ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 26 de febrer 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 23,10 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 29 DE GENER DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
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realitzada el dia 29 de gener de 2016.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM.
001148 AL NÚM. 001164 DE 2015 I DEL NÚM. 00001 AL NÚM. 00047 DE 2016.

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. 001148 al núm. 001164 de 2015 i del núm. 00001 al núm. 00047
de 2016.
Intervé el Sr. Téllez i diu que li agradaria fer un petit comentari respecte al primer decret
de l’alcaldia de 2016, que es refereix a la contractació d’un estudiant per fer pràctiques
universitàries. Tal com van proposar també en el Patronat, dir que voldrien que es tingués
en compte la possibilitat que les pràctiques universitàries a l’Ajuntament i Patronat tinguin
una petita remuneració, ja que és feina i molts estudiants en el període que fan pràctiques
encara cursen assignatures lectives, i potser seria oportuna aquesta possibilitat.
El Sr. alcalde contesta que es prendrà en consideració i s’estudiarà si es pot fer. No
obstant això, s’hauran d’estudiar els convenis que es signen amb els centres universitaris
per veure que no hi hagués algun tipus d’incompatibilitat.

3r. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

3.1 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que entenen que és un tràmit obligat per l’ARSAL, que es
tracta d’una esmena tècnica i que per tant correspon votar-hi a favor.
A continuació pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que s’afegeix al que ha dit el Sr. Forasté.
Vist l’escrit del Consorci per a la Normalització Lingüística comunicant que el Ple de dit
Consorci, en data 8 de maig de 2015, va acordar la modificació dels estatuts de dit
Consorci per tal d’adaptar-se a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
modificació ha estat aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al
DOGC núm. 6929 de data 06/08/2015.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca forma part del Consorci, mitjançant l’acord plenari de
9 de novembre de 1992.
Vista la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe jurídic, vist l’informe
d’Intervenció i de conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, on s’estableix que els acords relatius a la participació de l’ens local en entitats
supramunicipals corresponen al Ple de l’Ajuntament.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de
l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
SEGON.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS PEL FINANÇAMENT
I LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER L’ANY
2016.
Intervé el Sr. Forasté i diu que estan descol·locats ja que avui mateix llegien al diari “Més
Vila-seca” com després de votar en contra de la moció que va presentar el seu grup per
municipalitzar els serveis socials i de l’avergonyant defensa que en va fer plena de falsedats
la regidora Teruel, s’hi han repensat, i ...
El Sr. alcalde intervé i li demana al Sr. Forasté que obviï la paraula “plena de falsedats” ja
que no en té cap prova que sigui així, per això li pregaria que es moderés el llenguatge quan
es refereixin a les opinions dels altres regidors. La defensa que hagi de fer la pot fer i pot
opinar políticament, però “plena de falsedats” no ho pot dir.
El Sr. Forasté contesta que se’ls va dir públicament que havien atacat als professionals dels
serveis socials.
El Sr. alcalde contesta que és la responsable municipal i d’entrada l’han de defensar tots,
perquè és la que defensa aquesta causa. Per això li demana que obviïn aquesta expressió.
El Sr. Forasté continua dient que s’hi han repensat i comencen a emprendre el camí cap a
municipalitzar de facto els serveis socials. Estan contents perquè veuen com la seva feina
aquí serveix d’alguna cosa, tot i que sap que no ho admetran mai, que es penjaran medalles
seguint l’estil del Màgic Andreu i ho vendran als mitjans de comunicació com una iniciativa
pròpia sorgida del seu esforç i la seva bona voluntat política. Però l’equip de govern no es

3

mou fins que algú els treu els colors i veuen que poden perdre la iniciativa política en algun
àmbit. Ho saben ells i, després de 20 anys de maquiavel·lisme polític ho sap tota la població.
Vol felicitar tot l’equip de Decidim Vila-seca perquè l’important, allò que és rellevant per ells
és que aquest Ajuntament es mogui i millori dia dia en benefici dels veïns i veïnes del
municipi, que deixi de ser un poblet d’uns quants per passar a ser el poble de tots. Aquest és
el motiu que els va moure a l’hora de presentar la candidatura de Decidim Vila-seca a les
eleccions municipals i això ho estan aconseguint.
El Sr. Forasté continua la seva intervenció donant les gràcies als membres del seu partit de
Decidim Vila-seca i dient que es troben descol·locats perquè no entenen que estan fent aquí
renovant un conveni on es torna a posar en mans del Consell Comarcal la gestió dels
serveis socials per un any més, i pregunta si no parlen entre ells, si no han vist el que ha
sortit avui a la premsa.
No cal que els recordi tots els avantatges de municipalitzar els serveis socials i que ja van
exposar al seu dia. Llegint el diari els queda clar que els han entès i que els comparteixen,
no cal que vagin a mortificar la gent del Consell Comarcal demanant un vestit a mida, ja que
el poden fer directament i seria molt millor per a tothom, per a ells i per a l’Ajuntament.
Més enllà d’això sí que creu que caldrà recordar-los la legalitat vigent en aquest sentit. La llei
12/2007 d’11 d’octubre, en el seu article 31, que és el que s’esmenta en el conveni que
signa l’Ajuntament amb el Consell Comarcal, diu ben clar quines són les competències i
funcions dels municipis en l’àmbit dels serveis socials, i en l’apartat segon deixa clar que el
Consell Comarcal suplirà aquestes funcions en aquells municipis de menys de 20.000
habitants. Vila-seca va superar aquesta xifra l’any 2008 i l’any 2015 es té una població
censada de 22.332 habitants. Què és el que no entenen? Amb la llei en mà es té l’obligació
de gestionar els serveis socials del municipi. No hi ha res a interpretar. Per tant, la pregunta
és si l’equip de govern votarà a favor de cometre una il·legalitat.
A la Comissió informativa, quan se’ls va informar del contingut de la llei van al·legar que el
reglament de l’aplicació de l’ARSAL podia modificar aquestes competències. Podria ser,
però a dia d’avui la legislació vigent, la que cal complir, és la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, i
l’equip de govern l’ha estat incomplint des del 2008.
En tot cas, que consti en acta el seu advertiment explícit previ a la votació, perquè la
conseqüència d’aprovar aquesta proposta serà per part del seu grup la denúncia i el recurs
contenciós administratiu.
El Sr. Forasté finalitza dient que el seu grup votarà en contra d’aquest punt perquè volen
complir la legalitat vigent i gestionar els serveis socials des del municipi, i perquè creuen que
aquesta gestió de proximitat, directa, integrant els estàndards administratius del mateix
Ajuntament i responent de forma àgil a les necessitats dels veïns i veïnes del municipi, és el
que es necessita i la renovació del present conveni és contrària a tot això.
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Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta en
primer lloc per coherència, ja que al Ple ordinari del mes de desembre van votar a favor de
la proposta que va presentar el grup de Decidim Vila-seca. Per tant, no poden donar el seu
vot favorable a aquesta pròrroga de servei. També votaran en contra perquè entenen que
l’Ajuntament està incomplint amb la normativa que l’obliga a prestar uns serveis mínims
segons el nombre d’habitants del municipi que inclouen entre d’altres els serveis socials.
El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya, encetat el 2010, i el Pla de Qualitat de
Serveis Socials de Catalunya, també encetat el mateix any, desenvolupen els eixos
estratègics i les línies d’actuació i emmarquen el model dels serveis socials bàsics de
Catalunya, model que va ser dissenyat i aprovat pel partit de l’equip de govern. Un dels
objectius estratègics del model és millorar la qualitat dels serveis socials bàsics i, amb
relació als equipaments i infraestructures contempla la necessitat de definir les
característiques dels seus espais, per tal de potenciar la seva imatge i contribuir a la creació
d’una identitat pròpia i específica.
Els serveis socials bàsics, el primer nivell d’atenció primària del sistema, s’organitzen
territorialment en àrees bàsiques de serveis socials sobre una població mínima de 20.000
habitants, tal com ja ha comentat abans el Sr. Forasté. Un altre motiu fonamental pel seu vot
negatiu és la manca d’una memòria dels serveis prestats. No accepten com a memòria dels
serveis socials de Vila-seca una en què apareixen dues línies del resum de serveis prestats
pel Consell Comarcal. Volen conèixer de primera mà i amb detall què necessita el municipi,
quins serveis específics demanen els ciutadans i com i on es pot millorar. Sense tenir una
fotografia precisa de les necessitats, serveis i mancances dels serveis socials no es pot
millorar. Creuen que els manca esperit crític, es gasten diners de la forma més fàcil i que
menys feina dóna, però no de la forma més eficaç.
Voldria recordar, continua dient la Sra. Martín, que s’està al servei dels vila-secans i no s’ha
de seguir el camí fàcil, s’ha de perseguir l’excel·lència, no pot ser d’una altra manera.
Tampoc volen que els ciutadans s’hagin d’adaptar als serveis que s’ofereixen de forma
genèrica pel Consell i voldria reiterar les paraules del Sr. Forasté, que es té l’oportunitat de
fer un programa a mida que cobreixi realment les necessitats específiques de tots els
ciutadans, i s’està desaprofitant.
Exigeixen prestar els serveis, complir la normativa i res més. Ser transparents i poder
explicar a tothom el que es fa, com es gasten els diners i quines mancances s’estan cobrint.
No es tracta de gastar molt, és tracta de gastar bé, amb un Pla estratègic de millora i
estudiant al detall que és necessari i com oferir-ho.
La Sra. Martín finalitza dient que reitera el vot negatiu del seu grup.
Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup, tal com han dit en darreres
ocasions, sempre han desitjat la municipalització dels serveis socials perquè així
s’aconseguirà una millor qualitat a través d’una atenció més directa i personalitzada.
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Consideren que s’està davant d’una de les competències més importants que té un
Ajuntament de cara a garantir el benestar del municipi i que, per tant, unes persones que
governen que són valentes i socialment compromeses haurien d’assumir aquesta
competència. No neguen que sigui molt més còmode que es segueixi gestionant des del
Consell Comarcal, però és el seu deure com a representants del poble treballar per
aconseguir els millors serveis socials possibles i només es podrà aconseguir si s’assumeix
una competència que per llei els pertany.
Per a l’equip de govern la gestió del Consell Comarcal, tal com van dir en la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, és millorable. Per al seu grup és molt més que
millorable. S’ha d’estar a l’alçada de la ciutadania i s’ha d’estar preparat per municipalitzarlo, i és per aquest motiu que pensen que les coses es poden fer molt millor de com s’estan
fent i per això la seva formació votarà en contra de la següent pròrroga.
Sí que saben que hi ha la llei ARSAL i no és tan fàcil, però tampoc s’està treballant en
aquest respecte. Si finalment es deroga la llei ARSAL, què faran? Resten a l’espera de la
memòria que tindran el mes de març, tant dels serveis comarcals com del propi Ajuntament.
Per això el vot del seu grup serà en contra.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup intentarà ser breu perquè ja s’han dit
moltes coses amb què estan d’acord i només faran dues observacions a afegir a tot el que
s’ha dit.
Entenen que aquesta pròrroga provisional d’un any ve donada com a conseqüència que el
servei que actualment es té no és el correcte, no s’està content i es vol modificar, perquè, si
no, no tindria sentit buscar un nou servei. Suposa que el que es farà ara és demanar un
catàleg de serveis més complet i més ajustat a les necessitats del municipi. És cert que tot el
que sigui millorar en benestar social hi trobaran el seu recolzament, però en aquest cas
voldrien afegir que el mèrit que aquest tema s’hagi tirat endavant s’ha de reconèixer als
companys del grup municipal de Decidim, que són els que van treure aquest tema al Ple, i
després d’això s’ha anat allargant el tema, s’ha donat temps fins que avui a la premsa ha
sortit la notícia, però el mèrit és d’ells aquesta vegada i són ells els que van començar
aquest tema.
El seu grup en aquest punt s’abstindran, però per un motiu molt concret. Hauria estat molt
millor poder tenir el control dels serveis socials, però això no ha estat així, i ho lamenten.
Però també és cert que ara amb la incertesa política i l’aplicació de la llei ARSAL del 31 de
desembre, el que comporta en matèria de serveis socials no té massa sentit canviar, ja que
es podrien trobar d’aquí un mes, quinze dies o dos mesos, fora de la llei, per això creu que
aquesta pròrroga i en aquest cas seria correcte deixar passar un any i dintre d’un any tornar
a analitzar aquesta situació. Per això en aquest cas s’abstindran, però estan molt d’acord
amb les coses que avui s’han dit.

