatòries electorals esmentades, i estem segurs que
l’han exercit en llibertat, hem d’imaginar que el que fa el Grup Municipal de CiU és una
defensa encoberta de la independència de Catalunya. Almenys Esquerra Republicana de
Catalunya planteja els seus objectius de manera clara i transparent.
La moció presentada fa un viatge interessat per un passat llunyà referint-se a fets de fa
100 i 300 anys. Molt més aprop, 36 anys justos, la constitució espanyola recollia , en el
ARTÍCULO 148 DEL CAPÍTULO III . DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, INSCRITO
EN EL TÍTULO VII.DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, el dret de les
diferents comunitats autònomes a organitzar les seves diferents institucions d’autogovern.
La Mancomunitat de Catalunya és, i cito textual, “expressió institucional de la nostra
voluntat d’autogovern” i la Constitució espanyola és, i torno a citar textual ara, però, a un
alt membre del Govern de la Generalitat, “un mur infranquejable per l’expressió
democràtica dels catalans”? Alguna cosa no quadra en el debat promogut per CiU al
voltant del dret a decidir!
Afirma la moció del Grup Municipal de Convergència i Unió, el Grup que dóna suport al
govern municipal, que “la sentència del Tribunal Constitucional anul•lant part de l’articulat
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i refrendat
pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010”. El Govern de la Generalitat de Catalunya, govern
a qui dóna suport CiU, ha presentat recurs al Constitucional, contra lleis estatals, com ara
la LOMCE, la Ley del Sector Eléctrico i moltes altres. Només el Govern de la Generalitat
pot recórrer al Tribunal Constitucional? La responsabilitat és de la sentència i de qui el va
recórrer o de qui va dir allò tan conegut de “aprobaré el Estatuto que salga del
Parlamento de Cataluña”? Voldria aprofitar per deixar clar que crec que el meu partit va
cometre errors en tot el tema de l’Estatut, com ara una campanya a nivell nacional que no
es va explicar prou bé.
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La moció parla també de les manifestacions que s’han produït en els darrers anys
coincidint amb la Diada de Catalunya. El nostre respecte als manifestants, com no podia
ser de cap altra forma, i recordar que l’article 21 de la Constitució Española recull el dret a
la reunió.
Per últim, una reflexió més de caràcter polític. No voldria entrar en la, per nosaltres, clara
il•legalitat en què se sosté la consulta anunciada per al proper 9 de Novembre. No hi vull
entrar perquè és feina dels jutges, fins i tot dels jutges del criticat però tantes vegades
sol•licitat pel Govern de la Generalitat, Tribunal Constitucional. Si que voldria dir que per
la meva experiència en política, els ciutadans, els nostres veïns i veïnes, premien la
honestedat i la manera en què s’ha gestionat tot aquest procés per part del Govern de la
Generalitat és, com a mínim, millorable en termes d’honestedat. Baso la meva afirmació
en els quatre vots particulars emesos en el Dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries sobre la aleshores Proposició, i ara ja Llei, de Consultes Populars no
refrendàries i altres formes de participació ciutadana. El Govern de la Generalitat ha
volgut fer passar bou per bèstia grossa i per això ha presentat, sota el nom de consulta,
quelcom que no és res més que un referèndum encobert. Referèndum que afecta a
qüestions que no són competència de la Generalitat.. No em voldria allargar més. Només
acabar dient que potser per aquest dèficit esmentat en la gestió del procés, Esquerra
Republicana de Catalunya puja en totes les enquestes i CiU s’allunya de la majoria
absoluta que el seu líder, Artur Mas, va demanar en les darreres eleccions, les de l’any
2012.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, textualment, el que segueix:
“En Escocia ha ganado el NO en el referéndum que decidía si debería ser un país
independiente de Reino Unido. El 85% de los escoceses ejercieron su derecho a decidir,
algo que en una sociedad democrática debería ser normal. Ha ganado el no y ha ganado
la democracia.
En España se pretende demostrar que es más democrático no votar que votar.
Jueces y magistrados entienden que la negación del derecho a decidir sólo se puede
entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político, puesto que el
llamado «principio democrático» impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y
comunitario, y una de sus manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos
y naciones a decidir su futuro.
Como juristas, consideran «que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual
marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la
Constitución, como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho, que,
como define el artículo 1 Constitución Española, «propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La
Constitución Española es un instrumento de convivencia democrática, que «debe
permitir un proceso continuo de discusión y evolución, y la consiguiente aceptación de
cualquier proyecto legítimo de modificación del orden constitucional».
