ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 29 de gener 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 23,20 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 ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2015 I EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE DESEMBRE
DE 2015.
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El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar les actes ordinària i extraordinària
de les sessions anteriors realitzades els dies 22 i 29 de desembre de 2015.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM.
001066 AL NÚM. 001147 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 del núm. 001066 al núm. 001147 de 2015.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA-ESMENA AMB RELACIÓ A
L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016.
Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup votarà en contra de l’aprovació de la
proposta- esmena amb relació a l’expedient d’aprovació del pressupost de l’exercici 2016
per pura coherència, ja que si bé s’han reparat els defectes de forma inicials, el fons segueix
essent exactament igual, un pressupost que mira poc per les persones, a més de ser com ja
han comentat en més d’una ocasió paper mullat perquè es va acabar l’exercici 2015 amb
quatre modificacions de crèdit. És a dir que el que es vota avui no tindrà res a veure amb el
que acabarà essent al final d’any. Per això ratifiquen el seu vot en contra.
Seguidament intervé el Sr. Téllez i diu que des del seu grup municipal, tal i com ja van
expressar en el Ple extraordinari del passat 29 de desembre, valoren i recolzen les
esmenes presentades pel grup municipal de Decidim Vila-seca. Si bé semblen errades
produïdes per retallar i enganxar, consideren que poden tenir transcendència i es fa bé
d’esmenar-ho com més aviat millor. Així mateix, consideren que el procediment seguit
contribuirà que de cara al futur es tingui molta més cura a fer els redactats. Tot i així,
com el que es vota són les bases esmenades i no pas l’esmena, han de votar en contra
tal com van fer en el passat Ple del mes de novembre, ja que es parla d’uns pressupostos
fets d’esquena a la ciutadania on es prioritzen les festes a la despesa social. La seva
formació considera que s’haurien de fer més esforços en altres aspectes com la lluita
contra el fracàs escolar, la creació d’ocupació estable i de qualitat o habitatge digne, per
posar exemples meridianament clars.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que intervindrà només perquè no quedin dites en acta
les coses que acaben de dir sense cap contesta. Voldria dir que efectivament es
corregeixen errades materials, però l’afirmació que s’ha fet sobre despesa social és una
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completa falsedat. En aquest pressupost hi ha 2 milions d’euros per suport a la formació, i
encara que només sigui per això no es pot dir que no hi ha despesa social. Que se’n pot
fer més? sens dubte és així, però creuen que aquesta és suficient. Que per criteris
polítics les coses es poden fer diferents? és evident, però és faltar a la veritat d’una
manera escandalosa dir que en aquest pressupost no hi ha despesa social.
El Sr. Téllez contesta que si bé són conscients que hi ha un gruix important al pressupost
destinat teòricament a despesa social, també saben pel passat que el que s’acaba
gastant veritablement és un percentatge que no supera el 30%, i per això creu que això
no és jugar amb les cartes sobre la taula. En aquest sentit es pot dir que hi ha una partida
inflada, però si a l’hora de la veritat no s’acaba gastant, això i res és el mateix.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del passat 31 de desembre de 2015 que aprova, de
forma definitiva, el pressupost municipal per l’any 2016 i atès que les bases d’execució
integren l’expedient del pressupost esmentat.
Atès que s’han detectat unes errades de transcripció (a l’apartat D) “Transferències i
Subvencions” de la Base 17, al punt 5.2.1 de l’annex 5, de la Base 42 i a l’apartat
President dins del quadrant de la “ 2 UNITAT COMPTABLE de l’annex 3/ Base 19) de les
Bases d’Execució del Pressupost 2016 que es van aprovar conjuntament amb el
Pressupost de l’exercici 2016 quant a l’any al qual es fa referència.
Vista la Diligència d’Intervenció 361-15 i d’acord amb l’Informe-esmena de la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica.
Atès l’article 105 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú,
disposa que les Administracions podran rectificar d’ofici, en qualsevol moment, les seves
errades materials i aritmètiques produïdes en els seus actes.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs/res. Ramírez, García, Pastor, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez i el vot a favor dels Srs/res. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa i Camarasa, el que segueix:
PRIMER.- Validar la rectificació de les Bases d’Execució del Pressupost 2016 després
d’incloure les errades materials de transcripció produïdes.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL SISTEMA
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ACM I DEL CONSORCI CATALÀ DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que aquest és un tema que pel seu grup no és gens
superflu i que creu que donaria per a una sessió monogràfica i que, més enllà de l’estalvi
puntual en l’adquisició de dos vehicles de la policia local, estalvi que un cop incorporada
la personalització dels vehicles i tots els afegits no és tan rellevant, obre al seu entendre
les portes de l’infern, metafòricament parlant.
Es parla de quin ha de ser el model de consum i per extensió el model econòmic que es
projecta des de l’Ajuntament de Vila-seca. Si un model econòmic neoliberal i especulatiu
centrat en un consum basat en una política de costos que no té en compte altres factors i
que traslladat a l’esfera privada ha provocat i afavorit deslocalitzacions i acomiadaments
massius, precarietat salarial i una situació de crisi mundial i repartiment desigual i molt
injust de la riquesa que es genera entre tots, que per ells tindria moltes responsabilitats
penals a reclamar o, per una altra banda, un model econòmic basat en l’equilibri on a
banda dels costos del consum consideri altres vectors com la responsabilitat, la proximitat
o el cooperativisme.
Què hi ha darrere d’aquest producte que està comprant? Quins valors reals hi ha darrera
de les empreses que formen part de tota la cadena de producció i distribució d’aquell
producte? Quin model econòmic està afavorint? Aquesta despesa acaba repercutint en el
desenvolupament del seu entorn? S’afavoreixen models productius en països menys
desenvolupats amb legislacions laxes o inexistents que permeten abusar de les
persones, nens i fins i tot, disposats a malmetre el medi ambient? I la gran pregunta:
realment es necessita o no?
Tot plegat, continua dient el Sr. Forasté, són preguntes d’una importància capital per al
desenvolupament real de la societat. Cal ensenyar a les escoles el que representa el
consum, i l’única i gran arma que es té és que la gent del carrer pugui influir en aquest
model econòmic de terra cremada, sota el qual es veuen obligats a viure, i cal també
donar exemple des de les administracions públiques.
Què n’opina l’Associació de Comerciants d’aquesta adhesió?. Per què no es planteja la
incorporació de l’Ajuntament a cooperatives de consum, en per exemple energia, que
prioritzen altres valors i demostren que altres models de consum més equilibrats són
possibles? Ajuntaments com Sant Celoni o Gualba ja ho han fet. El debat sobre quin
model econòmic es vol presentar o representar com a Ajuntament creuen que és un
debat que s’hauria de fer i els queden moltes coses al pap, però per acabar farà esment a
una frase que sempre ha sentit dir a casa, d’aquelles que deien els vells, i que diu:
compra a casa, ven a casa i faràs casa. Doncs ells volen fer casa, volen fer poble, volen
fer Vila-seca, i no votaran a favor d’adherir-se a una central de compres que només vetlla
pel cost i obre la possibilitat de formar part d’un model on l’estalvi d’uns pocs pot
repercutir en la precarietat d’alguns altres i per això votaran en contra.
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Seguidament pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup s’abstindrà en aquest
punt per les raons que ja ha comentat el Sr. Forasté i que no repetirà, i també per altres
com ara que no han tingut cap dada ni s’ha fet un estudi formal ni comparatiu de l’estalvi
que aquesta adhesió ha de suposar. Una altra vegada han de fer un acte de fe.
Entenen que per lògica la suma de molts petits compradors ha de ser més avantatjosa
que la compra individual, però obviant els factors que ha comentat el Sr. Forasté. S’ha
d’afavorir el comerç de Vila-seca i dels seus ciutadans. Potser un estalvi de 50 euros en
present pot ser significatiu o no, però el que es deixa de fer és invertir en el municipi, cosa
que és molt important. A més, el que volen és que es preguin les decisions d’una manera
empírica i científica basada en dades, en estudis i rigor. Troben que aquesta és una
assignatura pendent, s’ha d’estudiar la prestació de serveis des d’una perspectiva
sistemàtica, només tenint en compte dades de partida i objectius, i així es podrà saber si
s’està prop de la meta, perquè d’altra manera no es podrà saber.
Intervé la Sr. Sanchez i diu que el seu grup en un principi sí que volia votar a favor
d’aquesta proposta, i de fet a la Comissió informativa ho van fer, però finalment
s’abstindran perquè sí que veuen que l’adhesió pot significar un benefici per a les
despeses de l’Ajuntament i també pot ser més còmode per al funcionariat pel tema de
procediments en el moment de realitzar qualsevol compra. En comprar a gran escala, per
a molts ajuntaments els costos són més avantatjosos i menors, el rènting que es pot fer
amb els cotxes de policia també és beneficiós i d’altra banda també seria un acord per
quatre anys i no s’està obligat a realitzar compres. Però ells pensen que cal pensar en les
persones i en el comerç pròxim, i els falta aquella clàusula que digui que primer es
prioritzarà, sempre que es pugui, el comerç del municipi de Vila-seca, per tant el seu vot
serà d’abstenció.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que en la Comissió informativa el seu grup va votar
que sí i continua pensant que la proposta és bona i el fi d’aquest grup de compra és
correcte. Es pot entrar en el tema que en el municipi no hi ha ningú que vengui llum, gas,
assegurances en aquell nivell, cotxes, pla de pensions, i per això pensa que també és
una mica de populisme parlar d’aquest tema. Entén que a l’Ajuntament hi haurà coses
que les defensarà perquè així li consta.
Dit això, el seu grup votarà en contra i ho farà després del que ell preguntarà perquè han
tingut temps per assabentar-se de què i qui hi ha darrere d’aquest grup de compra.
Inicialment la idea és bona però el que hi ha darrere no els agrada, per això farà unes
preguntes que són: qui és aquest grup de compra de la ACM, realment és CIU? Tots els
seus dirigents i responsables hi pertanyen. I els consta que és un grup 100% dirigit per
CIU. Podria ser una eina del govern per recaptar fons econòmics per injectar-los a la
promoció i divulgació de l’independentisme? Aquesta pregunta la fa amb tota la
documentació damunt la taula, perquè només cal entrar a la pàgina web d’aquesta
associació per documentar-se. Aquest mes l’ACM fa una revista mensual i parla del
compromís dels partits per derogar la llei ARSAL, fins aquí perfecte. Però en la seva
fotografia utilitza un Ajuntament amb l’estelada. Mira que hi ha ajuntaments en aquest
país per fer servir una estelada com a portada. Però, per exemple, hi ha una segona part
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en la qual ells anuncien : “Construïm estat. Paguem a Catalunya”. El president d’aquesta
agrupació és un alcalde de CIU i fa un article d’opinió en el qual està defenent que es
doni tot el suport als ajuntaments investigats per la moció al Parlament. I, per últim, quan
van a buscar les persones que estan constituint la part de vicepresidència institucional es
troben que un dels vicepresidents és el Sr. Josep Poblet, alcalde del municipi. Per això la
pregunta que volen fer és que creuen que aquest grup de compra és una eina més de les
que CIU està fent servir per trobar finançament i portar l’independentisme endavant, i per
això demana que els contestin a aquestes preguntes.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que l’ACM és un ens que agrupa més de 1.100 entitats
locals de Catalunya. En l’executiva, si la repassen tota sencera i miren d’on són cada un
dels alcaldes o alcaldesses, hi trobaria alcaldes de CIU, d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya, del PSC... I no recorda si hi ha alguna formació
més. De tots aquests n’hi ha a l’executiva que l’integren unes 30 o 40 persones. Aquest
ens municipalista de llarga trajectòria procura donar serveis als ajuntaments formant un
grup important que pugui abaratir costos en aquells serveis que poden facilitar, tal com li
explicarà a continuació el Sr. Farriol.
Li sembla que bastants membres d’aquest plenari estan d’acord que té clars avantatges,
perquè es compra en el país i perquè s’accedeix a uns preus que difícilment es tindrien
anant-hi un per un. Aquesta entitat està en aquest moment en un procés obert de
confluència amb l’altre entitat municipalista que hi ha a Catalunya. N’hi ha dues, de llarga
trajectòria totes dues. L’altra agrupa entitats del PSC, d’Iniciativa i també de CIU i també
hi ha molts municipis i moltes institucions que són de les dues entitats per poder gaudir
dels serveis d’una i de l’altra. I sense cap mena de tarannà ideològic que separi el que és
una prestació de serveis.
Aquestes dues entitats, a dia d’avui, estan en un procés franc i obert que comparteixen,
d’una direcció i d’una altra, de confluir en una de sola que agrupi tot el municipalisme
català. Amb això el que tracta de dir-los, de manera molt resumida, és que s’està davant
d’un ens molt important que aglutinarà en el futur, si tot va bé, 948 ens locals de
Catalunya de caràcter municipal, Consorcis, Diputacions, Consells Comarcals i altres, fins
a molts més de 1.200, 1.300 o 1.400. En definitiva, s’està parlant del municipalisme de
Catalunya químicament pur i que procura, per als ajuntaments que hi estan associats,
perquè puguin tenir uns bons serveis d’assessorament, i perquè puguin també agregar
les seves compres per aconseguir uns preus més justos que repercuteixin en benefici
dels veïns de cada un d’aquests ajuntaments.
El que hi ha és això. Quan es volen veure les coses d’una altra manera, és que es
persegueix en el discurs altres objectius que res tenen a veure amb el que és participar
de la col·laboració en aquest ens de compres agrupades, que persegueix estrictament
aquest benefici i aquest objectiu que s’aprova en el Ple en el present punt.
El Sr. alcalde finalitza dient que espera que quedi contestat, que espera que no es vegi
un tarannà ideològic ni d’uns ni d’altres i que és normal que tots els ajuntaments de
Catalunya estan regits per una o altra formació política, i això no és obstacle perquè
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s’asseguin en un taula i quan parlen dels seus veïns i dels objectius que comparteixen es
puguin posar d’acord i arribar a acords com aquests, que avui s’obre també que hi pugui
participar Vila-seca, en benefici dels seus veïns i dels seus recursos públics.
A continuació intervé el Sr. Farriol i diu que voldria recordar-los que l’Ajuntament és una
administració pública i els procediments de compra i adquisició són els regulats per llei i
ho seguiran essent. Quin interès té estar en una central de compres? Es busca que
compres agregades siguin més econòmiques i que estalviïn legalment els processos de
concurs. Per exemple : el subministrament d’energia elèctrica. Aquest subministrament és
fruit d’un concurs individual fet per l’Ajuntament de Vila-seca i resolt al seu dia amb un
preu satisfactori, però que comporta d’un llarg procés de tramitació i que és una feina
bastant inútil perquè es pot aconseguir un preu igual, per no dir millor, simplement
associant-se a una entitat d’aquest tipus. El mateix pot passat en vehicles o altres
productes, i si interessa pel preu, s’hi entra i si no, no s’entra. I no s’ha mirat ni es mirarà
si el subministrament és local, independentista o espanyolista. No se’ls ha ocorregut a la
vida pensar en això. És pràctica habitual en molts llocs. I tal com els ha dit abans, si
agrada el preu, s’hi entrarà i, si no, no.
També els voldria tranquil·litzar i dir que no té res a veure amb la deslocalització. Tampoc
té res a veure amb l’independentisme. En res, excepte aconseguir un bon preu i eliminar
un tràmit. I hi ha una cosa que els agradaria i no es pot fer, com és prioritzar els
subministradors locals, perquè és una flagrant il·legalitat. No es pot prioritzar cap
adquisició per origen.
El Sr. Farriol finalitza dient que l’única intenció és aconseguir un bon preu i no haver de
fer concurs.
Intervé el Sr. Forasté i diu que l’equip de govern pot prioritzar només el preu i no mirar res
més, però existeixen alternatives. Que no ho volen establir? Que creuen que només mirar
el preu? Doncs tenen majoria i cal respectar-ho, tot són opinions, però el seu grup creu
que es poden fer altres coses.
Seguidament intervé la Sra. Martín i diu que el que estan dient és que el que es vol és
estalviar procediments, però hauran de seguir comparant els preus que ofereix aquesta
central de compres amb els preus dels productes que es tenen aquí i diu que si no es
compara com se sap que s’està obtenint un millor preu? La lògica diu que sí, però no
s’està estalviant cap procediment. Si diu que es compararà i si convé no es farà, doncs es
pot continuar fent tal com es feia fins ara, però que es faci que sigui efectiu, perquè el que
a ella li sembla és que aquesta és una manera de treure feina, i potser el que s’està
retallant és procediment que és necessari.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que ell ha entès perfectament el que és un grup de compra i
entén que és molt beneficiós per al municipi, i tal com ha dit abans creu que la finalitat és
correcta. Però el que ha dit abans no s’ho ha inventat, està tret de la web i es pot veure el
següent : “construïm estat, paguem a Catalunya”, es treu una estelada a la portada, fan
comentaris sobre els investigats per la moció al Parlament...per això li crea el dubte si els
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diners dels impostos dels vila-secans, que paguen tots, van destinats a una central de
compres, que la finalitat és la correcta, però amb el benefici que ells tenen amb aquesta
compra quina és la publicitat que estan fent després? Perquè torna a repetir, ell no s’ha
inventat això. Si no hagués trobat aquesta documentació, avui el seu grup votaria que sí,
perquè creu que és el correcte, però fa la pregunta de què hi ha darrere, perquè darrere
la seva web hi ha el que hi ha, no s’ho inventa.