Pren la paraula la Sra. Teruel i diu textualment el que segueix:
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“ D’acord amb la normativa vigent en matèria de règim local i de serveis socials correspon
als municipis de més de 20.000 habitants la prestació de serveis socials bàsics (art. 67
del Decret Legislatiu 2/2003 i art. 31.1 de la Llei 12/2007).
En virtut de la potestat d’autoorganització dels ens locals correspon al municipi decidir
quin es el sistema de gestió dels serveis públics locals.
L’Article 249 del Decret Legislatiu 2/2003 diu:
1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la
potestat d’autoorganització dels ens locals.
2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar, de la manera més
sostenible i eficient, directament o indirectament.
Per tant, els municipis poden triar entre gestionar els seus serveis de forma directa o
indirecta. Tanmateix, això no exclou que els serveis locals es puguin prestar de forma
associada, tal com estableix l’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003 quan diu:
“Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els
serveis següents” i específicament diu: “als municipis amb una població superior
als vint mil habitants, la prestació de serveis socials”.
Dins del concepte de gestió associada podem encabir les mancomunitats, els consorcis i
la comarca.
Segons l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 s’estableix que “correspon a la comarca
l'exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis”.
Així mateix, l’article 116.2 de la Llei 26/2010 estableix que “les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden encarregar la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o
entitats públiques”.
Per altra banda els processos profunds de canvi social i la crisi econòmica dels darrers
anys han modificat definitivament els perfils i els límits de la vulnerabilitat i l’exclusió
social, alhora que han posat de manifest les situacions d’exclusió i de desigualtat que
viuen moltes persones.
Avui més que mai es fa necessari unir esforços per ajudar a aquestes persones i tenir en
compte que una societat que deixa persones enrere no avança.
L’ensenyament, la salut i els serveis socials, són pilars fonamentals pel benestar social.
És per això que a Vila-seca volem tenir uns serveis de qualitat.
Volem donar un servei de proximitat, centrat en les necessitats de les persones,
acompanyant a les persones en els processos de dependència i de vulnerabilitat i
fomentant l’autonomia personal.
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Amb aquesta finalitat hem iniciat un pla d’acció social a traves de tres línies d’intervenció:
- La participació ciutadana, amb la creació d’una taula social de participació social,
per impulsar, coordinar i optimitzar los recursos.
- La regularització i reglamentació dels ajuts i prestacions socials, per tal de poder
obrir la porta a més persones i famílies, adaptar-nos així a la nova realitat social.
- L’apropament i la potenciació del serveis socials, amb la creació d’una nova Àrea
d’Atenció Social a Vila-seca. Que és una experiència pionera del Consell
Comarcal del tarragonès.
Això comportarà una gestió més propera i al costat de les persones.
També suposarà l’ampliació de la cartera de serveis que es donen directament al
municipi.
Altrament, els tràmits i gestions de prestacions socials es faran a Vila-seca.
Aconseguirem apropar el servei d’informació i atenció a la dona. Així doncs, a
partir del dia 1 de març tindrem una psicòloga i un advocat a Vila-seca, per donar
aquesta atenció.
Reforçarem l’àrea d’infància i família amb un educador social.
D’altra banda, per donar garanties d’eficàcia i eficiència en la gestió de recursos el
Consell Comarcal farà un estudi dels costos dels serveis amb una avaluació quantitativa i
qualitativa dels serveis prestats per tal de poder valorar la conveniència de signar un nou
conveni quan finalitzi aquesta pròrroga.
Per finalitzar, cal tenir en compte que, en aquest moment no estem negociant un nou
contracte de serveis, sinó una pròrroga del contracte existent.
Actualment ens trobem en un procés de millora contínua dels nostres serveis socials dins
del marc legal vigent.
Així doncs, portem la nostra proposta per a la seva aprovació”.

Intervé el Sr. Forasté i diu que de la segona part de l’exposició feta per la Sra. Teruel
probablement podrien compartir moltes coses, i només dir-li que, si ja fa tants mesos que
s’hi està treballant, hauria estat molt bé que s’hagués compartit aquesta inquietud amb la
resta de grups municipals, que de segur que haurien pogut enriquir aquesta iniciativa.
Respecte a la primera part de la intervenció, dir-li que el seu grup ho portarà a les
instàncies judicials que creguin convenients i li donaran raons, no cal que interpretin la
llei.
A continuació intervé la Sra. Martín i diu que els congratula que a causa de la crisi es
decideixi fer aquest canvi, només recordar que la crisi es va iniciar l’any 2007, ja fa 8 anys
que es té aquest problema, i és el 2016 que es comença a estudiar. No s’estan fent els
deures.
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Diuen que reglamenten i que fan reglaments per incloure i obrir la porta a més persones,
a més usuaris, però després fan ajuts socials on s’exclou, per exemple, a un grup tant
nombrós com són les famílies monoparentals. Volen fer un pla, canviar i millorar les
coses, i pregunta que s’ha estat fent fins ara, perquè si ara es decideix que les coses no
estan gaire bé i que s’han de millorar, què han fet? Mirar com passava el temps....?
espera que a partir d’ara es pregui nota, tal com ha dit la Sra. Teruel, de totes les
actuacions i que a partir d’aquesta primera fotografia inicial es busqui una millora i una
adaptació al que realment necessita Vila-seca.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que, tal com ha comentat la regidora de serveis
socials, referint-se a la taula de participació social, participació social de què? Per ser
participació social ha de ser transparent i a ells els manca aquesta transparència. S’ha de
donar més rendiment de comptes.
Amb relació a la valoració del nou conveni, no sap cada quan es valora aquest conveni, ja
que s’hauria de valorar i fer una memòria anual, cosa que no sap el que s’ha fet fins ara.
Pensa que tot el que s’està aprovant avui, sí, d’acord, però pregunta que fins ara què s’ha
fet. Tal com ha dit la Sra. Martín, la crisi va començar ja fa anys. Per això ha augmentat
tant la desigualtat, perquè no s’han tingut uns serveis socials a l’alçada. Esperaran a la
memòria.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que després de l’exposició de la Sra. Teruel fa la sensació
com si la resta de partits no compartissin el que està dient. Ho ha explicat molt bé i creu
que tots hi estan d’acord. Una mica la pregunta és la que han fet tots : què s’ha fet fins
ara? Perquè tot el que els ha explicat per millorar és perfecte.
Després voldria fer una observació i és que ser pioners per fer una prova en temes de
benestar social s’ha de vigilar de prop, controlar-ho perquè tal com diu el refranyer
espanyol : “los experimentos con gaseosa”.
El Sr. Ramírez finalitza dient que aquest nou catàleg de serveis tindrà un increment de
preu, perquè si s’ha millorat això tindrà un increment en el pressupost i en el preu del
servei del Consell Comarcal. Això a dia d’avui està controlat, reflectit, es té un pressupost
on es pot anar per comparar si realment això és rendible o no? Si es va a aquesta nova
pròrroga suposa que serà amb un increment de preu, ja que es donen majors serveis.