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El artículo 9.2 de la Constitución Española, manifiesta que «Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social». Que promuevan y remuevan y faciliten la participación de
todos en los temas de especial trascendencia que nos afecten directamente.
El artículo 23, consagra el derecho fundamental de todos los ciudadanos «a participar en
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes». Por su parte el 92,
prevé que «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a
referéndum consultivo de todos los ciudadanos». En el marco constitucional actual,
«interpretado a la luz de la normativa internacional y de los principios y derechos
fundamentales que la inspiran, es viable el legítimo ejercicio del derecho a la consulta
que reclama de forma mayoritaria la sociedad catalana»
La negativa del gobierno a la consulta catalana, no es más que la muestra de ausencia
total de procesos de participación a través de referendos y otros procedimientos.
Consultas en temas fundamentales de interés social, económico o ecológico, como la
negación de la soberanía a los territorios de Canarias y Baleares, para decidir sobre el
uso de sus recursos naturales.
También en temas sociales y económicos, como la reforma laboral y de pensiones.
El Estado, a través de gobiernos reaccionarios, lamentablemente con el apoyo en
algunas ocasiones de la oposición mayoritaria, limita el derecho a decidir en todos los
espacios posibles, incluso sobre el propio cuerpo, como lo era contra las mujeres en la,
por suerte fallida, reforma de la ley del aborto.
Se está produciendo una profunda involución democrática en lo político, lo económico y
lo social. Junto con la pérdida o limitación de derechos en todos los ámbitos, el gobierno
se alza con su modelo totalitario en una España, como «unidad de destino en lo
universal», alejada de los auténticos fundamentos democráticos constitucionales.
Negando el derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, se niega
también el derecho a decidir sobre el modelo de estado; algo que inevitablemente la
historia resolverá.
Todo está dispuesto contra Catalunya, menos utilizar el diálogo para la resolución de
conflictos, criminalizando al pueblo que pide democracia.
Para apoyar el derecho a decidir, no hace falta ser nacionalista. Basta con aceptar
algunos principios republicanos y democráticos elementales”.

Pren la paraula la Sra. Moya i diu, textualment, el que segueix:
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“ Els vila-secans i les vila-secanes, conjuntament amb la resta de catalans i de catalanes,
tenim el dret a decidir el nostre futur amb plena llibertat; i avui, des d’aquest plenari, els
regidors i les regidores que integrem el Grup Municipal de CiU volem donar tot el nostre
suport perquè això sigui possible. És per aquest motiu que hem volgut portar aquesta
Moció al Ple de l’Ajuntament de Vila-seca i per tant la votarem a favor.
Una gran majoria social a Catalunya i a Vila-seca, ha demostrat sobradament en els
darrers anys que reivindica el dret fonamental a decidir, i que vol exercir-lo.
Aquest moviment social és del tot transversal: territorialment, socialment i política. Avui ha
arribat fins aquí perquè la seva transversalitat s’origina com a conseqüència d’un llarg
camí en el qual han anat passant coses, a les quals em voldria referir de manera breu.
L’actual Constitució Espanyola de l’any 1978 es va gestar gràcies al gran pacte
constitucional que la va fer possible. Oblidar això i pretendre utilitzar aquesta Constitució
per llençar-la en contra d’aquest procés radicalment democràtic, i en contra d’allò que és
la seva essència, és un gran error.
El camí de recentralització a gran escala emprès, en els darrers anys, per l’Estat
espanyol va també en contra d’aquell gran pacte constitucional, i és un dels principals
elements que ens ha portat on som avui.
La Sentència del Tribunal Constitucional del 2010, va mutilar l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya del 2006, un Estatut que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya i
referendat a les urnes pels catalans –en un referèndum legalment convocat i realitzat-.
Aquesta STC marca un clar punt d’inflexió en aquest camí.
Com també ho va ser el rebuig rotund a la nostra proposta de pacte fiscal, o els constants
atacs a la nostra llengua.
Les darreres Diades han estat un clam popular, cívic i contundent alhora, de reivindicació
del dret més elemental que té un poble: el dret a decidir lliurement el seu futur.
Recordem la primera manifestació massiva del 2010, després de la referida STC, i les
posteriors Diades: la manifestació del 2012, la Via Catalana del 2013, i el darrer Onze de
Setembre construint la V amb la participació més multitudinària de la nostra història.
Totes aquestes expressions ciutadanes en defensa dels drets socials i culturals d’un
poble i sorgides de la societat civil de Catalunya expressen un únic sentiment, clar i
inequívoc: Catalunya ha demostrat al món la nostra voluntat de voler votar.