Atesa la providència de l’Alcaldia de data 19 de gener de 2016, encomanant al
responsable dels Serveis jurídics de la regidoria de l’Àrea i de la Comissió de Serveis
Generals i Seguretat Pública l’inici de la tramitació del procediment d’aprovació de
l'expedient d’Adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL).
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) decidí crear l’embrió
d’una central de compres i aprofundir en les sinergies a l’hora de poder contractar de
forma conjunta. Els estalvis per als ens locals associats que es volien assolir eren de,
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies
d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb
minoracions els terminis en el procediment administratiu.
Atès que l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat
jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions institucionals.
Atès que el CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de
2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de
contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per
tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part
d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Atès que el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional
5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central
de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel
Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
Atès que la formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc es va
signar, per ambdues parts, en data 1 d’abril de 2014. El contracte preveia una durada des
de el 19-2-2014 al 18-2-2015.
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Atès que el 30 de març de 2015 es va formalitzar la primera pròrroga de l’acord marc del
subministrament de vehicles de serveis policials, i la cessió de l’Acord marc a la Central
de Contractació de l’ACM. La pròrroga i la cessió del contracte a l’ACM va ser aprovada
per acord de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de
data 19 de març de 2015, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga i la cessió del contracte a l’ACM la qual va donar la seva conformitat dins del
període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Atès que la pròrroga del contracte preveu un termini de 12 mesos, que va des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016.
Atès que la clàusula Segona del contracte de 30 de març (de formalització de la primera
pròrroga i cessió a l’ACM) estableix : “Els contractes de les entitats locals que derivin de
la pròrroga de l’Acord marc seran executats pel contractista amb estricta subjecció a les
seves estipulacions. En aquest sentit, les entitats locals destinatàries aprovaran el
corresponent acord d’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc per part de l’òrgan de
contractació competent, el qual comunicaran a l’Asociació Catalana de Municipis i
Comarques.
Atès que l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no comporta, per si
mateixa, cap despesa per a l’Ajuntament, com tampoc no suposa l’obligació d’efectuar
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del
CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
Atès que l’aprovació de la participació en organitzacions és una competència atribuïda al
Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Atès l’informe jurídic favorable i el d’Intervenció.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Forasté i
Rodríguez, l’abstenció dels Srs./res. Ramírez, García, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterrechea i Martín i el vot a favor dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa i Camarasa, el que
segueix:
PRIMER. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
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El sistema i actual relació de béns, subministraments i contractació de serveis a través de
la Central de Compres de l’ACM-CCDL objecte de l’adhesió és el següent:
-Electricitat. Compra agregada de vehicles. Compra agregada d'equips d'impressió i
multifuncionals. Assegurances. Compra agregada de gas Paper d’Oficina. Maquinària
tècnica i elements de transport. Pla de pensions. Condicions bancàries. Servei de
prevenció de riscos laborals.
Aquesta adhesió no suposa l’obligació d’efectuar totes les contractacions mitjançant
aquest sistema, podent optar l’ajuntament per fer-lo servir o per utilitzar qualsevol altre
establert en la legislació de contractació pública.
SEGON. Acordar, conseqüentment, l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca a la
formalització de la primera pròrroga de l’Acord marc del subministrament de vehicles
policials en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb destinació ales entitats
locals de Catalunya i cessió de l’Acord marc a la central de Contractació de l’ACM,
formalitzada en contracte de 30 de març de 2015, i aprovada per acord de la Comissió
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 19 de març de 2015
TERCER. Aquesta adhesió tindrà efectes per un període de 4 anys des la seva aprovació
pel Ple de l’Ajuntament, sense perjudici de pròrrogues anuals mitjançant acord exprés de
les parts.
QUART. Nomenar com a responsables del contracte per part d’aquest Ajuntament als
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local el Secretari
General de l’Ajuntament i el Cap de l’Àrea de Governació.
CINQUÈ. Facultar l’alcalde perquè, en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present
acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central
de contractació formalitzi.
SISÈ. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL C’s.

Pel Sr. Ramírez es dóna lectura a la següent moció :
A) “ Moció per la gravació, retransmissió en directe & diferit i allotjament de sessions de
ple a través d'internet (streaming).
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Què significa en 'streaming'? Doncs que a través d'internet, tot el que ho desitgi, pugui
veure el ple íntegrament tant en directe com en diferit des de la web Municipal.
La importància de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les
administracions públiques es fa palesa amb la cada vegada major presència d'eines
informàtiques que permeten al ciutadà l'accés a la informació i als tràmits administratius.
Es tracta de caminar de una manera coherent ja que tots tard o d'hora caminem avançant
amb la tecnologia en tot allò que ens permet fer la vida més còmoda i suportable.
Les millores tècniques, permeten avui en dia que la tecnologia estigui present en gairebé
tots els àmbits de la vida.
Els Plens municipals com a lloc de presa de decisions i debat d'assumptes que afecten
directament als veïns del municipi han de tenir el caràcter "PÚBLIC" necessari, perquè els
veïns puguin conèixer directament el seu desenvolupament. La decisió d'observar els
plens mitjançant l'enregistrament en directe o diferit serà sempre lliure i conscient de cada
persona, però nosaltres des del Consistori, hem de posar les eines al seu abast.
Els i les veïnes, no es conformen amb llum i taquígrafs, volen vídeos, volen poder
apropar-se a la realitat del seu ajuntament.
El distanciament de la política en relació amb la societat s’ha d’escurçar amb
mecanismes que facilitin la transparència de les de decisions preses pels representants
públics.
La proposta que es presenta a través d'aquesta moció es pot dur a terme amb una
mínima inversió econòmica, que redundarà en la participació veïnal, en la imatge que
transmeti aquesta Corporació (de transparència i proximitat), i en el creixement dins d'una
societat més informada i justa.
Finalment, recordar que cada vegada són més els municipis i comunitats autònomes, que
han posat en marxa aquesta proposta amb gran èxit i amb gran acollida per part de la
ciutadania.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
ACORDS
1.1. Dotar de mitjans tècnics per a l'enregistrament d'imatge i so dels Plens municipals, i
la seva emissió en directe a través de streaming.
1.2. Habilitar espai visible i fàcilment accessible en la web municipal en el qual allotjar les
diferents gravacions, amb indicació de Sessió i data de celebració.
1.3. Donar difusió mitjançant publicitat en l'àmbit de la localitat, de l'aprovació de la
mesura”.
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Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que més enllà d’algunes esmenes puntuals, com algunes
expressions incloses en el contingut de la moció, com pot ser per exemple la paraula
streaming, estan totalment d’acord en la retransmissió en directe del Ple a través de la
xarxa, perquè és una mostra de la voluntat real de transparència, la qual cosa els agrada i
per això votaran a favor.
A continuació intervé el Sr. Basterrechea i diu que el programa electoral del seu grup ja
portava que s’haurien de gravar els Plens, cosa que donaria més participació ciutadana i
més proximitat al ciutadà. Lamenten que no sigui l’Ajuntament qui gravi els Plens i gràcies a
Vila-seca en Comú es poden veure a la pàgina web, per això votaran a favor.
Seguidament pren la paraula el Sr. Téllez i diu que en primer lloc voldria agrair els
comentaris fets pel Sr. Basterrechea i dir que el seu grup també votarà a favor
d’institucionalitzar un servei que porten al seu programa i que de manera altruista ho fan des
de la sessió d’investidura d’aquest mandat.
Cal dir que la repercussió que tenen les gravacions dels Plens ha superat en escreix les
seves previsions i permeten que els Plens siguin més propers a la ciutadania. Segons les
seves dades són milers les persones que han visionat alguna vegada els vídeos de les
sessions plenàries, fins i tot de llocs molt llunyans com ara Mèxic o Argentina. Per això volen
aprofitar que el grup municipal de C’s han portat aquest tema al Ple per agrair públicament la
feina feta pels seus companys Santi, Susana i Javier de manera desinteressada i altruista.
Pel que fa al contingut específic de la moció anuncien que les persones que actualment fan
aquest servei de forma altruista des de Vila-seca en Comú s’ofereixen a donar un cop de mà
si s’ha aprovés la moció. No obstant això, si no s’aprova els Plens els continuaran gravant
tal com s’ha fet fins ara, ja que han pogut comprovar que aquest és un servei que ha agradat
molt als convilatans i ha contribuït a visualitzar i fer més transparent la tasca que fan els
seus representants.
El Sr. Farriol intervé i diu que estan d’acord amb l’esperit de la moció, ho han consultat i està
bé donar difusió de la gravació del Ple, i que es farà a través de qui la fa des del
començament d’aquest mandat com és TAC12, una televisió pública de la qual n’és membre
l’Ajuntament de Vila-seca. Per tant és molt senzill i estan d’acord a facilitar la difusió dels
plens. Només un matís, el directe suposa un problema tècnic que es pot solucionar, que es
pot fer, però que té un cost que creuen que no val la pena.
És a dir, estan d’acord a difondre els plens íntegres, gravats a través d’un conveni amb
TAC12, que tal com ha dit és una televisió pública de la qual es forma part, però es faria en
diferit a partir de les 24 o 48 hores del final del Ple. Sense cap problema. És a dir s’està
d’acord en l’esperit de la moció, però veuen una dificultat innecessària és la difusió en
directe, perquè s’ha de connectar aquesta càmera a un servidor de l’Ajuntament, a un
sistema fiable, s’ha de vigilar que no tingui talls, etc.
Creuen que l’interès públic està molt bé però no depèn tant del directe com de la
disponibilitat de les dades i la capacitat de mirar-ho les vegades que es vulgui. Estan
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d’acord, i el que ofereixen és penjar les gravacions íntegres del Ple en un servidor, a partir
d’aquest Ple mateix, a través d’un conveni amb TAC12. S’haurà de veure si això té algun
cost i si el té serà moderat, perquè tal com ha dit és una televisió pública i de la qual en són
membres.
Si insisteixen amb el directe, lamentant-ho molt, votaran en contra la moció però també
posaran igualment la gravació a disposició. Voldria deixar clar que amb la idea estan
d’acord, però veuen en el directe una dificultat innecessària. Podria ser que d’aquí 6 mesos
hi hagués una allau de consultes que es decidís fer un pas endavant però de moment
creuen que penjar la filmació íntegra és suficient.
El Sr. Ramírez contesta que la idea del seu grup era mantenir tal com està perquè hi ha gent
que la vol veure en directe i creu que el cost no és massa elevat.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez i el vot en contra dels
Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa i Camarasa, la present moció.