Pren la paraula la Sra. Teruel i diu que voldria contestar dues qüestions. La situació de
crisi no és la mateixa ara que abans i a serveis socials ho estan veient. La gent primer
cobrava l’atur, després la pirmi, la prestació d’inserció mínima i ara les prestacions
s’acaben i la situació no és la mateixa. La situació de crisi mantinguda ha fet que moltes
persones estiguin acabant els seus estalvis. I el que li agradaria remarcar és que no és el
mateix que fa quatre anys.
També voldria contestar al regidor Sr. Ramírez i dir-li que no es pagarà res més al
Consell Comarcal, perquè el que s’ha fet és apropar tots els serveis que tenien a
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Tarragona a Vila-seca i es sabrà si s’ha de pagar alguna cosa quan es faci el nou
conveni.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que li agrada la claredat de l’exposició que ha fet la
regidora perquè creu que és clarificadora i el to d’alguns dels regidors en les seves
intervencions així ho acrediten. Altra cosa és que perquè la Corporació o altres grups
polítics hagin començat ara es cregui que els serveis socials hagin començat abans
d’ahir. Això no és així, i tots ho saben. Els debats d’aquests tipus és bo que hi siguin per
allò que els serveis socials, la salut i l’educació són àmbits bàsics de la població.
Els serveis socials de l’Ajuntament tenen una àmplia trajectòria de bon servei i només cal
preguntar als usuaris i als equips humans els esforços que han fet en el temps per donar
una resposta adequada, tant quan els mitjans han estat suficients com quan no ho han
estat. El nombre d’expedients que cada any es tramiten a Vila-seca és una mostra de
bon servei, i voldria dir-ho així, perquè alguna de les expressions que s’han dit falten molt
a la precisió necessària que correspon a la feina feta, no fos cas que això quedés per dir.
Aquest bon servei s’ha fet amb el Consell Comarcal com a mínim des de l’any 1989 o
1990 i tots aquests anys acrediten que s’hi han sentit còmodes, si no, no s’haurien fet,
s’hauria anat a una altra opció. Si s’ha fet aquesta opció, independentment del nombre
d’habitants, és perquè s’han sentit ben atesos i això no obstant que els diversos regidores
i regidors que han ostentat aquesta responsabilitat, hagin hagut de discutir amb el Consell
Comarcal millores, precisions, puntualitzacions o modificacions en el servei. Però voldria
que es tingués clar que quan es parla d’aquest tema, es parla de l’equip humà, de la gent
que ho fa, de la gent que hi treballa cada dia i que està plena de coneixença de la realitat
social de Vila-seca.
També cal parlar de la Residència, autèntic instrument de benefici a la societat, que de no
tenir-la a tenir-la el canvi va ser espectacular i va créixer la demanda d’una manera
important. La Residència, el dia que neix, l’any 2003/2004, esdevé una de les grans potes
dels serveis socials locals.
Així doncs, no és només l’oficina, la gent que hi treballa, és la Residència també. Com
també són les cobertures i els recursos que es destinen a famílies i a persones, a la gent
que resideix i a la gent que arriba i als transeünts, això justifica tot el conjunt d’expedients.
I una cosa molt important, la dificultat de ser regidor o regidora de Benestar Social d’un
Ajuntament. Quantes vegades no han sentit que algun dia, quan acabi aquesta crisi,
s’haurà de fer un homenatge de reconeixement a tots els que a Catalunya han estat
regidors o regidores de Benestar Social en aquests anys tan difícils. Perquè hi ha hagut
un plus de dedicació personal i política molt gran, perquè on no arriben unes coses arribin
algunes altres, i en moltes d’aquestes ocasions el bé més important és atendre les
persones, escoltar els seus problemes i canalitzar les seves inquietuds. No es poden
deixar això pel camí, perquè això també és molt important.
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Li sembla que la regidora, el mes de desembre, ja va anunciar algunes de les millores
que ara s’estan coneixent i que per part del Consell Comarcal i l’Ajuntament tenien interès
de presentar. Ja han estat comentades en Comissió i, per tant, d’això no en són
desconeixedors. Potser es desconeix algun aspecte, però el conjunt del que avui s’està
debatent és conegut de part dels regidors i regidores i el servei que això donarà per
l’aproximació i la major cobertura també és conegut, i tot allò que no s’ha portat aquí
segueixen essent elements bàsics de suport des de la Comarca al municipi. Que a Vilaseca s’hi faci una experiència pilot per part del Consell Comarcal entén que no és per
fracassar, sinó per què vagi bé, i algun del regidors d’aquest plenari creu que són
Consellers del Consell Comarcal podran comprovar des de l’altra banda quina és la
valoració que es fa des del Consell Comarcal de la prestació dels serveis a Vila-seca. I li
agradaria conèixer el parer de les persones que essent Consellers Comarcals facin sobre
aquesta valoració perquè tindran les dues dades : la del destí i la del lloc d’origen del
servei.
El Sr. alcalde continua dient que dotar l’àrea bàsica d’elements, tal com ha assenyalat la
regidora, fins i tot de control de despeses, permet tenir un rigor en l’organització del servei
extraordinàriament bo i també un bon control polític.
S’està fent una pròrroga i la Generalitat ha de tirar endavant un nou contracte-programa
per als propers anys. S’estarà atent a aquesta pròrroga per verificar que vagi bé i la
regidora li ha parlat en aquest sentit moltes vegades. S’estarà puntualment atent que
aquesta pròrroga d’aquest any vagi bé perquè és un mesurador d’aquesta experiència
pilot. Si va bé, es podrà continuar en el marc del nou contracte i, si no s’hauran d’analitzar
altres possibilitats. Però en qualsevol cas es pot dir que aquest treball, el propi debat i el
dia a dia el que sí estan renyits és en debatre-ho des de contenciosos administratius
quan es parla d’un servei bàsic per la població. I li voldria dir al Sr. Forasté que aquest no
és el camí, si bé pot fer el que cregui convenient i el seu grup també.
Només volia precisar aquests elements perquè li sembla que és important que es posi en
la dimensió política de cada una de les formacions, sens dubte, però també en aquella
dimensió política central d’un servei que importa a moltes persones, que el donen moltes
persones, que fan un esforç extraordinari, i que no poden treure a tot això el valor que té
pel debat polític de les petites diferències que hi pugui haver, o grans, segons el cas.
Però pel sentiment general que li ha semblat apreciar no s’està tan lluny de valorar
aquest servei en la seva justa mesura i creu que se’n poden sentir satisfets, sense que
sigui autocomplaença i sense que això els faci abandonar, tal com ha dit la regidora, el
control estricte d’aquesta situació. I si li permeten una col.loquialitat, finalitza dient el Sr.
alcalde: bona n’ és la regidora per empassar-se’n cap.
A continuació pren la paraula el Sr. Forasté i diu que el seu grup creu que des del
municipi es gestionaran millor els serveis, simplement ho porten al Ple, se’ls hi rebutja
completament i no els deixen altre camí. Després el Sr. alcalde els diu que no ha d’anar
al contenciós administratiu i pregunta què vol que faci, que posi una espelma a la verge.
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Intervé la Sra. Martín i diu que no es pot viure de rendes i recordar ara la construcció i la
posada en funcionament de la Residència el 2003 perquè ara s’està al 2016, li prega que
es centri en el debat.
I diu això perquè quan ells es surtin una mica de mare els pica la cresta, i ella també té
dret a expressar el que opina.
Respecte al que ha comentat la regidora, que es donaran més serveis i més aprop pel
mateix preu, pregunta si se’ls ha pres el pèl fins ara, si estaven pagant de més o si
estaven reben menys serveis. Això és el que no entén. Cada cop que diuen una cosa els
sorprèn més. Pregunta què s’estava fent, si els estaven enganyant.
Torna a dir, perquè ja li han dit no només ella sinó la resta de grups, que no s’està parlant
de les persones, dels excel·lents professionals que presten el servei, estan parlant de
política i de com es gestiona, no de la gent que es deixa la pell cada dia. Els posen com
els dolents de la pel·lícula i no és veritat que qüestionin la feina dels professionals, ans al
contrari, alaba la feina de la gent que es dedica als serveis socials, però el que no li
agrada és fer les coses sense analitzar.
Se’ls diu que ara sí que es tindrà un control estricte i pregunta que perquè abans perquè
no es tenia aquest control. Això és el que no entén. L’alcalde acaba d’explicar molt bé tot
el que han fet bé, però no explica el que no han fet tan bé i el que es pot millorar i diu que
no és autocomplaença i ella no ho entén.
A continuació pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que s’afegeix al que ha dit la regidora
Sra. Martín, que en cap moment es qüestionen els funcionaris. Saben que els funcionaris
i les persones que treballen del Benestar Social al Consell Comarcal estan sobresaturats
de feina i potser és perquè falta gent.
Per una altra banda, quan s’ha fet esment al tema de la Residència, dir que és impagable
per molta gent de Vila-seca que ha de marxar fora a Tarragona, al Sociosanitari, i de fora
la província ve gent per pagar la Residència ja que aquesta està privatitzada. Per això no
es pot tenir com un servei social.
També quan es diu que pel mateix preu es tenen més serveis, els crea el dubte del que
s’ha estat fent fins ara. Quina manera de negociar és aquesta? Per això al seu grup no li
convenç.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que tot i que ja creu que s’ha dit tot, voldria afegir que quan
l’alcalde els parla sembla que els estigui corregint o adoctrinar, com si no sabessin de
vegades el que vénen a fer al Ple. Voldria dir, una vegada més, perquè creu que
políticament és molt important, que ells no posen en dubte el treball dels funcionaris, de la
regidora i tots els esforços que es fan, però la reflexió que voldria fer és el resum del que
passa contínuament en aquest Ajuntament. Quantitats de vegades l’alcalde diu que a
l’Ajuntament les coses es fan des de fa 26 anys i aquest és un exemple més.
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El Sr. alcalde diu que en el tema dels anys li va fer aquesta referència quan parlaven del
tema dels Plens i amb relació a l’any 1979, que és quan es va tornar a recuperar la
democràcia municipal. Només per aquesta referència. Ni és que ell els hagi viscut tots ni
és que agafi cap data concreta.
El Sr. Ramírez diu que és igual 20 o 30, que això sempre s’ha dit en el plenari i creu que
és un exemple més que les coses sempre es fan igual, i per què? Perquè resulta que
Vila-seca en els últims vint o quinze anys ha canviat, ha crescut, hi ha molta més gent i es
tenen moltes més necessitats, però les coses es continuen fent igual des de fa tres
dècades. Ja ha passat amb altres temes i se’ls contesta que això es fa així des de
sempre. Les subvencions es fan històricament. I el problema d’aquest Ajuntament és que
es fan les coses igual des de fa molts anys i s’ha evolucionat i Vila-seca ha crescut, ha
vingut molta gent de fora i es té molta més població i moltes més necessitats. I llavors ara
s’han adonat que els serveis socials potser no eren els correctes. No vol dir que no
s’estiguessin fent bé, segurament per a la població que es tenia fa 15 anys era l’adequat,
però ara els temps han canviat.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’hi adjunta la
certificació de l’acord plenari de l’esmentat Consell Comarcal de data 22 de desembre de
2015 que fa referència a la pròrroga del conveni establert entre els ajuntaments de la
comarca menys el de Tarragona i Salou sobre el finançament i la gestió dels serveis
bàsics d’atenció social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de
2016 tot demanant la conformitat de l’Ajuntament a l’esmentada pròrroga.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de
l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs/Sres. Sánchez, Téllez, Basterrechea,
Martín, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Srs./Sra. Ramírez, García i Pastor i el vot a
favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa i Camarasa, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni establert entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Consell Comarcal del Tarragonès pel finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció
social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2016.
SEGON. Aquesta pròrroga queda supeditada a l’aprovació dels nous convenis amb les
directrius del nou Contracte Programa en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i altres polítiques d’igualtat, que esdevé la nova Llei de Serveis
Socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre), sempre que estableixi condicions que no incideixin
substancialment en el seu contingut. En aquest cas procedirà ajustar els convenis que
relacionen tots els ajuntaments de la comarca menys el de Tarragona i Salou i el Consell
Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la gestió de l’EBAS.
TERCER. Aprovar la despesa màxima de 206.000,00 € per atendre les despeses
derivades del Conveni esmentat durant l’any 2016, a càrrec de la partida 14 23100 48000
AD 1994, del vigent pressupost municipal.
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QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