En les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012, els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya van expressar a les urnes de forma molt majoritària
la seva voluntat de celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
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Una gran majoria del Parlament de Catalunya, el Govern i el nostre President, volen
donar compliment a la voluntat expressada pels ciutadans.
I nosaltres donem suport a la consulta del 9 de novembre.
Una consulta perquè els qui vulguin votar sí, i els qui vulguin votar no, puguin fer-ho.
Perquè tots els catalans i catalanes, i tots els vila-secans i vila-secanes, hagin nascut on
hagin nascut, parlin en l’idioma que parlin, puguin decidir, amb el seu vot, amb plena
llibertat.
Perquè el dret a poder expressar la opinió no pot ser arrabassat.
Escòcia i el Regne Unit han donat una lliçó de democràcia i han demostrat que votar és la
via per resoldre les diferències.
Votar no divideix, votar uneix: en un Estat de Dret, el vot i la democràcia no divideixen,
sinó que serveixen per unir, per clarificar, perquè tothom pugui defensar la seva posició.
Demanem al president Rajoy que no tingui por al diàleg i a la democràcia, i que permeti la
celebració de la consulta a Catalunya, no oposant-s’hi; respectant la legalitat catalana
que la fa possible i la democràcia.
El propi David Cameron va reconèixer que hauria pogut bloquejar el referèndum escocès,
però que no ho va fer perquè és un demòcrata.
Nosaltres també ho som, i per això no tenim por a la democràcia.
Com ha dit Iñaqui Gabilondo: “los problemas no se prohíben, los problemas se
resuelven”.
Votar és la via per a resoldre les qüestions polítiques; és la manera més honesta i
democràtica.
La consulta no es pot substituir per cap altra cosa: és necessària.
Volem votar perquè és legítim i perquè és necessari.
Miquel Roca Junyent, un dels pares de la Constitució del 78, aquesta mateixa setmana,
en el seu article setmanal a La Vanguardia, ens convidava a reflexionar amb aquestes
paraules:
“Gran Bretanya té futur perquè ha sabut llegir el canvi. Sap adaptar-se. Sap fer de la
democràcia un instrument al servei de la llibertat. I avui, tant l’Escòcia del sí com la del
no, miren a Gran Bretanya des de la dignitat respectada.”
La consulta, a més de necessària, és legal i és possible.
El tribunal de Garanties Estatutàries així ho ha dictaminat.
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Part de la doctrina constitucionalista així ho defensa.
I a nivell internacional també trobem clars referents, des del cas d’Escòcia, fins a la
doctrina de la Cort Suprema del Canadà respecte del Quebec, amb arguments com els
següents:
“Un sistema de govern no pot existir únicament a través de l’adhesió al dret.
Un sistema polític també ha de garantir la legitimitat, i en la nostra cultura política això
exigeix la interacció entre el principi de legalitat i el principi democràtic.
El sistema ha de ser capaç de reflectir les aspiracions del poble.”
Davant les amenaces, fem nostres les paraules de Victor Hugo: “cap exèrcit no pot aturar
una idea a la qual li ha arribat la seva hora”.
Josep Rull va explicar al Ple del Parlament de Catalunya del passat 19 de setembre de
2014, en el qual es va aprovar per una àmplia majoria la Llei de consultes populars no
referendàries i de participació ciutadana, el que li va dir un català de Terrassa d’origen
extremeny:
“Nosotros no tuvimos miedo a la dictadura; ¿vamos ahora a tener miedo a la
democracia? Yo no sé qué votaré, sí o no, pero yo quiero votar, quiero decidir”
Això és exactament el que defensem.
No preguntem a la gent d’on ve, sinó on volem anar plegats.
Una immensa majoria de catalans i catalanes hem decidit que ha arribat l’hora de la
democràcia, i avui, aquest Ple, així ho vol manifestar en nom del nostre municipi.
Gràcies, en nom del Grup Municipal de CiU, als regidors i les regidores que, amb el seu
vot, donen suport a aquesta Moció”.
Vista la moció i les intervencions, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels
Srs. Miñambres, Alvarez, Avilés, Salvadó, Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals,
Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde
president aprovar la moció de suport a la convocatòria de consulta del 9 de novembre de
2014.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que, una vegada finalitzat el debat i votació d’aquest
punt, li agradaria fer unes consideracions finals d’agraïment a la franquesa en què s’han
expressat cada un dels grups en aportar les seves conviccions en aquesta matèria, així
com per assenyalar el caràcter institucional que té aquesta moció.