B) El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que aquesta moció la retiren. Es tractava d’una
moció sobre la transfòbia i assetjament escolar. Ells havien exposat uns protocols d’actuació
que, després documentalment, s’han adonat que realment el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ja els té establerts i per això ja no cal presentar una moció amb un protocol
que ja existeix, llavors, possiblement amb més consens amb altres forces polítiques la
tornaran a presentar, però redactant novament els acords.

Pel Sr. Ramírez es dóna lectura a la següent moció :
C) “ Moció que presenta el grup municipal de C’S , instant al equip de govern de Vilaseca i als grups del Parlament a posicionar-se i obrir el debat per una nova negociació i
donar suport al BCN World.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les ultimes setmanes el nostre municipi i la nostra província estan en una alarma social
provocada per la possible paralització del projecte BCN World.
El nostre alcalde en diverses ocasions a defensat i recolzat públicament l’arribada de
BCN World, perquè la seva construcció era la promesa estrella del seu mandat. Perfecte
coneixedor, gràcies a Port Aventura, dels rèdits que dóna tenir una gran infraestructura
lúdica prop de casa, el Sr. Poblet no es va cansar de demanar agilitat per a la tramitació
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del macro complex d'hotels i casinos. “No ens distraguem amb el joc i posem l'accent en
l'urbanisme”, va defensar al Parlament.
Si abans BCN World era el gran projecte de Convergència i del Sr. Poblet, ara a de donar
la cara i defensar els interessos del nostre municipi en vers del seu partit després de
l'acord de Junts pel Sí i la CUP per facilitar la investidura de Puigdemont: La CUP exigeix
paralitzar el macro complex i fruit del pacte el projecte es troba en suspens.
També en els últims dies estem sentin tot tipus de declaracions de polítics del nou govern
i el nostre equip de govern no pot esperar en silenci, exemples com les declaracions del
conseller d'empresa, Jordi Baiget, on s’ha referit que cal “un debat franc i sincer” per
avaluar què aporta BCN World, en la mateixa línia s’ha manifestat Josep Rull, titular de
Territori i Sostenibilitat, s'ha estrenat en el seu càrrec apuntant que dins de Junts pel Sí
serà necessari posar-se d'acord “per veure l'abast del projecte “o les declaracions
d’Esquerra en declaracions de Ferran Civit, president regional del partit al Camp de
Tarragona, ha dit que “no és el nostre model, ni econòmic ni d'implantació territorial” i
finalment el Sr. Josep Andreu, president provisional de l'AMI i pes pesat d'ERC al territori,
ha anat més enllà. Per ell BCN World està “mort i enterrat”.
El passat mes de maig de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de
la llei 2/1989 sobre centres recreatius turístics i a la vegada les negociacions del Pla
Director Urbanístic del BCN World.
Vila-seca i la Costa Daurada tenen la gran oportunitat d’implantar el complex de vacances
més important d’Europa i consolidar un model turístic i posicionar-nos internacionalment.
Ningú pot dubtar que el projecte global del CRT , amb PortAventura, Ferrari Land, Lumine
Mediterranean Beach i el projecte de BCN World, foren un marc favorable per a donar un
gran impuls econòmic amb inversions importants que creen riquesa al territori, molts llocs
de treball de tot tipus, i sinèrgies de creixement en molts altres sectors per l’efecte
multiplicador.
C’S es planteja BCN World com un projecte ambiciós, encara que considerem que el
projecte en si te algunes mancances i temes importants en els que no estem del tot
d’acord, els quals s’haurien de tornar a portar al Parlament per el seu debat, però mai
paralitzant o enterrant el projecte.
És un moment que encara tenim moltes famílies i empreses que pateixen les
conseqüències de la crisi i la nostra obligació es fer possible que una nova etapa de
dinamització econòmica i de creació de llocs de treball.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
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ACORDS
1. Instar al nostre alcalde i equip de govern a un posicionament clar en aquest tema i
donar una resposta publica a les declaracions continues de “paralització i projecte mort”
que aquests dies estan manifestant diverses personalitats polítiques del camp de
Tarragona.
2. Instar al nostre ajuntament que conjuntament amb el de Salou demanin una
convocatòria de urgència al CRT, amb un màxim de 30 dies hàbils, per donar
explicacions de la realitat i actualitat del projecte i en aquesta convocatòria poder estar
present tots els regidors de les dos poblacions afectades , Vila-seca i Salou.
3. Instar a tots i cada un dels grups parlamentaris la necessitat de obrir un nou debat al
Parlament sobre el projecte BCN World, per no provocar més incertesa amb debats
polítics estèrils que poden frustrar les inversions i les il·lusions de la gent i del territori.
4. Donar trasllat del següent acord al president de la Generalitat, als consellers de
Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Hisenda, i a tots els portaveus dels grups polítics
del Parlament de Catalunya.
5. Així mateix donar trasllat de l’acord a les Cambres de comerç de Reus, Tarragona,
Tortosa i Valls, a la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA); a
la PYMEC Tarragona, a l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, als sindicats
UGT i CCOO, a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona, a la
Diputació de Tarragona i als ajuntaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre; per tal
que s’adhereixin a l’esmentat acord”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que una vegada més es troben en aquest plenari
debatent sobre articles de premsa. Donar suport a Barcelona Wold en els termes i
condicions en què està redactat, de cap manera. És una cortina de fum, un despropòsit
electoralista impossible d’acceptar des de cap vessant. Urbanísticament no es pot acceptar
una proposta que rebenta el model territorial del Camp de Tarragona amb edificis de 90
metres d’alçada o empreses promotores que se salten la normativa, i ningú no en diu res.
Per què no es comença per reclamar la part que correspon de pisos de protecció oficial
derivats de l’aprofitament mitjà del Pla de Desenvolupament Urbanístic que es va aprovar fa
20 anys i que no s’ha vist per enlloc? Econòmicament es pot tornar a debat sobre el model
econòmic i voldria convidar a la reflexió en un parell de punts. El primer és si es vol un model
de desenvolupament econòmic per aquest territori basat en l’economia especulativa i una
oferta laboral precària de baixa qualificació i difícil oportunitat de desenvolupament?, o si
s’aposta per un model basat en el coneixement, la investigació i la recerca imposant un
model turístic familiar, equilibrat i de futur.
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Barcelona Wold és una fugida endavant i representa insistir en un model de
desenvolupament econòmic caduc, i de pas traslladar la factura, perquè sempre hi ha
factura, no hi ha res que sigui gratuït, als fills i néts. I socialment pregunta si saben l’efecte
crida que generen les seves proclames electoralistes i demagògiques en moltes famílies
desfavorides que desesperades vénen ja a la recerca de “el Dorado” per ser els primers de
la llista i es troben que tot és fum. Que a més de no tenir res han marxat dels seus llocs
d’origen trobant-se en un entorn on no coneixen ningú i sentint-se socialment encara més
exclosos. Pregunta si s’adonen compte del mal que fan només amb l’expectativa
d’arreplegar quatre vots. Lerrouxisme de manual, instrumentalització de les esperances de
la gent, demagògia fàcil, tot això és el que els ha vingut al cap llegint la moció. El dia que
vulguin parlar seriosament de desenvolupament, seran els primers a seure a la taula i ajudar
a construir un futur millor per al municipi, mentrestant demanen que no es perdi el temps en
mocions que no aporten res.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que no desvetllaran ara que la Costa Daurada és un
important motor econòmic, essent una localització estratègica com a porta d’entrada per
Europa. El CRT que té 825 Ha. per la llei de l’any 1989, va obrir el 1995 amb la creació de
Port Aventura, essent la primera destinació d’oci del Mediterrani i la segona d’Europa amb 4
milions de visitants l’any, junt amb el Centre de Convencions i Ferrari Land es veurà reforçat
el seu lideratge com a destinació europea, per això és tot un èxit. Però no es poden quedar
estancats i s’han d’atreure noves inversions al territori per a millorar l’oferta turística i
desestacionar la demanda, i això el Partit Socialista ho té molt clar.
El mes de juny de 2014 es va aprovar la modificació de la Llei 2/1989 que amplia i regula
noves activitats a través de la Llei 6/2014 sobre Centres Recreatius i establiment d’unes
normes de tributació com comerç i joc aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya i
publicada en el DOGC de 6 de juny de 2014. Per tant, i ho diu per la gent que hi està en
contra, va estar aprovada per una institució que representa al poble de Catalunya i que als
grups polítics els recorden constantment la seva sobirania sobre el tema de la
independència. Ara, com es tracta de desenvolupar el territori i d’atreure inversió, el
Parlament ja no és tan sobirà.
Dintre del full de ruta del CRT es va aprovar, el mes de juny, el pla inicial per la Comissió
Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, que està integrada a més de polítics,
representants del govern de la Generalitat i dels ajuntaments afectats, inclòs el nostre, per
sis persones en representació d’ens locals, una persona en representació del Consell de
Vegueria i 10 persones de reconegut prestigi en sectors d’urbanisme, habitatge i medi
ambient. Per tant, totes elles persones res sospitoses d’afavorir “pelotazos” tal com volen
reflectir alguns partits polítics darrerament.
Ara ja s’ha superat la fase d’exposició pública, l’audiència dels ajuntaments, els informes
sectorials... i quan diu exposició pública es refereix a tots els sectors inclosa la ciutadania i
tots els partits polítics i tot tipus d’associacions han pogut presentar al·legacions a
l’aprovació inicial del Pla. Concretament, a aquest Ajuntament se’ls ha informat
adequadament en diverses ocasions en comissions informatives a les quals han assistit tots,
de Serveis del Territori, de les fases del pla, del període d’al·legacions, i a data d’avui
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l’Ajuntament és l’únic que ha fet al·legacions, cap dels que estan aquí han fet cap al·legació.
Per això, com a representants de Vila-seca van tenir l’oportunitat de fer al·legacions i entén
que tots estan d’acord amb aquest Pla inicial i ara s’hauria d’estar en la fase d’aprovació
definitiva i es troben, tal com diu la moció, amb un grup polític, la CUP, que per fer president
al candidat de Junts pel Sí es vol carregar la sobirania del Parlament i vol paralitzar el
desenvolupament del CRT, i, tal com diu la moció, fins i tot l’alcalde d’Esquerra Republicana,
de Montblanc i president de l’AMI, Sr. Josep Andreu, es permet el luxe de dir que el projecte
està mort.
És hora, continua dient el Sr. Basterrechea, de no generar dubtes amb debats polítics
estèrils per no frustrar les inversions tan necessàries i que ens deixin treballar pel nostre
territori. No necessiten que els donin lliçons. El CRT, mal anomenat Barcelona Wold, el que
generarà és riquesa, generarà entre 8 i 10.000 llocs de treball directes, ampliarà l’oferta
turística de la Costa Daurada, atraurà nous mercats com l’asiàtic o l’americà i permetrà
desestacionar la temporada. També l’1% de la inversió es destinarà a una inversió social, 47
milions d’euros, i pregunta si saben quan invertirà la Generalitat en inversions pel 2016, 45
milions d’euros, mentre que el CRT deixarà 47 milions d’euros.
El Sr. Basterrecha finalitza dient que aquesta és una moció que ha de sortir endavant amb
els vots de tots els grups polítics, ja que com a representants dels interessos generals i de
Vila-seca no seria responsable renunciar a aquest gran complex, que serà el més important
d’Europa, que portarà riquesa, llocs de treball i noves oportunitats per al turisme de la Costa
Daurada. És hora de deixar-se d’idees polítiques, d’idees de partit i vetllar per l’interès del
poble i dels seus ciutadans que estan per damunt dels interessos polítics.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que en primer lloc voldria advertir el grup municipal de C’s
que Barcelona Wold fa molt de temps que ja no existeix com a tal, després que Veremonte,
empresa amb un soci, Stanley Ho, Fundador de Melco i vinculat a la màfia xinesa segons el
Departament de Justícia i Seguretat Pública de New Jersey, es retirés. També i des que a
Barcelona diguessin que no volien tacar el seu nom en un projecte d’aquest caliu, ja no es
pot dir Barcelona Wold. Té aquí l’informe del Departament de Justícia i Seguretat Pública de
New Jersey, i a través d’aquest document poden mirar la relació que té Melco o Stanley Ho
amb les triades xineses i que per això no van permetre que Melco s’instal·lés a New Jersey
i, en canvi, aquí s’està desitjant que vingui Melco a instal.lar-se.
En segon lloc voldria dir que els dubtes sobre aquest projecte no només els han manifestat
partits polítics progressistes i la plataforma Aturem Barcelona Wold, sinó que en aquest
mateix plenari el grup municipal Decidim Vila-seca va presentar unes al·legacions i que Vilaseca en Comú va votar a favor i també van manifestar el seu suport a les al·legacions que la
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la delegació de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la demarcació de Tarragona del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Calalunya, la demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i el Col·legi de Geògrafs han presentat.
Tan és així, continua dient el Sr. Téllez que aquests col·legis han expressat que consideren
insuficient la ponderació dels impactes i els riscos, tot advertint que la implantació d’un
model econòmic fonamentat en el negoci del joc no tindrà grans efectes sobre l’economia de
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l’àrea. És a dir, potser generarà molts ingressos, però no es quedaran al territori i difícilment
serà compatible amb el model turístic actual. Per si això no fos suficient, també consideren
que compromet el manteniment de valors territorials i paisatgístics i, tal com han expressat
en altres ocasions existeixen correlacions clares en casos comparables en què la
construcció d’un complex d’aquestes característiques implica l’augment de taxes de
ludopatia, prostitució, consum de drogues, blanqueig de capitals...
Entre els diversos estudis existents per fer pedagogia, destacaria el realitzat per la
Productivity Commission en països com Estats Units, Australià i Canadà, on a l’ombra del
fort desenvolupament de la indústria del joc s’ha aixecat una escola per investigar el negoci,
els factors involucrats i els seus efectes.