4t.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

4.1 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, C’s, PSC I
PP.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que aquesta moció correspon, tal com es va comentar en
el plenari passat, a una proposta que poguessin consensuar el màxim nombre possible de
grups. Concretament va partir la iniciativa d’una conversa inicial amb el grup de C’s, que en
va presentar una amb què estaven d’acord en bona part del fons però no en la forma
d’expressar-la i en alguns dels seus continguts, i va provocar el rebuig de l’equip de govern
en aquella posició, deixant clar que al llarg del mes es prepararia una moció que reflectís
una posició més institucional i més en la línia del paper històric del paper que ha jugat
aquest plenari en aquest afer, que és la implantació d’un Centre Recreatiu i Turístic a Vilaseca inaugurat l’any 1995 i aprovat en la Llei 2/89.
Al grup al qual li dirigien aquesta proposta va manifestar una àmplia acceptació quedant
pendents de poder discutir-la després quan es tingués el redactat. També així els grups dels
partits PSC i PP. El que s’ha fet és obrir-la a tothom, com tots saben, i en aquesta posició
s’ha intentat refer un itinerari en què es poguessin sentir còmodes tots els sentiments que hi
ha amb relació a aquest projecte important per al desenvolupament de Vila-seca, de Salou i
del conjunt de la comarca.
A continuació el Sr. alcalde dóna per presentada la següent moció :
“MOCIÓ CONJUNTA DE SUPORT A L’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC (PDU) I A LA IMPLANTACIÓ DELS COMPLEXOS TURÍSTICS
INTEGRATS (CTI) EN L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC (CRT) DE VILASECA I SALOU.
El procés d’implantació del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, als
termes municipals d’aquestes dues localitats, va venir precedit de l’aprovació per part del
Parlament de Catalunya de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius
turístics, la qual es va promoure amb la finalitat d’impulsar l’oferta en un sector econòmic
que és estratègic per a Catalunya, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, així com pels
municipis de Vila-seca i de Salou.
A l’empara d’aquesta normativa, i d’acord amb el Decret 152/1989, del 23 de juny, es va
convocar un concurs públic per a instal·lar un Centre Recreatiu i Turístic al municipi de
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Vila-seca i Salou, l’adjudicació del qual va donar lloc al desenvolupament d’un ambiciós
projecte turístic que, sota la marca de Port Aventura, va obrir les seves portes el dia 1 de
maig de 1995, havent significat, fins al dia d’avui, l’impuls més important donat mai al
sector a Catalunya, donant com a resultat una destinació turística de primer ordre a nivell
europeu i la creació directa i indirecta de milers de llocs de treball.
L’experiència acumulada des de la promulgació de la Llei 2/1989 va fer necessària la
modificació de la norma, que es va concretar en la Llei 6/1994, del 19 de maig, amb la
introducció de mecanismes per afavorir una millora de la gestió de les activitats dels
centres recreatius, de manera que les diverses activitats poguessin ésser dutes a terme
per diverses persones o operadors, però seguint un règim d’integració.
Ara es tracta de donar un nou pas endavant per a consolidar aquesta destinació turística i
situar-la a una escala de referència mundial.
Es per això, que novament el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2014, del 10 de
juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i
d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, amb la voluntat d’adaptar
l’anterior marc legislatiu a les noves tendències i demandes d’un sector, tan dinàmic i en
constant evolució, com és el turístic.
En aquesta nova Llei (6/2014), s’estableix que serà el propi Govern de la Generalitat de
Catalunya qui determinarà a través d’un Pla Director Urbanístic (PDU) les condicions que
regularan els aprofitaments i els usos que completaran el desenvolupament de l’esmentat
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.
En tot aquest procés, iniciat l’any 1988 pel Govern Municipal del llavors municipi de Vilaseca i Salou, els posteriors governs municipals dels ajuntaments de Vila-seca i de Salou,
de manera continuada en el temps, han apostat sempre per aquest model de
desenvolupament econòmic basat en l’equilibri territorial, en la potenciació de les
infraestructures públiques generals i en la modernització i diversificació dels actius i dels
serveis turístics.
Actualment el Pla Director Urbanístic (PDU) es troba en una fase d’avançada tramitació,
ha rebut l’àmplia conformitat de la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) del Camp de
Tarragona. S’hi han formulat al·legacions i propostes de millora per part d’un ampli ventall
d’institucions en el tràmit d’informació pública, que han de ser objecte de valoració i
consideració abans que el Govern de la Generalitat de Catalunya faci, primer, l’aprovació
provisional del PDU i la definitiva, després.
Aquesta aprovació definitiva del PDU és la que farà possible l’adjudicació dels nous
Complexos Turístics Integrats (CTI) al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i
Salou, que comportaran noves i grans inversions turístiques en l’àmbit del CRT, les quals,
a més de significar un impuls definitiu per a la generació d’una destinació turística a nivell
mundial, suposaran la creació d’un gran nombre de llocs de treball i una empenta
definitiva per al progrés econòmic de les nostres comarques, així com per a l’afavoriment
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de l’arribada a la Costa Daurada de nous segments del mercat turístic de caràcter familiar
i l’apertura a nous i importants mercats emissors.
Per tot això, l’Ajuntament de Vila-seca
ACORDA:
1. Donar suport al projecte de desenvolupament d'una oferta turística de qualitat,
responsable i sostenible, basada en els Complexos Turístics Integrats (CTI) al
Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.
2. Demanar al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
que per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme siguin
ateses i preses en consideració les al·legacions presentades per l'Ajuntament de
Vila-seca durant el tràmit d’audiència oficial en relació al Pla Director Urbanístic
(PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.
3. Urgir al Govern de la Generalitat de Catalunya la tramitació i aprovació dels
instruments que han de permetre aquest desenvolupament, especialment del Pla
Director Urbanístic (PDU) del CRT, aprovat inicialment el proppassat 31 de juliol
de 2015, i que ja ha acomplert amb els corresponents tràmits d'informació pública
i audiència als ajuntaments afectats.
4. Sol·licitar la convocatòria d’una sessió dels membres del Consorci del CRT de
Vila-seca i Salou, sota la presidència del vicepresident i conseller d’Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Oriol Junqueras i Vies, per tal
de poder debatre els continguts d’aquesta moció.
5. Demanar als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya que
abans de posicionar-se sobre qualsevol tema relacionat amb aquest projecte,
escoltin i tinguin en compte el posicionament dels grups polítics municipals amb
representació a l'Ajuntament de Vila-seca.
6. En aquest sentit, si s’acordés la celebració d'una consulta, que es doni la capacitat
de decidir sobre aquest important projecte al propi territori que l’ha d’acollir, molt
especialment i de manera prioritària als municipis de Vila-seca i de Salou.
7. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faciliti la màxima
informació, sobre el projecte dels Complexos Turístics Integrats al Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, als ciutadans i a les entitats cíviques,
socials i econòmiques dels municipis de Vila-seca i de Salou.
8. Traslladar el present acord al president de la Generalitat de Catalunya; a la
presidenta i als portaveus dels grups polítics del Parlament de Catalunya; al
vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya com
a president del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou; al
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; als delegats
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del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i a les Terres de l’Ebre; a
l’alcalde i als portaveus dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de Salou;
als presidents de les Entitats de Vila-seca; al president i als portaveus dels grups
polítics de la Diputació de Tarragona i al director del Patronat de Turisme
d’aquesta institució; al subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona; al president i
als portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Tarragonès; al rector de