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El Ple d’avui no és un ple com els altres. És un Ple ordinari però el contingut dels temes
que s’hi han tractat, i molt especialment el contingut d’aquesta moció és quelcom poc
usual. El contingut de la moció que s’acaba d’aprovar per majoria mostra un
posicionament molt especial. Es dóna suport a la convocatòria que el President de
Catalunya ha adreçat a tot el poble català per manifestar a les urnes el desig de la
ciutadania sobre el futur polític i institucional del nostre país, i constitueix la resposta
coincident de la cuitadania de Vila-seca legítimament representada per aquest plenari.
D’ençà de la recuperació de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, farà 37 anys en
el cas de la primera d’aquestes institucions, quan l’Ajuntament de Vila-seca ha requerit de
la col•laboració del President de la Generalitat i del Govern, així com del nostre
Parlament, s’han trobat sempre les portes obertes de bat a bat. Quan aquesta demanda
de col•laboració s’ha traduït en actuacions concretes i específiques al llarg d’aquests
mateixos anys, s’han obtingut clarament, fins i tot es pot afegir que molt generosament,
sense distingir qui tingués en cada moment la responsabilitat del govern.
Fills de Vila-seca han rebut la confiança del Govern i del Parlament en diverses ocasions
per formar-ne part i aqueta confiança no és precisament una confiança menor. El
Parlament de Catalunya, en ús de les seves atribucions sobiranes, ha legislat en el
passat i també en el present a favor de projectes estratègics que són determinants per al
futur del nostre municipi. La veu de Vila-seca s’hi ha fet sentir i el Parlament, des de la
seva pluralitat, ha propiciat acords de gran transcendència per al municipi i també per les
nostres comarques.
Quina és doncs la circumstància que els fa recordar avui aquesta estreta relació
institucional? És una cosa tan gran i tan senzilla alhora com el conjunt de la ciutadania de
Catalunya i el propi desig de la nostra comunitat. Ni més ni menys, i també la voluntat de
donar suport al President de la Generalitat i al Govern de Catalunya i al Parlament, en
justa i democràtica correspondència al que ells han fet pel municipi.
Avui la ciutat de Vila-seca no es pot desentendre del país, ni menys girar-s’hi d’esquena,
ni tant sols mostrar indiferència. Avui Catalunya ha de trobar-nos més que mai i amb la
mateixa confiança que hi ha hagut sempre. Catalunya ens ha de veure i sentir sempre per
fer justament el que acaben de fer. A toca reforçar la voluntat de votar, amb un sí o amb
un no, però votar, ja que democràcia és votar i no és ni podrà ser mai una alternativa
democràtica prohibir les urnes.
Així doncs, s’ha volgut donar suport al President de la Generalitat de Catalunya i al
Parlament en la seva sobirania i acció legislativa realitzada, que ha estat aprovada per
una amplíssima majoria de 106 Diputats i Diputades, i que representen el 80% del
Parlament.
La Llei de Consultes populars no referendàries i participació ciutadana, és el marc de la
legalitat per poder celebrar una consulta en la quals els catalans i catalanes amb dret a
vot puguin expressar la seva opinió, sigui quin sigui el seu sentit de vot, com un acte de
responsabilitat i de servei al país.
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També volem donar el nostre suport específic a totes les formacions polítiques que en el
Parlament estan a favor de celebrar aquesta consulta i han votat legalment, lliurement,
sobirana i democràticament per fer-la possible.
El Sr. Alcalde finalitza dent que voldria donar les gràcies a tots els regidors i regidores per
aquest debat que singularitza molt aquest Ple sobre la resta, i naturalment a tots els
ciutadans que en el dia d’avui els han volgut acompanyar.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Miñambres. Diu, textualment, el que segueix:
“ Permeti’m que porti al ple un punt que va ser tractat a la comissió d’urbanisme . Un punt
en el qual van ser aprovades les bases per subvencionar la rehabilitació de façanes i
elements sortints en edificis i per la instal•lació d’ascensors i eliminació de barreres
arquitectòniques en edificis d’habitatges. Un punt que avui hauríem d’haver tractar al Ple,
de no ser perquè aquesta competència està delegada en la Junta de Govern Local.
Però es una actuació important, amb una dotació econòmica també suficient per tirar
endavant la iniciativa i enteníem que, al Ple podria ser un bon lloc per començar a
difondre aquesta actuació.
Ha estat una constant preocupació de l’equip de govern la rehabilitació de façanes i
obres menors als habitatges.
Hem de reconèixer que quan des del nostre grup van proposar la necessitat de fer alguna
actuació més important en l’àmbit de la rehabilitació l’equip de govern ja estava treballant
en una línia semblant.