El Sr. Téllez continua dient que no es vol estendre en aquest tema però si en alguna rèplica
es posa en dubte el que ha dit, té una llista d’estudis que un darrere l’altre demostren el que
acaba de dir : l’augment de taxa de ludopatia i, fins i tot, hi ha estudis que certifiquen que un
15% dels treballadors en casinos acaben tenint aquests problemes, cosa que no vol per al
seu territori.
És per tots aquests motius que celebren la seva suspensió temporal i demanen la realització
d’un estudi d’impacte social i econòmic que permeti aprofundir en aquells aspectes que el
Pla Director en la seva formulació actual eludeix o no pondera suficientment.
Finalment voldria advertir-los que el seu grup no tolerarà de nou cap tipus de comentari
demagògic. Des de Vila-seca en Comú no estan en contra de la creació de llocs de treball ni
de la prosperitat, però no volen que per ignorància o per una desmesurada ambició, es
condemni a les famílies del municipi a un estil de vida i de ciutadà allunyat del que ells
desitgen.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que li agradaria fer un comentari que d’alguna manera
exposa el punt de vista de l’alcaldia i del grup que li dóna suport, així com també acull
algunes de les consideracions que han anat fent la resta de grups. Tot això des de la més
absoluta cordialitat, perquè és curiós que en aquest cas es troben en diversos graus
d’intensitat d’acord amb coses que s’han dit.
Començant pel grup que ha presentat aquesta moció, tal com li ha dit en privat i ara ho farà
públicament, li havia demanat que la retiressin senzillament perquè és molt millorable en el
seu redactat, per no dir que pot ser molesta per a moltes de les persones a les quals
al·ludeix i que no formen part d’aquest plenari, ni tant sols de la població. Per tant, en una
moció institucional que es proposa perquè sigui votada per un plenari, no li sembla correcte
que hi hagi al·lusions directes a persones o autoritats, que encara que tinguin opinió sobre el
tema no formen part del context polític actual. Li sembla una descortesia cap a aquestes
persones i ben poc habitual en l’aprovació de mocions institucionals, si aquestes volen ser
serioses, com no dubte que volen ser. En el fons de la qüestió hi estan d’acord, però queda
tan en el fons que naturalment no la podrien votar amb aquest redactat, tot i que insisteix
que estan d’acord que els projectes vagin endavant i celebra aquesta arduosa defensa que
en fa el Sr. Basterrechea. Tot i que la celebra perquè, tal com ha dit altres vegades a
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membres del seu grup quan encara no en formava part el Sr. Basterrechea, han vingut al
terreny de la conformitat i de la coincidència després que durant 25 anys hi van estar en
contra. Bo és que s’arribi a acords i avui el PSC en el Parlament dóna suport a aquest
projecte, i això té un gran valor i li mereix un gran respecte.
Però això no treu que es puguin discutir les coses i per això es van formular al·legacions. És
el que ha de ser, com ho han fet altres entitats i institucions, i que encara no han estat
contestades. S’ha de deixar que les coses tinguin la seva fluïdesa i vagin passant com han
de passar. Tots els col·legis professionals esmentats, l’Ajuntament de Vila-seca, altres
institucions que han formulat al·legacions, perquè creuen en el seu recte criteri i defensen
l’interès corporatiu que els toca defensar, pensen que s’hi poden fer aportacions de millora,
de suggeriment, de crítica o de rebuig. Per què? Doncs perquè s’està debatent una cosa
que és pública, a més, per aquells que encara tenen en el seu vocabulari l’expressió
Barcelona Wold, té una excel·lent notícia : Barcelona Wold no existeix. Barcelona Wold era
un projecte que impulsava el senyor Bañuelos i, des de la seva absoluta consideració a un
empresari que vol invertir, no va exercitar l’opció de compra i el territori no va comprar aquell
projecte i, en canvi, es fan forts en allò que ja s’hi va fer l’any 1989, en un model únic en el
món avançat, com el que regula projectes d’implantació turística amb lleis del Parlament.
Això dóna una extraordinària solidesa, seguretat jurídica i demostració d’un país seriós.
L’any 1989, la Llei 2/89 va obrir un concurs públic i va definir què eren els Centres
Recreatius i Turístics com a models d’integració turística i de creació de destinacions
turístiques de caràcter europeu de primera qualitat i de turisme familiar. Coses que avui
s’han dit pels que són crítics, es deien l’any 1989 de la mateixa manera i ara es vénen a fer
fotografies, aquelles mateixes formacions, al costat del projecte de Port Aventura i diuen :
aquest és el bon camí!. Quan es va començar el projecte, per la immensa majoria no era el
bon camí, era el dimoni, ara és el bon camí. Ho celebra. I molts han vingut a la confluència
d’aquesta convicció i ha estat un èxit que durant 20 anys de Port Aventura i 25 que es va
començar a tramitar s’ha acreditat que aquella llei era bona i va encertar de ple en un model
turístic i de desenvolupament d’èxit, que avui tothom reconeix, fins i tot la majoria del
membres del plenari.
Què s’ha fet al 2014? Doncs revisar aquell marc legislatiu perquè no hi ha res tant dinàmic ni
tan canviant com el món del turisme, i ara es vol, perquè aquella experiència va anar bé,
saltar de la destinació europea, si és possible, i amb això treballa la gent d’aquest territori,
per a guanyar el futur com una destinació turística mundial, si pot ser. Com a mínim,
l’audàcia, el coratge i l’encert no hi ha de faltar. I s’està tramitant des d’una llei del Parlament
que va tenir un ampli suport, com a mínim de dues formacions polítiques que li van donar del
tot i d’altres que li van donar parcialment en punt concrets.
Per tant, continua dient el Sr. alcalde, un consens més que notable. Actualment hi ha una llei
aprovada que dóna un mandat inapel·lable als poders públics, que és la garantia de tots. Un
mandat de fer un Pla Director Urbanístic, que és una figura del planejament que l’ha de
tramitar el govern i la de sotmetre als organismes que l’han de validar, molt en particular un
dels que s’ha citat és la Comissió Territorial d’Urbanisme, que la integren uns 40 membres,
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dels quals van votar 38 a favor, 1 abstenció i 1 vot en contra. Juliol de l’any passat. I
pregunta si tantes persones representants d’interessos tan diversos es van equivocar tots.
Hi ha hagut un canvi de situació política a Catalunya. Hi han hagut uns processos electorals,
municipals, al Parlament de Catalunya i a les Corts de l’Estat, tot això ha produït uns efectes
de dilació en aquest projecte per unes i altres coses i no s’ha anat al ritme que fóra desitjable
que s’hagués anat: Però Port Aventura es va adjudicar per un concurs públic fa 23 o 24
anys, i en fa 20 de funcionament, i ara es proposen unes noves adaptacions per la llei del
2014, 25 anys després, pel tal de modernitzar-se, ampliar-se i adequar-se al que són les
destinacions turístiques de fama en el món. I es proposa també que l’adjudicació de les
parts d’aquest projecte del Pla Director Urbanístic siguin també per concurs públic. Marc
legislatiu del Parlament, tramitació per part del Govern, concurrència de totes les parts
interessades i concurs públic per a resoldre qui és el guanyador i qui fa la millor oferta
d’acord amb aquest mandat del Parlament.
Si es té un Parlament de Catalunya que representa els catalans i catalanes, que té un ampli
acord, que dóna un mandat, que s’executa, que es tramita, que s’hi formulen al·legacions,
que hi participa tothom que vol, fins i tot posicions que no anomenarà i ben allunyades
d’aquest plantejament. Ja en la Comissió Parlamentària de Seguiment que va tenir lloc a
Tarragona fa uns mesos i amb relació al projecte va sentir dir que com havia millorat el
projecte i que ara s’anava en la bona direcció.
No dubta que encara no s’estigui en la millor de les direccions. S’ha de deixar que s’acabin
de tramitar les al·legacions, que es doni audiència a tots aquests organismes, que és molt
d’agrair que ho hagin fet tots els col·legis invocats i tantes entitats que han manifestat coses.
I tant de bo que puguin tenir en compte i que es puguin considerar, perquè s’haurà enriquit
entre tots un model que sí ha estat d’èxit i es vol que ho torni a ser. Procurar que sigui exitós
sí que és la responsabilitat de tots, perquè pot canviar el curs d’aquests anys vinents i si 25
anys han anat bé es pot apostar perquè hi vagin també els propers 25 .
Superar definitivament la crisi, generar llocs de treball, però no enlluernar-se amb el projecte
que abans invocava de Barcelona Wold perquè aquest sí que està desaparegut. Aquest sí
que no es farà. Aquell dels 6.000 milions de dòlars, dels 25.000 llocs de treball i el de canviar
el món en dos anys. No li han sentit gaires declaracions a favor d’aquell projecte, fins i tot és
dels únics que es manifesta de manera reiterada i en aquest plenari també, perquè es tregui
del vocabulari Barcelona Wold, sobretot pel que fa referència al concepte, no a l’expressió
de Barcelona ciutat. Barcelona Wold no és un projecte que estigui en la consideració
d’aquest plenari ni de ningú del país. Es tenen dos marcs legislatius, del que es ve i al que
es va, un Pla Director i una tramitació que es segueix. Només cal que es segueixi el fil de les
coses, no cal posar-hi afegits ni invocar altres persones. La seva proposta és, tal com li deia
al Sr. Ramírez, hagués votat aquesta moció si s’hagués consensuat per part del plenari,
tants grups com la volguessin subscriure, fins i tot admetent que la idea i iniciativa inicial
havia estat de C’s, cosa que encara manté per poder-la redactar adequadament a l’esperit
d’aquest plenari i a favor del projecte amb totes les manifestacions que s’hi puguin fer al
costat del Parlament i del govern, tal com pertoca, i buscant el millor èxit d’aquesta operació
enriquint-la amb les aportacions. I això és el que es farà. Ho volien fer junts però, en els
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termes que està redactada i per aquestes raons que li manifesta, no la podran votar a favor
tot i que en el fons hi podrien estar d’acord.
Si hi ha alguna cosa enterrada, continua dient el Sr. alcalde, és Barcelona Wold, però no pas
el Pla Director Urbanístic, que el que pretén és ampliar i donar contingut al CRT de la Llei
2/89, ara regulat per la Llei 6/2014. Per això vol invocar aquests tecnicismes per donar-hi un
punt de referència de legalitat màxima que empara tots aquests actes que s’estan
desenvolupant. I s’alegra que en manifestacions fetes no fa gaires dies, el més alt
representant del govern en aquest territori ha manifestat que aquest projecte està en revisió,
però de cap manera està enterrat, la qual cosa és una excel·lent notícia que expressa el
sentiment del govern en aquest sentit i que vol aportar a mena de conclusió.
El Sr. alcalde vol fer avinent que el seu grup portarà una moció al plenari. Passaran un
esborrany a tots els grups per si la volen analitzar, matisar, incorporar, suprimir, discutir... per
arribar a una posició final en què aquest plenari pugui estar en un màxim dels seus
membres, individualment i com a grup, d’acord per tirar endavant un posicionament ferm
amb relació a aquest tema que tant important és per al municipi, per al Camp de Tarragona,
per a la Costa Daurada, per a les Terres de l’Ebre i per al conjunt de la societat. És molta la
gent que té posada l’esperança en aquest projecte, però no una esperança enganyosa,
doncs no volen ser generadors sinó d’un realisme clar entorn d’un projecte que té com a
referent els 25 anys que han passat i que apunta cap els propers 25 perquè puguin ser d’èxit
com els altres.
El Sr. alcalde finalitza dient que el seu grup votarà en contra d’aquest redactat i sotmetrà al
grup de C’s, així com a la resta de grups, una moció perquè vingui, si pot ser, el proper mes
al plenari i pugui ser aprovada amb el màxim de consens dels seus membres.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que, en primer lloc, el partit socialista si bé és cert que fa 25
anys van estar en contra però no és menys cert que després han rectificat i van dir que es
van equivocar i han rectificat. Tant de bo molts partits rectifiquessin quan s’equivoquen, cosa
que no passa molt sovint, i el seu sí que ho va fer.
En segon lloc, voldria dir que ell en tot moment ha parlat del CRT i no ha dit Barcelona Wold,
i creu que les llicències encara no s’han donat. No hi ha cap llicència, es tracta d’aprovar un
Pla Director i finalment voldria dir-li al Sr. Téllez que no li tolera que li digui que no tolera que
expressi la seva opinió. Ell continuarà expressant la seva opinió, i hi estarà en contra o a
favor però no admet que li digui que no li tolera expressar el que vol.
El Sr. Téllez intervé per contestar que ell no ha vetat en cap moment al Sr. Basterrechea,
simplement el que li ha dit és que no toleraran que se’ls acusi de certes coses. No era una
qüestió personal ni molt menys, ni amb cap grup en concret. Han dit que no tolerarien que
se’ls acusés de coses, concretament que estan en contra de la prosperitat o de generar llocs
de treball, però cap cosa més.
A continuació pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que li agradaria saber si existeix un
manual de bones mocions, ja que si és així li agradaria saber-ho ja que el Sr. alcalde ha dit
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que la moció que ha presentat el seu grup no és bona. Per això si existeix un manual d’on ell
treu les mocions doncs igual van aprenent de fer bones mocions.
De totes maneres les mocions depèn de qui les fa o del que es diu es veuen d’un punt de
vista o d’un altre. Ell veu que aquest és un tema amb el qual estan d’acord en el fons de la
qüestió, i si es va a buscar l’apartat d’acords, que finalment és el que s’acaba votant, no
entén aquesta segona moció.
Evidentment, la part del text reflecteix l’actualitat d’aquest dies i manifestacions de gent que
està implicada en aquest projecte i gent del territori, i no entén perquè s’ha d’amagar el que
a dia d’avui els responsables polítics de l’actualitat estan dient. Creu que per a l’equip de
govern és complicat, perquè parlar de la CUP, parlar del president Puigdemont en una
moció doncs no els agrada, però realment en el fons hi estan totalment d’acord, i si és així
creu que s’ho haurien de plantejar i l’haurien de votar a favor. El proper mes el seu grup
participarà en la moció a què ha fet referència el Sr. alcalde, posaran tots els esforços
perquè es pugui tirar endavant i tota la il·lusió per poder-la redactar conjuntament si els
deixen, i la votaran a favor perquè creuen que això és molt bo per al territori.
El Sr. Ramírez finalitza dient que insisteix una vegada més que els acords són claríssims i
no entén perquè no es poden votar a favor avui, si realment la intenció i la finalitat és la
mateixa.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Basterrechea, Martín i Camarasa i el vot en contra dels Srs./res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, la present moció.
5.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL VILA-SECA EN COMÚ.