la Universitat Rovira i Virgili; als alcaldes de Tarragona, Reus i Cambrils; al
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona; als presidents de les Cambres de
Comerç de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls; a les Organitzacions Sindicals amb
seu al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre; als presidents de les
Organitzacions Empresarials amb seu al Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre; als presidents dels Col·legis Professionals amb seu al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre; a la degana de la Facultat de Turisme i Geografia de la
URV a Vila-seca; al gerent i al director científic del Parc Científic i Tecnològic de
Turisme i Oci de Vila-seca i al president de Port Aventura Entertainment SA”.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que des de Decidim Vila-seca estan a favor de crear llocs
de treball, del desenvolupament turístic i econòmic del municipi, de donar sortida a uns
terrenys al seu dia expropiats per “quatre duros” (cosa que no es pot perdre de vista), però
que avui estan mig morts en un racó de l’àmbit del CRT. Creuen que cal posar en valor
l’impuls que ha suposat Port Aventura a l’hora de consolidar l’oferta turística del municipi i
que amb esmenes cal donar continuïtat al model. Estan molt d’acord en tot això, però tenen
dubtes molt seriosos que el model que se’ls planteja representi o desenvolupi tots aquests
factors que han anomenat.
El seu grup aposta per una proposta de consens que sigui posterior a un diàleg obert amb la
participació de tothom, una proposta meditada, realista, sostenible, responsable i de futur, i
l’actual proposta, al seu entendre, no compleix cap d’aquestes condicions.
En primer lloc, el nom no fa la cosa. Ara en diuen Centres Turístics Integrats per intentar fer
veure que no té res a veure amb Barcelona Wold, però el cert és que a banda del nom no ha
canviat massa cosa. Es va fer una reforma del Pla Director Urbanístic del CRT ajustant-se a
la proposta de jocs i casinos que impulsava Veremonte, o al menys ho feia veure. I això és
el que es té i el que s’està impulsant actualment. Per tant, es permet en aquella zona
construir edificis de 90 metres d’alçada que rivalitzaran amb el Shambhala per ser els punts
més alts del municipi amb l’impacte visual que això comporta. Es permeten fins a 4 llicències
d’hotel/casino, tal com se’ls va explicar l’última vegada que se’ls va informar, amb una
proposta que queda molt lluny de model de turisme familiar que ha representat Port
Aventura i que ha impulsat el desenvolupament turístic de la demarcació. Això no és donar
continuïtat al model d’èxit actual.
Ara al mercat del joc se li diu nou segments de turisme familiar , sobren comentaris. Establir
les condicions i afavorir l’arribada de propostes complementàries com Legoland, el Kennedy
Space Center de la Nassa o el Cosmocaixa, per buscar exemples més propers o el mateix
Ferrari Land que ja s’està desenvolupant, sí que és al seu entendre afavorir el model de
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turisme familiar actual. Als Estats Units ho fan així, els grans parcs busquen integrar-se uns
prop dels altres, creant clústers que acaben generant sinergies i complementen l’oferta
turística familiar els uns amb els altres i creu que ningú posarà en dubte l’expertesa que
tenen els Estats Units sobre aquest àmbit.
Res tenen a veure un projecte de parc recreatiu d’àmbit familiar amb un projecte de torres
d’hotels- casino. Absolutament res. No van destinats al mateix públic ni formen part del
mateix model turístic, són coses absolutament diferents. Poden negar-ho i dir que una cosa
és continuïtat de l’altra, simplement perquè es vol desenvolupar en terrenys adjacents, però
no poden enganyar a la ciutadania venent-los gat per llebre.
Port Aventura ha estat un model d’èxit en l’àmbit turístic, és cert, però no es poden obviar
aspectes foscos com l’últim conveni laboral que permet unes condicions de treball que
ratllen l’esclavitud moderna, exigint plena disponibilitat a canvi d’un sou miserable que
provoca que persones amb feina visquin al llindar de la pobresa i molt lluny del que es
podria considerar que és una vida digna. Qui es mor de sed no mira l’aigua que veu i qui no
té feina s’aferra al que sigui per poder tirar endavant, i creu que aquesta no és la mena de
vida que es vol per als convilatans per part de ningú d’aquest plenari.
Si ja no es pot garantir la dignitat laboral a Port Aventura, com poden alguns d’ells sortir als
mitjans de comunicació i omplir-se la boca de llocs de treball i venent unes esperances que
són fum. Això és jugar amb la desesperació de la gent i dels més necessitats. És demagògia
electoralista fàcil, la qual cosa el seu grup no farà.
Anant als acords de la present moció, continua dient el Sr. Forasté, el punt primer, donar
suport al projecte de desenvolupament d’una oferta turística, etc., pregunta quin projecte, a
què es dóna suport?. A dia d’avui només existeix el projecte de Barcelona Wold, dels CTI o
del fum, fum, fum. El mateix president de la Generalitat i el portaveu de Convergència, Marta
Pascal, han expressat aquesta setmana que hi ha d’haver consens per definir un projecte
que compleixi les expectatives de tothom. Per tant, insisteix en preguntar a què es vol donar
suport. El seu partit no signa xecs en blanc.
En el punt segon diuen : demanar a la Generalitat que siguin ateses les al.legacions
presentades per l’Ajuntament de Vila-seca. Els recorda que les al·legacions són de l’equip
de govern i l’Ajuntament són tots. El seu grup en van presentar en aquest mateix Ple i els
van menystenir absolutament. Per l’equip de govern, tot el que no sigui obra i iniciativa seva,
ja no és Ajuntament i no mereix consideració, els hi parlen de diàleg, de ma estesa i altres.
Com diria la cantant italiana Mina : parole, parole, parole.
Al punt tercer diuen: urgir al govern l’aprovació definitiva i desenvolupament del PDU.
Política de fets consumats i de l’engany, cal buscar consens, però mentrestant es va fent.
Que s’aprovi el PDU basat en el projecte de Barcelona Wold i deixar el consens per triar el
color de les jardineres que la resta ja s’ho trobaran fet.
Al punt quart diuen : convocar al Consorci del CRT per debatre els continguts d’aquesta
moció. Pregunta si la feina del Ple de l’Ajuntament de Vila-seca no és la de debatre el
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contingut de les mocions. Els demana que s’aclareixin, o volen debatre tot ràpid ho volen
debatre i buscar consens de veritat.
Al punt cinquè diuen : que s’escolti als grups polítics en representació en aquest Ajuntament.
En aquest punt hi estan completament d’acord, però amb un matís, que s’escolti a tots els
grups polítics i que se’ls agafin les aportacions que fan. No que se’ls doni la raó com als
bojos. Aprofiten per oferir-se a donar veu a les entitats i veïns del municipi i a tothom que
cregui que hi té alguna cosa a dir. Ells traslladaran la seva opinió al Plenari.
Al punt sisè diuen : si es fa una consulta que es faci només al territori . Pregunta, què és el
territori?, comprèn només Vila-seca i Salou, Tarragonès, i per tant Cambrils o Reus ja no
tenen res a dir i Altafulla sí? Tarragonès i Baix Camp? I les Terres de l’Ebre? Quin és el
criteri per definir quin és el territori?
Voldria recordar, al grup municipal del govern, que a Catalunya, i gràcies als partits polítics
que han pactat aquesta moció, no es poden fer consultes i menys vinculants. Per tant, si no
són vinculants quina importància té el territori i el seu àmbit. Si el que volen saber és
conèixer l’opinió dels vila-secans i vila-secanes es pot fer tant si la consulta és a nivell
europeu com local, és indiferent. De tota manera voldria aprofitar l’avinentesa per felicitar
l’equip de govern. Recorda perfectament com l’alcalde els hi va retreure en aquest mateix
Ple haver pactat amb aquests mateixos partits una sèrie de mocions que eren positives per
a Vila-seca en el passat Ple del mes de juliol, i ara veuen que l’equip de govern també ho fa.
A veure si és una tendència que es consolida i, en llenguatge d’ESO, progressen
adequadament. Felicitats.
En el punt setè també estan d’acord a donar tota la informació a la població sobre aquest
projecte, que aquesta sigui verídica i que totes les opinions puguin expressar-se en el mateix
nivell de ressò i d’abast social. La informació lliure i no esbiaixada és llibertat.
El punt vuitè és sorprenent. La consulta ha de ser a nivell local però la decisió s’ha de
comunicar a tot el món conegut.
El Sr. Forasté finalitza dient que per acabar prendran exemple de l’equip de govern i faran la
següent proposta: si eliminen els punts primer, segon, tercer, quart i sisè, i introdueixen els
matisos esmentats al punt cinquè i setè el seu grup hi votarà a favor, en cas contrari, votaran
en contra.