Aquella inquietud comuna es va concretar en la intenció ferma de l’equip de govern de
tirar endavant una línia de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. I el nostre grup
va donar suport al pressupostos del 2014 per, entre altres, aquesta línia d’actuació que
en aquell moment, recordem-ho, no tenia consignació pressupostària i, per tant només
era una declaració d’intencions.
Ara es concreta amb l’aprovació de les bases reguladores que han de regir l’adjudicació
d’aquestes ajudes que han de servir per fomentar la millora de la qualitat dels habitatges
del nostre municipi i, en conseqüència la millora de les condicions de vida dels seus
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ocupants, fent especial atenció a les persones de més edat o amb dificultat de mobilitat
que poden gaudir d’uns increments en l’import de la subvenció a rebre.
Segurament es podrien concedir subvencions més importants, però tenint en compte la
situació real de l’ economia és una bona eina que, a banda de l’impacte que pot tenir en
el manteniment del nostre parc immobiliari, també esperem que pugui tenir un efecte
sobre les empreses i professionals que podran veure incrementada la feina en un sector
bastant deprimit com és el de la construcció.
Estem a les acaballes de l’exercici 2014. Les convocatòries estan dissenyades per poder
incloure la despesa generada dintre d’aquests exercicis. Estem segurs que, les dificultats
que puguin sorgir d’aquesta experiència es podran resoldre en futures convocatòries i
perquè no, es podrà ampliar la finalitat d’aquestes amb, per exemple, actuacions per a
l’eficència climàtica i acústica.
Felicitacions a l’equip de govern per la iniciativa per la seva actuació”.
Pren la paraula la Sra. Moya i diu que voldria agrair des de la regidoria d’Urbanisme la
coincidència que han tingut en el treball realitzat per tal d’avançar en aquest assumpte
que, com bé ha dit el Sr. Miñambres, va ser votat des del primer moment pel Grup
Municipal Socialista.
També li agraeix al Sr. Miñambres que avui hagi pogut sortir aquest tema en aquest Ple,
perquè es tracta d’una convocatòria de subvencions que al no anar a aprovació del Ple,
potser no s’ha pogut remarcar la importància que té .
Aquesta mateixa setmana, continua dient la Sra. Moya la Junta de Govern Local va
aprovar les bases d’aquesta convocatòria que està dotada inicialment amb 200.000
euros, i que té la gran finalitat de posar-se al costat de les persones del municipi perquè
puguin millorar les condicions dels seus habitatges a través de dues línies d’actuació.
Una afecta a l’accessibilitat i està pensada sobretot per a les persones que tenen
dificultats de mobilitat. En aquests supòsits el percentatge subvencionat va incrementantse quan es dóna la concurrència de determinades circumstàncies, com pot ser el cas
d’alguna minusvàlia o el cas de persones majors de 65 anys. S’està parlant de
subvencions que van del 50 al 80% de la despesa subvencionable i que tenen una
dotació màxima per habitatge de 6.000 euros, la qual cosa vol dir que s’està parlant de
subvencions importants. L’altra línia afecta a la realització d’itineraris practicables per als
habitatges del municipi i també a la rehabilitació de façanes. En ambdós casos, l’efecte
sobre els habitatges i les persones que hi viuen és important. Com també es pretén un
afecte sobre l’economia que confien pugui notar-se.
Estem davant d’una campanya que és continuació d’altres exitoses que ja s’han realitzat
en el municipi. L’any 1991 va començar aquesta línia d’actuacions amb el lema que tots
poden recordar de “Vila-seca sigues coqueta” i a partir d’aquí es van anar obrint diferents
línies d’actuació exitoses totes i que han portat que avui es pugui reprendre amb aquesta
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nova campanya, amb una important dotació econòmica i amb la voluntat que es pugui
continuar mantenint en el temps.
Actualment es té la convocatòria de 2014 oberta i dins del termini de presentació de
sol•licituds, per la qual anima a tothom a poder consultar aquest tema, tot i que ja
adverteix que des de la regidoria d’urbanisme i des de l’Ajuntament s’ha endegat una
campanya de comunicació, perquè l’èxit d’aquesta iniciativa no depèn tan sols de la feina
feta sinó també de l’acollida que tingui per part de la població.
La Sra. Moya finalitza dient que s’obre aquesta campanya per a tots els habitatges del
municipi que compleixin evidentment els requisits establerts, no essent incompatible amb
cap altra convocatòria, i alhora reitera l’esment que s’ha fet d’aquest tema en aquest
plenari.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que voldria afegir que tots els edificis plurifamiliars
podran tenir ascensor si s’acullen a aquestes bases, ja que aquesta paraula ascensor no
s’ha sentit dir-la a ningú i és la que és més entenedora per comprendre la finalitat
d’aquesta actuació.
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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