La Sra. Sánchez pren la paraula i abans de llegir la moció diu que s’hauria de treure la
paraula “escoles” del text de la moció perquè les escoles són de titularitat del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i del que es parla en aquesta moció són d’espais
municipals.
El Sr. alcalde diu que voldria recordar-los que el dia que el seu grup van tocar una paraula o
dues d’una moció que havia presentat el seu grup es van enfadar moltíssim. No hi té cap
inconvenient perquè ells són titulars de la moció i són sobirans tots per votar-la o no, però
voldria fer veure que Vila-seca en Comú també s’hi ha trobat.
La Sra. Sánchez diu que només és en la segona línia de moció i demana que no s’enfadin.
El Sr. alcalde contesta que no s’ha enfadat.
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La Sra. Sánchez contesta que com ha dit que ells es van enfadar, per això demana que no
ho facin.
El Sr. alcalde contesta que, tal com ha dit, tots s’hi poden trobar i que no passa res.
La Sra. Sánchez diu que ells no es van enfadar.
El Sr. alcalde contesta que no ha dit en cap moment que fossin ells.
A continuació i amb la supressió de la paraula esmentada, la Sra. Sánchez dóna lectura a la
següent moció :

“ El municipi de Vila-seca compta amb un conjunt important d’espais municipals com ara
els centres cívics i altres locals de titularitat municipal. No obstant, malgrat l’existència
d’aquests equipaments arreu de la ciutat, gran part de les entitats del nostre municipi
manifesten trobar-se amb impediments a l’hora de fer-ne ús. Molts estan permanentment
tancats i d’altres, com és el cas dels Centres Cívics, tanquen els caps de setmana i el
mes d’agost, que és quan la majoria de persones en podrien fer ús. Així mateix, ens
trobem sales que, degut a una mala planificació i nul·la promoció, es troben
permanentment en desús. Tot això indica clarament que no s’estan emprant amb
eficiència els espais de titularitat municipals.
Per aquest motiu, considerem que s’haurien d’incrementar els esforços per aconseguir
que aquests espais estiguin oberts al teixit associatiu local per tal de garantir-los com
veritables a espais accessibles i oberts a la ciutadania.
Així mateix, considerem imprescindible la creació d’una reglamentació de l’ús d’aquests
espais que permeti fugir d’arbitrarietats pel que fa a la concessió dels mateixos. És
important destacar que en l’actualitat només el Centre Cívic de la Pineda té un reglament
a tal efecte.
Per tot això, els signants de la següent moció demanem al Ple de l’Ajuntament de Vilaseca l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament redacti un catàleg d’espais municipals i recursos de titularitat
municipal per donar a conèixer a la ciutadania en general, i a les entitats sense ànim de
lucre en particular, els espais de que disposem els vilatans per realitzar activitats
públiques.
Segon.- Que l’Ajuntament elabori un reglament que determini aquests espais i les seves
normes d’ús a partir d’un procés participatiu que tingui en compte els usuaris dels
mateixos.
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Tercer.- Que l’Ajuntament promocioni el catàleg a la comunitat educativa, associacions
de veïns, entitats sense ànim de lucre i resta de ciutadania per a que siguin coneixedors
de les possibilitats que s’ofereixen al municipi”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que no espera resposta per no entrar en un tu a tu d’allò
que ha esmentat abans el Sr. alcalde entre el Sr. Téllez i el Sr. Basterrechea però l’equip de
govern va canviar el sentit de la moció i el seu grup es va enfadar.
El Sr. alcalde contesta que ja veu que s’ha donat per al·ludit.
Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup entén que els espais públics són per l’ús
de tots els ciutadans i de vegades algunes instal·lacions, tal com s’ha dit, estan
infrautilitzades i d’altres vegades es fa servir amb unes normes una mica arbitràries.
En campanya electoral, el seu grup va demanar la utilització de diferents centres cívics, com
el Colomí o el de la Pineda, i al Colomí no hi va haver cap inconvenient per oferir un petit
refrigeri després de l’acte electoral però a la Pineda els van fer sortir fora amb la gent que hi
havia anat, amb nens petits, amb bebès de pocs mesos, i van haver de fer-ho fora perquè
no els van deixar dins de les instal·lacions al·ludint que no es podia fer dins d’un Centre
Cívic, quan havien fet el mateix una setmana abans al Colomí.
Per això el que el seu grup voldria és que s’utilitzessin els espais públics municipals per la
ciutadania i perquè tothom en pugui gaudir, perquè tots hi tenen dret a fer-los servir, i no ha
de dependre d’un funcionari o d’una trucada d’algú que es pugui fer una activitat o no en un
centre cívic depenent del color polític. Perquè ella personalment i familiars seus han assistit
a la Pineda a refrigeris de final de curs dins del centre cívic. Si es té una normativa no es pot
evitar i es regiran per unes normes que seran iguals per a tothom i aquest problema no es
tornarà a donar.
Intervé el Sr. Toquero i diu que es porta un tema en el plenari que a ell li hauria agradat
poder debatre prèviament en un altre àmbit, com podria ser una Comissió Informativa o com
la predisposició que ell, com a regidor responsable dels centres cívics i dels espais públics,
sempre ha tingut per poder parlar de qualsevol tema.
Moltes vegades, continua dient el Sr.Toquero, parlant amb persones d’entitats o altres
formacions sempre els ha demanat poder parlar les coses d’antuvi o amb temps suficient, i
ha estat sempre molt bel·ligerant a buscar l’alternativa o solució en totes aquelles demandes
que qualsevol associació ha demanat. Podria ser que alguna vegada algú no hagués
aconseguit l’espai demanat, però sempre s’ha trobat una solució i alternativa. I així ho
manifesta perquè ho està vivint en primera persona i és sempre la seva voluntat que això
tingui la millor manera de fer.
Voldria comentar-los, que en el Centre Cívic de la Pineda hi ha un règim que es regula, i en
aquest moment en els centres del Colomí i de la Formiga, que són dos espais també
públics, no existeix un reglament. Està en projecte establir reglaments en aquests centres
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cívics però segueix insistint amb la mà estesa i amb la seva porta oberta a donar abast a
totes aquelles peticions que els fan. Fins i tot, podria parlar de peticions estranyes que són
impossibles d’atendre i no es referirà en particular de quin tipus de peticions parla. Però sí
que és cert que la voluntat de donar sempre sortida a qualsevol petició d’entitats hi és, ha
existit i existirà. Per això creu que el que s’està fent fins ara s’està fent amb coherència, i per
això no poden votar a favor d’aquesta moció.
La Sra. Martín diu que no dubta de la bona voluntat del Sr. Toquero, però no és aquesta la
qüestió, i pregunta si li podria explicar el per què no van poder fer un refrigeri dins el Centre
Cívic de la Pineda, si depèn que un treballador digui sí o no o que algú faci una trucada. I
això no és correcte, ja que s’ha de regir per la legalitat i tothom ha de tenir les mateixes
oportunitats, i això ara mateix no passa. Llavors no li pot dir que és coherent i que tot està
ben fet perquè no és així, per això cal regular-ho i si s’està disposat a parlar i posar tots els
grups municipals en comú les seves perspectives per millorar aquest tema, doncs molt bé,
però no poden dir que ja s’està fent bé perquè això no és correcte i no té raó.
El Sr. alcalde diu que és possible que es confongui una cosa que convindria que no es faci.
El Sr. Toquero està parlant de la reglamentació d’espais municipals per l’activitat normal
ordinària, i del que està parlant la Sra. Martín és referit a un temps en què aquell local estava
destinat per la Junta Electoral a local electoral. Per tant, la regulació que afecta la utilització
d’espais en temps de campanyes electorals és un i en temps de no campanyes n’és un
altre, per això els demana que no parlin d’una mateixa cosa quan es tracta de coses
diferents.
La Sra. Sánchez intervé i diu que el seu grup vol negociar el que convingui, de fet aquesta
moció la van enviar a tots els grups municipals i fins i tot van comentar que es podia
negociar i no han rebut resposta per part de l’equip de govern. El Sr. Toquero no ho ha de
concedir, és un reglament el que els ha de dir si els permet o no accedir als llocs públics.
No poden ser arbitraris i no dubta de la bona voluntat del Sr. Toquero, però no poden fer tu
sí i tu no, no es pot anar així i això és el que es fa ara. Li demana al Sr. Toquero que digui en
públic quines sol·licituds són inversemblants perquè és tot arbitrari i es necessita un
reglament. Troba estrany que diguin que amb l’equip de govern es pot parlar, perquè el seu
grup tot el que fa ho envien a tots els grups municipals i volen negociar, i no troba bé que
diguin que si els haguessin dit... que podien parlar.... Aquest mes tampoc hi ha hagut
Comissió informativa. La moció se’ls ha fet arribat als portaveus i a l’alcaldia.
Intervé la Sra. Martín i diu que ja té clar el que li ha dit el Sr. alcalde. Es tractava d’un acte de
campanya, però la moció és per usos fora de l’àmbit normal, quan les entitats ho demanen i
en campanya electoral es regula quins llocs s’han de dedicar, però no què s’ha de fer dins
del lloc. El que s’està demanant és que hi hagi un reglament que serveixi sempre i per a
tothom. Ja entén que en campanya electoral hi ha excepcions, que es designen uns llocs i la
normativa la coneix, però el que ella està dient és que dins del funcionament dels centres
cívics de permetre o no certes coses, això estigui regulat, ja que no li pot dir un funcionari
públic que aquell dia es decideix que aquell acte no es realitzi dins el recinte. Ella ho vol
veure recollit en algun lloc si això es pot o no fer i després prendre les mesures adients. Que
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les coses estiguin regulades no ha de fer por, i no entén aquesta reticència a tenir les coses
en paper i a l’abast de tothom, la resta ho ha entès a la primera.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.
B) Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que en principi el seu grup presentava una moció
per utilitzar una aplicació per telèfons intel·ligents com a mitjà de comunicació municipal
complementari. Van tenir converses amb la Sra. Campallo, regidora de Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies i amb el portaveu de CIU, i vist el decret de l’alcaldia que
també comunicava la contractació d’una aplicació d’aquest estil però més complerta,
retiraran la moció. Tot i que anuncien que estudiaran la licitació del contracte per veure si el
procediment és el més correcte, si el preu és de mercat i estudiaran també detalladament la
seva implantació i les seves possibilitats. També, com a nou mitjà de comunicació municipal,
demanen que es tingui en compte dins del Reglament Regulador de la Participació dels
Regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipals i que, per tant, es
permeti la participació de tots els grups municipals.
5.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP.