Seguidament pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que voldria fer diverses precisions a la
intervenció del grup de Decidim. Voldria dir que s’han fet dues comissions informatives, una
exclusiva sobre el tema del CRT, i ara s’omplen la boca de paraules però se’ls va informar
que es podien fer esmenes i cap dels presents ha fet cap esmena, per això demana que no
s’omplin la boca de paraules.
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I, de tant en tant, també és bo veure la televisió, ja que abans d’ahir el Sr. Carod Rovira en
una entrevista en el canal de Reus va dir tot el contrari del que ha dit el Sr. Forasté, i en
altres ajuntaments Esquerra Republicana s’ha abstingut.
El PSC ha tingut un paper molt important en tot el desenvolupament del projecte des del seu
inici i l’aposta és molt clara. Diuen sí a la inversió milionària, als llocs de treball, a l’1%
d’inversió social i a un projecte més humanitzat del que hi havia inicialment. Entenen que la
consulta no s’hauria de fer però en cas de fer-se que decideixin el futur els ciutadans de Vilaseca i Salou.
Intervé el Sr. Téllez i diu que tal com va dir en el Ple passat, Decidim Vila-seca va presentar
una proposta d’esmenes que, per cert, eren molt coherents i raonables. I anant al tema de la
moció, la primer cosa que volen advertir és que segons el seu parer i el de moltes
organitzacions és fal·laç argumentar que aquest projecte suposarà un nou pas endavant en
el model turístic d’oci i familiar vigent, sinó que més aviat el posarà en risc. S’ha de tenir en
compte.
El que avui s’aprova no té res a veure amb el de l’any 1995 i fins i tot Port Aventura ha
expressat els seus dubtes i creu que no s’hauria de ser tan triomfalista en aquest sentit.
Aquesta informació es manifesta en diferents estudis de la Facultat de Turisme de la URV
finançats per fons europeus i amb el suport dels ajuntaments de la zona i el Patronat de
Turisme de la Diputació, que no han indicat precisament aquesta direcció en el turisme sinó
que més aviat han advertit que la implantació d’aquest projecte pot provocar desequilibri
territorial, desigualtats en el sector, fins i tot generant altres concentracions turístiques en
aquests resorts en detriment de la resta del territori que és el que ha succeït en llocs com
Atlantic City.
Així mateix, els estudis en aquest respecte també han advertit que el projecte està orientat
en una visió de curt termini sense efectes estables per a la economia local i amb una forta
dependència cap a l’exterior. Cal recordar que els principals inversors que a dia d’avui han
dit alguna cosa són Hard Rock, americans i Melco, que tal com va dir en l’últim Ple són
tríades xineses. Per això no confia gaire en aquest tipus de negocis.
Es parla d’un projecte pensat perquè els inversors de fora generin riquesa a costa de la gent
del territori que, a més, patiran els efectes perversos a què ha fet referència més d’un cop:
augment de la delinqüència, augment de la ludopatia, augment de problemes relacionats
amb la drogoaddicció, augment de taxes de prostitució, generant una zona calenta que seria
aquest municipi.
Pel que fa la tramitació administrativa que esmenta la moció, cal recordar que la Llei 6/2014
també ha servit per rebaixar els impostos al lloc i per canviar la legislació en matèria de
casinos i permetre el joc a crèdit; fer canvis en les polítiques del control d’accés per permetre
l’entrada a menors d’edat, controls més fràgils per tenir casinos i més coses en aquesta
direcció. Per això pregunta aquí als regidors i regidores de l’Ajuntament perquè es pensen
que es va prohibir el joc a crèdit?, perquè es pensen que es va prohibir l’accés a menors?,
doncs per una qüestió de garantir drets socials. No tot val. La guerra també genera beneficis
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econòmics, i pregunta cal propiciar-la també? No sap a quin punt està arribant la mentalitat
del tot val i de generar beneficis a costa del que sigui. No hi ha cap altra alternativa per a la
reactivació econòmica que projectes d’aquests tipus que són més propis d’estats en vies de
desenvolupament que no estats rigorosos del benestar com el nord d’Europa ? Això a ell
l’avergonyeix i el posa trist.
Per altra banda, continua dient el Sr. Téllez, hi ha una altra dada que és important tenir-la
present. Cal recordar que la nova llei i la rebaixa d’impostos la va demanar el grup
Veremonte de la mà de Xavier Adserà i Enrique Bañuelos, que abans tothom sortia al seu
costat a la fotografia i ara se’l rebutja i avui no pinta res al projecte. Però en aquell moment
les xifres d’inversió eren de 4.800 milions d’euros, el govern català preveia que el complex
assoliria els 10 milions de visitants i que generaria 40.000 llocs de treball. El projecte vigent
no serà tan lucratiu com per recuperar tots els diners que es perdran dels altres casinos amb
les rebaixes fiscals. Si es tenen en compte les previsions actuals, que no són ni de bon tros
les que motivaren el canvi legislatiu, està clar que no. Per tant, és de sentit comú admetre
que cal derogar tot això i tornar a estudiar la suposada rendibilitat del canvi en positiu, si no
es deixarà de rebre més diners a nivell estatal, sigui quin sigui l’estat.
Ha de manifestar que al contrari del que diu la moció, no es troba en una fase avançada el
Pla Director, l’aprovació inicial és el primer pas en la tramitació. Ara cal resoldre a fons les
al·legacions presentades pels ajuntaments, els col·legis professionals, l’Assemblea Aturem
Barcelona Wold i moltes altres. Així doncs, tampoc es pot dir que va amb retard. Què es vol?
Es vol saltar la llei? No va amb retard. Si ho recorden, el Parlament la va tramitar per tràmit
d’urgència i va accelerada.
Per últim i una vegada més, volen deixar ben clar que la construcció d’un complex de
casinos i de llocs d’apostes mai serà compatible amb el turisme familiar i que, per tant, donar
suport a aquest projecte resta qualitat, responsabilitat i sostenibilitat al model vigent. De fet,
és curiós que no aparegui, i si ho fa és només una vegada, la paraula casino, quan és el
principal del que avui es proposa. Ningú diu res quan es parla de ludopatia, prostitució o
delinqüència. S’ha d’estudiar si realment pot ser així i a partir d’aquí es decideix, però amb
totes les cartes damunt la taula, perquè potser s’estan fent trampes al solitari i s’arribarà a
aconseguir una cosa que tingui un efecte pervers.
El Sr. Téllez finalitza dient que per això demanaria que es votés en contra de la moció, que
es retirés si cal, i pensar una mica millor el que es vol fer pel futur de la ciutadania, perquè
s’està parlant del benestar de les persones i de la qualitat de vida.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que voldria fer esment a dues coses. Una és la de la posició
d’alguns regidors respecte a aquest tema i dir que només s’agafen a una definició concreta
dels casinos i el joc, i aquest projecte és molt més que tot això. Això és una part que hi ha
dins, però és molt més gran. De casinos n’hi ha a Tarragona i en molts llocs i és un model
de negoci.
Hi ha una cosa que té clara i és que hi ha moltes maneres de fer política i cadascu té uns
colors, unes ideologies i defèn la seva política, però té clar que en la política hi ha una
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prioritat que és el benestar social, i per pagar el benestar social s’ha de generar riquesa.
Creu que tenen una política que no té gaire clar el que és generar riquesa. L’equilibri està a
generar i poder donar, i això no ho tenen clar.
Voldria dir que hi ha una cosa de la moció amb què el seu grup C’s no hi està gens d’acord i
és referent al tema de la consulta, que pensen que no hi ha temps i que el que s’està fent és
intentar guanyar aquest temps per acontentar la gent de la CUP que va votar la investidura
del President. Aquest temps creuen que no es té i és l’únic punt que voldria remarcar. No hi
ha temps, no es pot fer una consulta i creu que és un projecte molt beneficiós per al territori.
Intervé el Sr. Forasté i diu que tal com ha dit dues vegades al començar la seva intervenció :
són Decidim Vila-seca. Li és totalment indiferent el que faci Esquerra o el PSC, ells són
Decidim Vila-seca. Així mateix demanaria que no els donessin lliçons d’economia.
Respecten la seva opinió en l’àmbit econòmic i de progrés econòmic, però la seva és
diferent i el dia que vulguin en poden parlar.
El Sr. Téllez diu que es refereixen com si no tinguessin idees sobre economia o de les
possibilitats de creixement econòmic, i per això voldria dir que la seva formació amb el que
no creuen és en l’estratègia del “pelotazo” ni del “totxo”, ni de segons quines estratègies que
han resultat efectives a curt termini però que a llarg termini els han portat al desastre
col·lectiu. Consideren que el que cal és treballar sobre una estratègia de desenvolupament
més endògena i sostenible basada a posar en valors les capacitats i els recursos naturals
del territori i activar sinergies que són importants amb els sectors capdavanters de les noves
economies, del coneixement, de la creativitat, de la recerca, de la formació avançada i
reactivar sectors industrials i també agrícoles que estan oblidats a dia d’avui, així com donar
suport a les energies renovables i el desenvolupament equilibrat del territori amb baix
impacte. Realment creuen que tenen el seu projecte i que és tan vàlid o molt més sostenible,
que és un projecte més pensat en la sostenibilitat a llarg termini, que generi una feina, un
treball que sigui més estable i no pas un model que no creuen que sigui el millor de cara
que les persones del municipi poden tenir una perspectiva de futur veritablement digne.