El Sr. Basterrechea dóna lectura a la següent moció :

“ En nuestro Municipio tenemos un censo de más de 2.000 perros, pero con toda
seguridad son muchos más ya que no todos están censados.
Es una reivindicación de nuestro grupo Socialista, otros grupos políticos, así como de
muchísimos vecinos en ubicar unas zonas de ocio y pipi-canes para nuestras mascotas
en los tres núcleos de Vila-seca. Su ejecución va a permitir, además de mejorar el
bienestar de nuestras mascotas, mantener nuestro entorno limpio, facilitando la recogida
de excrementos sólidos.
Si es cierto que el año pasado por orden de nuestro ayuntamiento se repartió bolsas para
recoger excrementos de forma gratuita para fomentar el civismo en esta materia, no son
suficientes estas iniciativas puntuales, siendo necesaria una acción global y permanente
que facilite la convivencia entre los animales y los ciudadanos.
Podemos decir que en la actualidad, existe una gran masa de vecinos que, tengan o no
animales, viene reivindicando zonas de ocio para las mascotas y la creación de pipicanes. En poco tiempo se han recogido más de 400 firmas, además de generarse otras
iniciativas ciudadanas de adhesión a la creación de espacios para el uso de las
mascotas.

26

A mayor abundamiento, hace meses nuestro grupo propuso a la Comisión Informativa la
necesidad de tomar acuerdos en esta materia sin obtener ningún resultado por parte del
equipo de gobierno. Propusimos diversos sitios donde deberían ubicarse, apartados de
las viviendas y disponemos de un plan de ejecución y presupuestos basados en la
experiencia de otros municipios que tienen este tipo de elementos. Dichas zonas son:
PIPICANES: En la Riera con Abad Esquerré, zona estación, Zona Cruz roja, zona de la
Pineda.
Zonas de ocio: Zona Canaleta delante del Restaurante el patio, Zona parque de la Plana,
Zona de la Torre d'Dolça.
La propuesta de zonas de instalación no es un listado cerrado, aunque es necesario que
dichas instalaciones se construyan dentro del municipio para que la ubicación de las
mismas sea un incentivo para su uso habitual.
Por todo lo anterior el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Que la Comisión Informativa de Servicios al Territorio con el consenso de
todos los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento y los técnicos del mismo,
elaboren un estudio de donde ubicar zonas de ocio y pipi-canes para las mascotas en los
tres núcleos del municipio y cómo deben estar diseñados en su conjunto.
SEGUNDO.- Que una vez designados estos puntos se proceda a su construcción.
TERCERO.- Habilitar por zonas del Municipio dispensadores de bolsas de recogidas de
excrementos gratuitas, fuentes de agua con elementos que permitan el acceso a los
animales y más papeleras donde sean necesarias.
CUARTO.- Habilitar la partida presupuestaria pertinente para llevar a cabo estas obras.
QUINTO.- Elaborar una campaña informativa concienciando sobre la utilización del pipican y zonas de ocio.
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SEXTO.- Creación de un cuerpo especial de limpieza de estas zonas de ocio y pipi-canes
preferiblemente parados de larga duración y/o personas mayores de 45 años.
SÉPTIMO.- Estudiar la efectiva aplicación de las multas a las personas que incumplan la
normativa respecto a la recogida de excrementos una vez realizados los pipi-canes y
zonas de ocio”.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que al programa electoral del seu partit portava la
proposta de construir un espai d’oci per a animals de companyia, especialment gossos, al
costat del parc de la Torre d’en Dolça. També veuen molt bé que s’instal.li equipament
públic al llarg del municipi que ajudi a mantenir la convivència entre els veïns i faciliti el
civisme, i per això votaran a favor de la moció. Però demanaria que retiressin el punt 6è de
la moció perquè creuen que no es pot tractar el drama dels aturats de llarga durada de més
de 50 anys d’una forma que creuen és trivial, ja que per a ells és un despropòsit i no és
seriós. Estan d’acord que es tiri endavant en les zones habilitades per a l’esbarjo i
necessitats dels gossos, però que es tracti a banda el problema de l’atur i que es plantegin
aquesta i totes aquelles solucions o possibilitats que hi puguin haver i que siguin capaços de
trobar, però que no es barregin les coses.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que des de la seva formació existeix una gran demanda
popular per tal d’aconseguir la instal·lació d’espais pensats per als animals de companyia,
així com consideren necessària l’existència d’alguna zona recreativa dissenyada
específicament a tal efecte. Per aquest motiu i com que el contingut de la moció assenyala
fer un estudi previ per analitzar la seva idoneïtat, votaran a favor. Tot i que pensen que
perquè aquestes instal·lacions funcionin d’una manera eficient, fóra molt bo que els
mateixos propietaris també s’involucrin en el seu desenvolupament i assumeixin part de la
responsabilitat en el seu manteniment.
La seva convicció és que els espais comunals són un bé comú de tots, i si bé són un dret,
també és un deure de la ciutadania, especialment dels usuaris, vetllar pel correcte ús i
manteniment. També creuen que seria molt adient que formés part d’un pla municipal per
posar àrees de lloc per a gossos i poder garantir un espai mínim per persona. És una petició
dels veïns i veïnes de Vila-seca que creuen que s’ha d’escoltar, estudiar i, en la mesura del
que sigui possible, portar-la a terme. En anteriors plenaris o comissions s’ha parlat per part
de l’equip de govern que hi ha suficients espais al municipi perquè puguin jugar i fer les
seves necessitats els gossos, i creuen que si ara els comentaris en defensa per tombar
aquesta moció van en aquesta direcció, són totalment erronis i que s’ho pensin bé, perquè el
que s’està demanant, entre d’altres coses, és que hi pugui haver un espai que sigui
suficientment gran perquè hi puguin jugar i que sigui un espai tancat, on es puguin deixar
els animals amb una certa tranquil·litat que no puguin marxar a la carretera o altres. Ja han
passat casos que els animals han tingut desgràcies, i si la resposta de l’equip de govern per
tombar aquesta moció és aquesta, li demana que s’ho repensin.
Pren la paraula la Sra. Moya i diu que l’equip de govern amb relació a aquesta moció estaria
d’acord en votar a favor però votar-la a favor només pel que fa al punt primer de l’acord. És
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a dir, realitzar aquest estudi i portar-lo en el si de la Comissió Informativa de Serveis al
Territori per elaborar aquesta proposta d’aquestes zones que es proposen en la moció. Però
tot el que segueix en la part dispositiva d’aquesta moció, que seria la part de decidir respecte
de la seva execució, entenen que ha d’estar en mans de la ciutadania a través de sotmetrela a l’aprovació o a la votació a través dels pressupostos participatius que aquest plenari ja
n’és coneixedor i que s’està tirant endavant.
Per tant, la proposta de consens, si s’accepta, seria realitzar aquest estudi tècnic i aquest
treball en el sí de la Comissió informativa per fer aquesta proposta, i que pugui ser la
ciutadania a través dels pressupostos participatius la que decideixi respecte de la seva
execució.
Dit això, continua dient la Sra. Moya, voldria fer dos aclariments pel que fa al contingut de la
moció. Amb relació a l’afirmació que s’ha fet respecte que l’Ajuntament ja havia fet coses
donant bosses, és certa, però va ser una campanya molt complexa de sensibilització de la
ciutadania a molts nivells, tant pel que fa a la tinença responsable d’animals de companyia
en molts àmbits, com també anant a les llars del municipi a portar aquesta informació a
través d’educadors i educadores ambientals, com també a través d’activitats de
sensibilització de la ciutadania a nivell més general o en l’àmbit de les escoles, entre d’altres.
Per tant, no era només donar bosses, sinó donar bosses amb també tot un contingut i una
sèrie de campanyes que s’han anat fent i es continuaran fent. També voldria fer una altra
puntualització en un altre dels punts que es parlen en la moció respecte a les sancions, i
voldria recordar que es té una ordenança que ho regula i que el fet de no complir les
obligacions cíviques que estan establertes, i en concret en la tinença responsable d’aquests
animals, és objecte de sanció i s’apliquen.
Tornant al tema de la moció, finalitza dient la Sra. Moya, aquesta és la proposta de l‘equip
de govern. Si la volen acceptar, votarien a favor d’aquesta moció. Si no, la votaran en contra
però queda clar i manifest que es procedirà a fer aquest estudi, es portarà a la Comissió
Informativa de Serveis al Territori i es sotmetrà després aquesta proposta consensuada a
l’opinió de la gent del municipi a través dels pressupostos participatius.
El Sr. Basterrechea intervé i diu que si en tres mesos no li ha dit res, perquè això ho va
presentar a la comissió informativa, ara li diuen que retiri una sèrie de coses que són
conseqüència de fer l’estudi i de fer la construcció, no ho faran. No la retiraran, però sí
retiraran el punt 6è, al qual ha fet referència el Sr. Forasté, però li voldria dir que la creació
d’un cos especial no és per fer un lleig a ningú, només que hi ha problema de gent a l’atur
de llarga durada que hauria de tenir prioritat a l’hora de treballar en aquests o altres treballs
al municipi, però no tenen cap inconvenient a retirar aquest punt 6è de la moció. La resta la
mantindran perquè han tingut tres mesos per dir-li alguna cosa i com no s’ha fet res es
continua amb la totalitat de la moció, menys el punt 6è.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa i el vot en
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contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.

El Sr. Basterrechea dóna lectura a la següent moció :
B) “La revisió del pla de la conca de l'Ebre ha superat el seu últim tràmit al ser aprovat
recentment pel un Consell de Ministres en funcions, sense que s'hagin atès les
reclamacions d'augmentar el cabal mínim. El Govern del PP ha preferit posposar la
decisió, que l’obligava aprovar el Pla abans de final del 2015 per evitar que els passés
factura en les eleccions del 20 D.
El document estableix per al tram final del riu 3.009 hm3, menys de la meitat del cabal
ecològic exigit per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, una decisió
que pot posar en perill la pervivència del Delta, segons han advertit reiteradament
científics, ecologistes i la Plataforma en Defensa de l’Ebre. A més, el pla preveu prop de
465.000 hectàrees noves de regadiu , que s’afegiran a les 950.000 previstes en l’anterior
Pla, i 56 nous embassaments.
Des del PSC volem posar de manifest les greus conseqüències que pot tenir el nou Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat pel govern del PP. Els cabals ambientals que si
recullen són insuficients, incrementarà els problemes que acumula el delta de l’Ebre com
la regressió del litoral, la subsidència, la falca salina, de qualitat de l’aigua de les dues
badies i, a més a més, pot complicar el combat de les plagues que afecten a la
biodiversitat del Delta. I tot i les figures de protecció que incideixen sobre el territori, la
continuïtat del Delta no està garantida.
Entenem que a més, no és una qüestió exclusiva de cabals, es també una qüestió de
qualitat de l’aigua, que és la preocupació central de la Directiva Marc de l’aigua i de les
polítiques de la Comissió Europea. Els usos que es vol donar a l’aigua en el Pla
Hidrològic de conca aprovat, provocarà un dèficit hídric al existir una insuficiència de
recursos per a nous regadius no justificats.
Estem davant d’un fals debat, entre assignació de recursos ambientals o de recursos pels
regadius, quan l’alternativa es optimitzar els recursos hídrics amb l’aplicació de noves
tecnologies i inversions per obtenir un alt rendiment dels cultius que també ha de ser
objectiu de les polítiques. I denunciem que amb els termes en que s’ha aprovat el Pla
Hidrològic de la conca de l’Ebre, s’amenaça el Delta, el seu ecosistema, però també la
comunitat que hi viu. Estem davant d’un impacte social i un econòmic molt negatiu.
Finalment, algunes inversions previstes en el Pla d’actuacions del Delta i el riu (PIPDE),
proposades per Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, han estat
congelades apel•lant al context de crisi actual i a una presumpta manca de consens
social. La congelació dels projectes aprovats pels anteriors Governs de l’Estat i la
Generalitat suposa el retorn a un escenari de desinversió i abandonament de les
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necessitats històriques ambientals i econòmiques dels pobles riberencs i costaners
inadmissibles i injust a totes llums.
I en tal sentit, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vila-seca l’adopció dels següents
ACORDS
•
EXPRESSAR el rebuig d’aquest Ple al contingut del Pla de Conca aprovat pel
Govern en funcions de l’Estat i exigir la seva retirada immediata.
•
DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una
resposta institucional unitària.
•
DONAR suport a Plataforma en Defensa de l’Ebre en les accions jurídiques que
emprengui contra el Pla i en les mobilitzacions que convoqui en el seu paper de lideratge
social.
•
EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al
riu, al delta i als pobles riberencs.
•
DEMANAR a la Comissió Europea que faci modificar d’ofici el contingut del Pla, al
Govern de l’Estat, per incompliment de les Directives europees afectades.
•
TRASLLADAR aquest acord al Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Senat,
al Govern de l’Estat, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea i a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre”.