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,
Ramírez, García, Pastor, Basterrechea, Martín i Camarasa i el vot en contra dels Srs./ra.
Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, la present moció.
4.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL C’s.

Pel Sr. Ramírez es dóna lectura ala següent moció :
A) “Moció per limitar l'acumulació de càrrecs polítics.
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Exposició de motius

Atenent al fet que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la
ciutadania en la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa pública que
són de la seva competència.
Atenent que la vocació del representant polític ha de ser la d'oferir un servei públic, i
treballar des de les institucions pel bé comú.
Atenent al fet que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el
correcte exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre altres
raons, com a conseqüència de l'acumulació de càrrecs.
Atenent al fet que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els
deures que aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte
exercici de les responsabilitats que comporten.
Tenint en compte tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Vila-seca sol·licita al
Ple de l'Ajuntament de l'adopció dels següents
ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat a Barcelona o
Madrid.

2. Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució
superior a 3 vegades el SMI.

3. Instar el compromís dels grups polítics del consistori per a què, mentre no es
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats
anteriors, els seus càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en
aquesta moció i renunciïn, si fos el cas, a aquesta acumulació de càrrecs en el
moment en què hagin de començar a exercir plenament les seves funcions.

4. Traslladar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta de
membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris”.
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Intervé el Sr. Forasté i diu que per al seu grup traslladar l’experiència com a regidor
municipal al Parlament de Catalunya pot ser molt positiu, tot i que també estan a favor de
la participació i els sembla molt bé la no acumulació de càrrecs com a concepte, ni
l’acumulació de sous ni les portes giratòries ni tantes altres històries que hi ha a la
democràcia. Però aquesta moció els genera una sèrie de preguntes, una ja els ha respost
que és la de a quins diputats fa referència la moció, però els sorgeix una pregunta que és
per què els del Parlament i els del Congreso sí , perquè ho diu la llei?
Parlen de mesurar el grau de responsabilitats dels alcaldes en funció del sou, quan
aquest se’l posen ells mateixos. Podria passar que un alcalde administrés un poble petit
però molt ric i es posés 100.000 euros de sou a l’any, llavors la responsabilitat seria poca
i cobraria molt.
Essent sincers dir-los que tenien la impressió que aquesta és una moció una mica
matussera i enfocada directament contra l’alcalde de Vila-seca, però amb aquest matís
que han fet abans no és així. Amb tot, no li veuen massa sentit a la moció i tal com diu la
CUP amb un vot tranquil, votaran en contra.
El Sr. Basterrecha intervé i diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt perquè
prefereixen esperar a la modificació legislativa que es faci en aquest sentit.
El Sr. Téllez intervé i diu que la seva formació en principi no té inconvenient a votar a
favor de la moció, tot i que no creuen que sigui gaire útil, ja que són un govern municipal i
tot el que són els acords instant a institucions d’àmbit territorial superior, superen l’àmbit
d’acció. Però la votaran a favor perquè tampoc tenen res en contra i no deixa de ser una
moció que el grup de C’s presenta en tots els municipis on té representació.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que la posició del grup de CIU serà contraria a aquesta
moció, tot i que no estan a favor de l’acumulació de càrrecs. Però anant als tres punts
que han proposat els sembla, en primer lloc, que hi hagi un cert nombre de membres
dels governs municipals en el Parlament de Catalunya i en el seu cas del Congrés els
sembla molt positiu, fins i tot necessari, i no veuen la necessitat d’impedir-ho. El tema de
retribucions, li sembla que està fora de lloc i la qüestió d’aplicar-ho a aquest Ajuntament,
s’ha de dir que com no hi ha cap parlamentari de cap Parlament, no toca aquest tema.
El Sr. Farriol finalitza dient que estan en contra de l’acumulació de càrrecs però no de
voler impedir específicament que un membre d’un govern municipal estigui al Parlament
de Catalunya. Per tant, tractar un tema com aquest seria més propi del Parlament o del
Congrés en el cas de la Llei de Règim local.

El Sr. Ramírez diu, en primer lloc, que el seu partit ha presentat aquesta moció perquè
l’han presentada conjuntament a tots els ajuntaments de Catalunya. En segon lloc, voldria
aclarir que el dia que vulgui fer alguna cosa directament contra el Sr. alcalde o algú, ho
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farà, perquè sempre ha manifestat que quan ha de dir les coses les diu directament i no
té cap problema. Ho diu perquè ho han comentat en veu alta, i els hi reitera que el dia
que vulguin fer o dir alguna cosa concreta la faran, ja que no tenen cap problema a dir les
coses i dir-les diuen de cara.
Finalment li voldria dir al Sr. Farriol que el que la moció diu : “si fos el cas”, deixant clar
això.

El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez i Téllez, l’abstenció dels Srs/ra. Basterrechea, Martin i Camarasa i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Forasté i Rodríguez, la present moció.