El Sr. Basterrechea afegeix que el diumenge hi ha una manifestació a les Terres de l’Ebre i
que espera que hi vagi molta gent.
El Sr. alcalde diu que li fa avinent el Sr. Farriol que no és aquest diumenge, que és el
diumenge 7 de febrer.
Intervé el Sr. Camarasa i diu, literalment, el que segueix:
“La proposta de cabal ambiental ve donada per la obligatorietat de presentar el pla de
conca de l’Ebre davant de la Comunitat Europea, d’acord amb la directiva marc de
l’Aigua.
Aquest pla tindria que presentar-se el desembre de l’any 2.008 i al 2.009 es tindria que
haver publicat, cosa que el govern Socialista no va complir.
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Durant els últims anys, per la confecció de la proposta han participat
9 Comunitats Autònomes, 1.700 Entitats, associacions e institucions, lo que demostra
que no es una proposta d’un govern que acaba d’arribar i que es l’únic responsable de la
mateixa.
En aquest moment ens trobem que aquesta proposta a traves de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, que es l’òrgan competent per fer-la, ha passat al Consell Nacional
de l’Aigua, format per 98 membres de les diferents Comunitats Autònomes, així com els
usuaris, associacions agràries, associacions ecològiques, empresarials, organitzacions
sindicals, etc.
Per tant estaríem d’acord, en poder presentar, per part de l’Ajuntament, les al·legacions
que es creguin oportunes i que tinguessin el corresponent informe tècnic.
No podem donar recolzament a la moció, donat que simplement comportaria una confusió
a la opinió publica.
En principi, la proposta és millor que l’actual cabal, donat que millorem en 216 hm3 més
cada any, garantint un cabal mínim durant tot l’any donat la importància de zona
protegida com es el cas del Delta”.

A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que voldria afegir una mica d’informació
sobre l’acte del dia 7 de febrer. L’Assemblea ha posat un autobús per facilitar el transport de
les persones que desitgin afegir-se a l’acte.
Evidentment, continua dient el Sr. Rodríguez, votaran a favor d’aquesta moció tot i que en
tenien una de preparada en aquest sentit, però ja els va bé la presentada pel grup municipal
del PSC. Cap problema, ans al contrari, sempre els trobaran en la defensa del país i
celebren no estar sols, almenys aquesta vegada, tot i que no els entenen.
No entenen que la força que mostren en la defensa del Delta - i que insisteix, ho celebren-,
no la demostrin en la defensa del territori davant altres agressions com són l’espoli fiscal, el
bloqueig a qualsevol iniciativa que surti al Parlament de Catalunya, etc, o, més ja en clau
local, despropòsits com el Pla Director del CRT o els Jocs del Mediterrani, que si es fan
deixaran una factura important a Tarragona i a tot el territori a canvi de res o de ben poc.
Ben mirat, a canvi de res tampoc. A canvi de moltes fotografies a la premsa. Ho entenen i no
els agrada. La política hauria de ser una altra cosa que buscar la foto i figurar.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que des de la seva formació també donaran suport a
aquesta moció i anuncien que participaran en la manifestació del 7 de febrer contra
l’aprovació del Pla Hidrològic de l’Ebre per part del govern espanyol en funcions. Així mateix
també conviden a la participació de la societat civil vila-secana.
Entre altres coses, continua dient el Sr. Téllez, els experts anuncien que si es du a terme el
Pla esmentat ocasionarà impactes severs en el tram final del riu, la qual cosa suposarà una
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alteració de l’hàbitat que posarà en perill tant l’equilibri ecològic com l’economia del territori.
Per això, si bé la seva formació és una formació d’àmbit estrictament municipalista, han
considerat necessari donar suport a aquesta causa en solidaritat i germanor amb els pobles
del Delta. Creuen que un Pla d’aquesta magnitud no pot aprovar-se sense comptar amb el
vistiplau dels territori afectats, i menys encara per un govern en funcions que no ha estat
legitimat a les urnes.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que l’aigua és escassa i és un bé molt
preuat, per això sempre es crea un debat amb diferents punt de vista. Al seu grup li consta
que aquest Pla Hidrològic es va aprovar amb un consens superior al 90% de les entitats
implicades. Estan totalment d’acord en la protecció del Delta a nivell mediambiental i del seu
ecosistema, però ben aviat s’espera un informe de la Comunitat Econòmica Europea i C’s
esperarà a tenir més dades en aquest respecte per poder prendre una postura definitiva.
El Sr. Basterrenchea intervé i diu que voldria dir-li al representant del PP, Sr. Camarasa, que
el que es denuncia a la moció que ha presentat el seu grup és una amenaça del Delta i del
seu ecosistema però també de la comunitat que hi viu. S’està davant d’un impacte social i
econòmic molt negatiu per a les Terres de l’Ebre.
El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Srs./ra.
Ramírez, García i Pastor i el vot en contra del Sr. Camarasa, la present moció.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté. Diu que, en primer lloc, voldria fer esment que en els últims 10 dies
s’han presentat dues iniciatives a Vila-seca que són el reflex de la inquietud cultural
popular, com són el centre d’estudis Maria Helena Maseras i el casal popular El Rebotim
que s’ha presentat aquesta tarda. Creu que val la pena celebrar en el plenari que es té
aquesta bona salut popular.
Ja passant a les preguntes, continua dient el Sr. Forasté, tenen un dubte en l’àmbit de la
Junta de Govern Local i és que en el Ple del cartipàs es van aprovar una sèrie de
delegacions del Ple cap a la Junta de Govern Local. La llei estableix o així els ho van dir
als cursos als quals van anar a l’escola de l’Administració Pública de Catalunya i després
els hi va confirmar el Secretari que quan la Junta de Govern tracta assumptes delegats
del Ple aquesta ha de ser pública, o almenys en l’àmbit dels assumptes concrets que són
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per delegació del Ple. Però a dia d’avui i després de 6 mesos de mandat, no se’ls ha
comunicat cap Junta de Govern aquesta circumstància i per això se’ls genera una
pregunta, que és si no s’ha tractat cap vegada cap assumpte que correspongui a l’àmbit
de les delegacions del Ple o s’han oblidat de comunicar-ho, perquè si realment no s’ha
tractat res, no caldria fer-les.
En segon lloc, els agradaria saber en què consisteix exactament la proposta del PP que
l’equip de govern va acceptar d’instal·lar càmeres de vigilància als carrers del municipi.
Aquest és un tema que els preocupa molt.
També van preguntar en un Ple anterior sobre si poden tenir alguna explicació pública per
part de l’equip de govern de quins són els motius pels quals s’ha suprimit la Fira de la
Música al Carrer.
Per últim, voldria preguntar si des de l’Ajuntament es pot fer alguna gestió perquè es
deixin de fer vols de pràctiques d’avions damunt el nucli urbà de Vila-seca.
Del Sr. Basterrechea. En primer lloc, demana al Sr. alcalde si els pot explicar la reunió
que ha tingut amb els portaveus de l’empresa ERCROS, en quin punt estan les
negociacions i quin futur tenen els 80 treballadors de Vila-seca que aniran al carrer. Si es
respectaran els seus llocs de treball o aniran al carrer.
En segon lloc, preguntar si hi haurà un autobús de tornada de la Laboral a Vila-seca,
perquè el d’anada ja està.
En tercer lloc, com no hi ha hagut Comissió del Patronat de Turisme, els agradaria que
els fessin un breu resum de com ha anat FITUR i quines expectatives de creixement es
tenen per al futur.
De la Sra. Sánchez. Diu que recentment el seu grup municipal ha publicat una nova
edició del seu partit que es diu Àgora i pregunta si podran posar el seu butlletí informatiu
als espais de lliure informació de l’Ajuntament i els centres cívics.
També en molts dels actes que realitza l’Ajuntament no convida els grups municipals i se
n’assabenten a través de tercers, i pregunta si es podria millorar la comunicació en
aquest sentit, ja que potser se’ls oblida que tots els grups municipals també són
Ajuntament i han de prendre part de les accions i decisions de tot el que afecta al
municipi. Per exemple: la publicació de l’autobús d’anada a la Laboral, van haver
d’assabentar-se’n pel Facebook, de l’aplicació intel·ligent per a mòbils per decret
d’alcaldia, de l’acte de presentació de la remodelació del pavelló i la pista oberta per les
entitats esportives, de la Fira de la Música al Carrer per la premsa...
Segons les seves dades, confirmades pels usuaris, entre 20 i 30 fan ús de l’autobús de la
Laboral, coneixen de viva veu les persones que en un servei de tornada no farien servir
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els seus vehicles, perquè no fan servir un transport públic, sinó que fan servir els seus
vehicles i de fer la tornada farien servir el transport públic. Pregunta com veu l’equip de
govern la situació del transport a la Laboral i què està fent en aquest respecte.
Avui, el seu grup ha pogut veure que el sentit del vot per part de CIU és argumentat. I així
els agradaria sempre, que argumentin totes les seves posicions, ja que els consta que
molta ciutadania estava indignada perquè no contestaven i avui han pogut veure un
canvi.
Pel que fa la Fira de Música al Carrer consideren que les explicacions del perquè no es
du a terme durant el 2016 no són suficients. Si és per falta de pressupost, no s’entén, i si
és per motius organitzatius tampoc. S’haurien de donar millors explicacions.
La població està alarmada amb la quantitat de processionàries del pi al voltant del pinar
del Castell i pregunta si s’han pres mesures en aquest respecte.
La Sra. Sánchez finalitza preguntant que si en els Tres Tombs hi ha algun animal que
pateix, si hi ha algun protocol per actuar-hi, perquè els hi agradaria que així fos.

Del Sr. Ramírez. Diu que de vegades ser l’últim a preguntar té aquestes coses, però
tenien intenció de preguntar per la Fira de Música al Carrer, ERCROS, la falta de
comunicació... i per afegir alguna cosa més, dir que agrairia la possibilitat en un futur de
tenir més comunicació entre l’equip de govern i la resta de formacions a nivell de les
mocions, perquè és molt violent i de vegades complicat en temps real fer una proposta de
canvi, perquè igual que el punt del pipi-can o el de la gravació de la seva moció que fa
dies que la tenien damunt la taula, se’ls podia haver enviat un correu o una trucada,
poder debatre-ho i no en directe i en temps real prendre les decisions. Cara al futur
aquestes coses creu que es podrien començar a millorar per al bon funcionament de
l’Ajuntament.
El Sr. Ramírez finalitza dient que s’ofereix, igual que a Madrid, a mitjançar entre el PP i el
PSC perquè les coses vagin millor.

Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que intentarà contestar detalladament cada una
d’aquestes preguntes.
Ple que fa a les mocions i la seva tramitació segurament falta rodatge. També el temps
en què es presenten pels diferents grups no són iguals, uns van més avançats i els altres
no. Per això creu que si per part de tots s’afanyen a portar-les al més aviat possible i es
dóna més temps, el marge s’incrementa en benefici de tots. En qualsevol cas com no és
una cosa que depengui estrictament de l’alcalde, el prec va extensiu a tots i si es pot fer
alguna millora es farà.
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Respecte a les processionàries del Castell, es parlarà amb els serveis de jardineria. Al
seu dia la Sra. Sánchez també li va parlar de mosques en un entorn urbà i ell es va
ocupar de les mosques i no ho diu de broma. Agraeix la col·laboració dels regidors en les
coses en les quals de vegades no tots poden detectar. És la suma de tots que fa el
plenari. Per tant, avui es tracta de les processionàries i en parlarà amb els serveis
municipals perquè verifiquin si això és així i que actuïn en conseqüència, quan sigui el
temps i amb els productes adequats.
Gestions del govern amb relació al bus, a l’aplicació de mòbil i la Fira de Música al Carrer.
La Fira de Música al Carrer, qüestió a la qual s’hi han referit el grup de C’s, Vila-seca en
Comú i Decidim Vila-seca, els avança que no els ho explicarà ara perquè li sembla que
no és ell qui porta aquest tema. A més que d’aquest tema ja se’n va parlar un altre dia, és
en el si del Patronat de Turisme, on tots hi són on per part del seu president se’ls
explicaran les raons tècniques, organitzatives, argumentatives per les quals s’ha fet
aquest nou plantejament. El que sí farà és prendrà nota i traslladar-la al President del
Patronat pel tal que els doni l’explicació àmplia i necessària respecte de les
determinacions que s’han pres amb relació d’aquest tema.
Pel que al bus de la Laboral, el bus hi és perquè el Sr. Farriol se’n va ocupar
personalment, com ja ha estat abastament explicat, perquè és el representant de
l’Ajuntament en el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i es va ser
exigent en aquesta matèria perquè el Ple ho havia demanat. La resposta ha estat
satisfactòria pel que fa referència efectivament al viatge d’anada i els marges que van
tenir per notificar-ho van ser molt pocs. Van trucar-lo i li van dir que es posava en marxa
ja, i va demanar que li donessin un marge de temps per poder-ho comunicar als regidors i
comunicar-ho a la gent, i agraeix als serveis municipals que d’una manera intensa i ràpida
van procurar per tots els mitjans al seu abast fer arribar al coneixement de la població i
als regidors de manera ràpida que aquest servei entrava en funcionament un dilluns,
l’hora que ho feia i, fins i tot, va poder sortir hores després una carta de l’alcaldia a tots
aquells que havien mostrat interès explicant i recomanant l’àmplia i permanent utilització,
perquè dependrà molt de la utilització que se’n faci el manteniment d’aquest servei, ja que
si es veu que se’n fa poc ús no el mantindran.
Té raó quan el Sr. Basterrechea diu que si hi hagués el de tornada encara l’agafaria més
gent. Es seguirà insistint. De moment s’ha guanyat la batalla en una meitat. Ja es té un
bus d’anada i suposa que si l’ús és intensiu es podria gestionar també que es faci la
tornada. No pot agafar un compromís més que el de fer les gestions de la mateixa
manera que es va fer en la primera part, i tant de bo que es tingui èxit tant per l’anada
com per la tornada.
L’aplicació de mòbil ha estat debatut ja en el Ple, es va acordar per cap d’any, no hi havia
Junta de Govern local, es va aprovar per decret justament per no demorar-ho, i tots els
regidors han tingut accés a aquest decret que ha estat ratificat posteriorment. Es fa
aquesta contractació per fer aquesta aplicació i fins i tot s’ha reconegut en aquest plenari
que va més enllà del que inicialment s’havia demanat. Les coses van en marxa perquè
així ho volen tots i perquè el govern és diligent a complir quan s’agafen compromisos.
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Respecte al tema del butlletí als llocs municipals, s’atendrà, diu, al que és usual en
aquest cas. S’ha debatut sobre aquest tema, els espais de publicitat de les formacions
polítiques han quedat delimitats en l’ordre que es va dir i en aquells llocs que no
s’escaigui no hi seran els de caràcter partidari, hi haurà els de caràcter públic que
s’escaigui. Anuncis oficials, actes de les sessions, etc. Però tot allò que sigui de caràcter
partidari s’haurà de restringir als llocs estrictament permesos.
Respecte al que ha fet referència el grup municipal de PSC de FITUR, expectatives de
creixement, l’autobús de la Laboral i ERCROS.
Respecte a l’autobús de la Laboral ja es pot donar per reproduïda la resposta que ha fet
al grup de Vila-seca en Comú.
Quan a FITUR, francament bé. FITUR és una plataforma d’extraordinari valor per valorar
com ve l’any perquè a més és fa el mes de gener, hi compareixen 165 països i hi van de
l’ordre de 97.000 professionals i 180.000 persones que s’interessen per aquest
esdeveniment de promoció turística.
Es poden donar dades concretes com el cas del turisme rus. El turisme rus seguirà
venint, no amb la intensitat d’anys precedents, però es recuperarà turisme rus. En
aquesta ocasió, no tant per un factor que perjudica, com és que els operadors principals
que porten aquest turisme són turcs i Turquia està en un conflicte important amb Rússia.
Com a conseqüència no hi haurà tants operadors turcs, però se’n tindran d’altres
alternatius que han nascut ja i que eren presents a FITUR. En canvi, es tenen dos factors
d’avantatge: el descens del preu dels carburants i la baixa cotització del ruble, la qual
cosa afavoreix clarament que torni a ser molt competitiu venir aquí.
No pot estimar una xifra de percentatge, perquè no és tan fàcil fer-ho com amb la resta de
països europeus, que estan en un ordre aproximat d’1,7% en el conjunt d’Europa,
Espanya inclòs com a país emissor, de creixement de vingudes a la Costa Daurada i a
Catalunya per al proper any. En el cas de l’estat espanyol cap a Catalunya es parla d’un
3,3% d’increment i els països europeus estan en un ordre d’1,3, 1,7, 1,8 ... Holanda,
França, Gran Bretaña, etc.. S’espera també una bona vinguda del turisme de la Gran
Bretaña i, per tant, en aquest sentit les expectatives són raonablement bones. Es viu un
creixement d’aquell sector que durant tots aquests anys ha fet un favor a la crisi perquè
no ha estat en recessió, tot i que s’han hagut de patir avatars cada any, fruit de la situació
de cada país.
En aquest punt s’absenta de la sessió la Sra. Teruel.
I una dada més encara. Fruit d’aquella situació que mai ningú voldria, perquè el turisme
és un factor de pau i d’estabilitat en els països, els països que no estan en aquesta
situació d’estabilitat i tranquil·litat tindran en el seu conjunt un descens d’uns 2 milions de
visitants i, tot i que és una raó per la qual no li agradaria mai rebre més turisme, però
s’ha estudiat cap on poden anar aquests turistes que potencialment no aniran a aquests
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països, i es calcula que 1 milió vindran a l’estat espanyol i una part molt important a les
destinacions catalanes.
L’operativa aèria creix i en particular algunes companyies. Altres no creixen tant però
queden compensades per aquestes. Com a balanç global del que li podria dir, l’opinió del
sector turístic i dels tours operadors és clarament satisfactòria, impressionants per Ferrari
Land, pel que fa a aquesta destinació i buscant cada any noves expectatives a la Costa
Daurada, perquè estan molt mal acostumats que cada any hi hagi novetats.
L’empresariat i el sector públic que van assistir a FITUR, naturalment el president del
Patronat de Turisme també, van venir amb la impressió que campanes al vol, mai, que
les impressions s’han de concretar, que el balanç en farà a 31 de desembre, però les
expectatives contrastant-les amb altres anys són favorables.
La regidora Sr. Teruel s’incorpora a la sessió.
Respecte a les negociacions amb ERCROS, dir que aquesta empresa va emetre un
comunicat als mitjans de comunicació per obligat compliment de notificació de les
determinacions que prenia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Va emetre el que
es diu una informació de caràcter rellevant. Aquestes informacions tenen una missió
concreta que és aturar qualsevol ensulsida de les cotitzacions borsàries. Però no és la
millor manera de comunicar una realitat a una massa social. Ho ha admès l’empresa des
del primer moment, però ho havien de fer i possiblement si ho haguessin de repetir
afinarien més, però no podrien evitar donar la notícia en uns termes similars.
Els Comitès d’Empresa tenen bona informació de l’empresa nacional i local, l’alcaldia de
Vila-seca i el plenari està i estarà informat en tot moment de com avancen les
negociacions, ja que l’empresa vol tenir una política absolutament transparent en aquesta
matèria. Cert és que es tenen dos anys de trajectòria fins el desembre de 2017, i se sap
quin és el problema i es vol buscar solucions que el compensin. Les explicacions
donades a Vila-seca I i a Vila-seca II i als Comitès d’Empresa i a les gestions fetes per
l’Ajuntament són ben coincidents. En cap moment són intermediaris. Sempre ha dit que
les bones notícies les ha de donar l’empresa als treballadors. El que es vol és que
aquesta transparència, aquest nivell d’exigència i aquesta preocupació per la pèrdua
possible de llocs de treball sigui mínima i amb això seran amatents i exigents.
Es va voler passar del sensacionalisme inicial al realisme de com són els fets. Els fets
són preocupants, però el dramatisme encara no és el moment. L’empresa s’està afanyant
en programar noves inversions compensatòries de les minves que puguin tenir en
aquests dos anys amb un altre camp de producció que és el clor.
Aquesta és la realitat a dia d’avui, pot anar evolucionant i naturalment és un procés que
es seguirà de ben aprop.
Amb relació als vols en pràctiques, aquesta és una qüestió de fa anys. Si els vols es fan
bé no hi ha d’haver motiu de preocupació, ja que aquests vols en pràctiques tenen un
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circuit de forma oval que no passa per damunt de cap nucli de població. Però com que
l’interès principal del pilot que fa pràctiques és la presa de contacte amb el terra i
enlairaments, com més rodona fa la figura, més enlairaments i aterratges fa i més punts
d’aquests computa. És la lluita d’aquells pilots que no compleixen allò que tenen estipulat
al pla de vol. Cada camí que passa això s’insisteix i es fan arribar les observacions. Hi ha
hagut acords de la Junta de Govern, trucades d’alcaldia, cartes manifestant la queixa,
tant a nivell local de l’aeroport com a nivell d’AENA, i es tornarà a insistir perquè les coses
vagin en la millor direcció, com així fan altres municipis i fins i tot preguntes
parlamentàries, perquè aquest tema aixeca un enrenou. La gent no queda indiferent
davant això i hi ha barris especialment afectats que ho senten més que uns altres i hi ha
trucades a l’Ajuntament.
Amb relació a les càmeres de vigilància va ser una qüestió tractada en aprovació
pressupostària i per tant es van incorporar unes partides per determinar com s’aplicaran i
no es farà des d’una improvisació ni des d’un control a la ciutadania. Hi ha uns punts
calents que val la pena que els serveis de seguretat municipals tinguin una aproximació
màxima a la protecció d’aquells béns o persones que estan en un determinat lloc, on és
potencialment possible que hi puguin passar incidents. Serà tractat en la comissió
corresponent de Governació, per tal que es pugui determinar en quin lloc, de quina
manera es fa.
Pel que fa a la Junta de Govern i a tots aquells acords que hagi pogut prendre, com pot
entendre ara no té aquí els acords als quals es refereix. El que es farà és comprovar-ho i
si n’hi ha hagut algun que hagi requerit aquesta qüestió, es mirarà, i si no és així donaran
la resposta.
Quan a les associacions, és un goig per tots i li sembla molt bé que la gent es mobilitzi,
que busqui objectius a la vida, que intenti sumar a la vida ciutadana i que a més ho faci
amb un esperit de recerca, de voluntat de fer créixer el coneixement sobre les qüestions
locals i d’una implicació que faci possible que tot el que es pugui fer i ser sigui gent nostre
i no calgui buscar gent de fora. Per això vol felicitar aquestes entitats que en aquesta
Festa Major han propiciat espais de trobada i d’ampliació dels coneixements en diverses
matèries a Vila-seca.
La Sra. Sánchez diu que no s’ha contestat la pregunta de si hi ha un protocol en el
patiment dels animals. Ja que en els Tres Tombs es va veure un cavall que patia i li
costava anar amb tota la càrrega.
El Sr. alcalde contesta que no coneix que hi hagi cap protocol pel patiment dels animals
perquè els Tres Tombs de Sant Antoni, és una activitat lúdico festiva i que té la seva
pròpia vida jurídicament parlant i, per tant, el que fa és aglutinar un acte tradicional de
Catalunya que es fa en diferents llocs i a Vila-seca també. Ells saben i tenen cura dels
animals que participen en aquests Tres Tombs i naturalment si ocorregués alguna cosa
les pòlisses d’assegurança del propi Ajuntament respondrien. Ara en el cas concret del
que ha preguntat la Sra. Sánchez ho preguntarà, però creu que no es té, perquè no
depèn de l’Ajuntament, sinó de l’entitat que porta la desfilada.
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Intervé el Sr. Ramírez i diu que d’alguna manera li agradaria que es posés en el seu lloc.
Ells són regidors d’aquest Ajuntament i tenen representació política i la gent al carrer els
pregunta coses. Llavors l’equip de govern decideix no fer la Música al Carrer i se
n’assabenten pels mitjans de comunicació. A dia d’avui encara no hi ha hagut Comissió
informativa i els regidors saben el mateix que el que saben els mitjans de comunicació i
creu que com a mínim mereixen tenir aquesta informació i avui ha estat una pregunta que
han fet tots els grups municipals. La gent del carrer els pregunta i ells han de contestar
que no saben res i que encara que estan a l’Ajuntament són incapaços de tenir una
resposta. Per això li demana al Sr. alcalde, com a màxim responsable d’aquest
Ajuntament, que els doni una explicació i si no que els doni el Sr. Pere Segura, com a
president del Patronat de Turisme.
El Sr. alcalde contesta que la pregunta l’ha formulat, la resposta l’ha tingut i el lloc on li
contestaran a ell i a tots també. Per tant, aquesta és la resposta que l’equip de govern li
ha donar respecte a aquest tema. El lloc idoni és aquell i allí li explicaran, amb tots els
detalls que calguin, a tots.
El Sr. Ramírez contesta que la mateixa pregunta de FITUR també corresponia al Patronat
de Turisme. Era una gran notícia que ell celebra i aquesta l’ha explicat públicament.
El Sr. alcalde contesta que es dóna la particularitat que a FITUR ell hi va assistir i en
canvi, ell no és l’organitzador de la Fira de Turisme. Hi ha aquesta diferència.
El Sr. Ramírez contesta que aquí en el Ple hi ha el Sr. Segura que és el president del
Patronat de Turisme.
El Sr. alcalde diu que les preguntes les contesta l’alcalde i les dirigeix a l’òrgan que
correspon. Les ha contestat totes i aquesta li diu que li contestaran en el Patronat de
Turisme.
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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