Per la Sra. Pastor es dóna lectura a la següent moció :
B) “MOCIO PER LA CREACIÓ DE DIVERSOS PASSOS DE VIANANTS I DE
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE COMUNIQUI EL NUCLI DE LA
POBLACIÓ AMB EL POLIGON ALBA
Vila-seca amb una població de 22.212 habitants, segons padró de 2015, i amb tres nuclis de
població ben diferenciats, pateix un greu dèficit d'infraestructures adaptades a persones amb
mobilitat reduïda, ja que poques instal·lacions municipals compten amb accessos adients.
Però a on es pateix més greument aquest dèficit és en els carrers de la vila. A excepció del
Centre històric i dels barris de nova creació, Vila-seca no és un lloc còmode per persones
que s’han de desplaçar amb cadires de rodes. Molts carrers no disposen de passos de
vianants adaptats, i el que és més greu, en molts d’aquests carrers no és possible la
circulació de les cadires, ja que el seu pas està interromput per mobiliària urbà divers
(arbres, fanals, etc.).
Però encara es detecten més deficiències, que, a causa de la presència de la via del tren,
impossibiliten que els veïns i veïnes del nucli de Vila-seca, afectats o no per la reducció de la
seva mobilitat puguin accedir, amb seguretat i comoditat al polígon Alba I als serveis que
s’ofereixen, com la Deixalleria, la Funerària i el Cementiri.
Això, per les persones que, afortunadament, no disposem de cap impediment físic, o que
podem disposar d’un mitjà de transport propi no suposa cap problema greu. S’agafa el cotxe
i llestos. Però, desafortunadament, a la nostra població existeixen persones que, o bé no
disposant de mitjà de transport propi, o simplement tenen la seva mobilitat reduïda. A
aquestes persones els és impossible l’accés al cementiri o a l'edifici dels Serveis
Funeraris (o ja posats a qualsevol servei que es pugui oferir al Polígon Alba, sense deixar de
mencionar el ja famós Skate Parc.
No seria la primera vegada que, nois i noies de la nostra població, travessen la via passant
per sota del pont de l'Avinguda Ramon d’Olzina. Amb el risc que això comporta. Sigui o no
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sigui responsabilitat d’aquesta Corporació, s’ha de tenir en compte que va ser el mateix
ajuntament qui va ubicar l’Skate Parc al polígon, sense dotar d’accessos adients.
Avui dia existeixen dos punts de connexió “a peu” entre el nucli de Vila-seca i el Polígon
Alba:
1-El pont soterrani de l’avinguda de la Generalitat
2-El pas elevat de l’Estació de Renfe
Malauradament, cap dels dos està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, i un d’ells,
en concret el pas soterrani de l'Avinguda Generalitat, és fins i tot, perillós per a
vianants per la falta de mides de seguretat.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Ciutadans, partit de la Ciutadania presenta
els següents

ACORDS
Instar a Adif a habilitar un pas de Vianants amb mobilitat reduïda a l'Estació.
Instar a l’equip tècnic de l’Ajuntament a l’estudi per a la Instal·lació d’ una barana de
protecció sota el pont de la via, a l'avinguda de la Generalitat, per protegir la circulació dels
vianants, en tots dos sentits de marxa.
Instar a l’equip tècnic de l’Ajuntament a l’estudi per a Instal·lació d’un passamà als dos
laterals sota el pont de la mateixa avinguda per què la circulació de persones amb mobilitat
reduïda sigui, si més no, més còmoda i segura del que ara és.
Traslladar el present acord a Adif i als Serveis Tècnics municipals”.

Intervé el Sr. Forasté i diu que el seu grup està completament a favor d’afavorir la mobilitat
de les persones amb diversitat funcional. Només demanen fer una petita esmena que ja han
comentat al matí i pregunta si ja han pogut confirmar si el pont blau és de l’empresa ADIF,
ja que si no fos així es podria substituir la paraula i dir: a qui correspongui. No fos cas que
sigui d’una altra empresa i quedi sense validesa la proposta. El seu vot serà a favor.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que en primer lloc voldria felicitar la regidora Merche Pastor
per la seva primera intervenció en el Ple i felicitar-la perquè creu que és important que es
sentit les diferents veus del Consistori, i més encara essent dona, tenint en compte que la
representació de les dones està infrarepresentada respecte als homes i li dóna
l’enhorabona.
També voldria dir que aquesta moció els agrada molt més que l’anterior ja que és una moció
municipalista i molt ben treballada a nivell municipal i la troben molt encertada. Sí que el
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grup Municipal Socialista en el seu dia va parlar en alguna comissió d’aquest tema i el seu
grup també ha dit alguna cosa. Creu que és una qüestió urgent, ja que són moltes les
persones amb mobilitat reduïda que van al Cementiri i creuen l’estació, les condicions per
fer-ho són molt deficients i pensa que també s’hauria de valorar que en algun moment a
Vila-seca es tingui un transport interurbà que permeti a la gent anar als diferents indrets,
com per exemple el cementiri o el skatepark .
Amb relació al tema de skatepark, no sap en quin moment es va decidir ubicar-lo allà,
perquè sembla com si molestessin, com si fossin xusma i els desplacen allà, a un racó del
municipi el més llunyà possible. I això clar, a la llarga dóna problemes. Falta senyalització en
el descampat i hi ha moltes coses que s’haurien de millorar.
El Sr. Téllez finalitza dient que el vot del seu grup serà a favor.
Intervé la Sra. Moya i diu que, en primer lloc, manifestarà el sentit de vot del seu grup
respecte a aquesta moció que serà a favor, i ho serà perquè, tal com els regidors i regidores
coneixen, es porta molt de temps treballant i sumant molts esforços per fer que cada dia
aquest municipi sigui més accessible. De fet, Vila-seca és un dels municipis pioners a
prendre mesures en aquest sentit i així van ser reconeguts fa anys, quan encara d’això se’n
parlava ben poc, per la pròpia fundació de la ONCE que va reconèixer que aquest municipi
tenia ja una immensa tasca feta pel que fa a les mesures d’accessibilitat, tant a la via pública
com als edificis i equipaments municipals. S’ha continuat treballant en aquest sentit des de
la renovació integral del Centre Històric, amb plataforma única que també és una mesura
importantíssima pel que fa a la millora de la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda,
com moltes altres actuacions fetes en aquest sentit.
Tots els regidors i regidores coneixen, perquè s’ha comentat en la Comissió informativa
corresponent, que s’està treballant per fer tota la diagnosi de tots els punts que encara no
compleixen en el municipi, que evidentment hi són. S’està estudiant per millorar també fent
aquest pla d’implantació i millora i amb l’objectiu de ser un municipi 100% accessible, en el
benentès i sabent perfectament que potser hi haurà algun punt que al final no es podrà
adaptar.
Voldria recordar, continua dient la Sra. Moya, algunes altres de les actuacions que ja es
porten anys executant dins d’aquest Pla de millora de l’accessibilitat, com són per exemple,
les actuacions en espais amb alguna especial dificultat al nucli de la Pineda, que tots
coneixen la problemàtica que es té en relació amb el nivell freàtic i en la superficialitat de les
arrels dels arbres, i on s’està actuant en zones urbanitzades fa anys que presentaven
dificultats pel que fa a la mobilitat de les persones i pel trànsit per aquelles voreres, amb
l’execució any rere any noves actuacions. Per tant, el que recull aquesta moció s’incardina
dins d’aquest objectiu del qual tots són coneixedors que s’hi està treballant i al que
s’incorporaran les qüestions que aquí es plantegen.
La Sra. Moya diu que per informar els regidors que han manifestat alguna qüestió respecte
de com es va decidir la ubicació de la pista skate, potser no ho coneixen, perquè és una
qüestió que es va fer en el mandat anterior però va ser fruit d’un procés participatiu amb els
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mateixos usuaris i va ser molt meditat i col·laborat amb ells i entre tots es va prendre
aquesta decisió.
La Sr. Moya finalitza dient que, entre d’altres, hi havia qüestions que afecten al nivell
d’emissions acústiques que té un emplaçament d’aquest tipus i els criteris d’accessibilitat
també es van tenir en compte.
El Sr. alcalde intervé i diu que amb aquesta moció s’hi està d’acord i respecte a la qüestió de
si és o no d’ADIF, com que es traslladarà als serveis tècnics municipals ells mateixos ja
esbrinaran allò que és o no d’ADIF.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar la present moció.

4.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.

Pel Sr. Rodríguez es dóna lectura a la següent moció:
A) “MOCIÓ DE SUPORT A LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA
MOROSITAT

ANTECEDENTS
Atès que la major part del teixit productiu de Vila-seca està format per petites i mitjanes
empreses que generen un important gruix de l’ocupació al poble.
Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Vila-seca és, aproximadament,
de 18 dies amb els seus proveïdors, millorant fins i tot el termini màxim legal de 30 dies
que marca la Llei contra la Morositat de les Administracions Públiques.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca és un dels agents amb capacitat inversora i de
contractació del poble.
Atès que algunes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreix que hi puguin accedir
les grans empreses en detriment de les pimes, que participen d’aquestes licitacions
mitjançant subcontractacions per part de les grans empreses.
Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, liderada per PIMEC, i avalat per la Universitat Pompeu
Fabra, existeixen divergències molt considerables entre el període mig de pagament
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legal, el que anuncien aquestes empreses i el període mig de pagament real a empreses
subcontractades.
Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des
de l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de
finançament.
El Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal, davant del risc que suposa
per a les petites i mitjanes empreses de la ciutat presenta aquesta moció i demana que
es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents:
ACORDS

Primer.- Impulsar un Pacte Local de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la
morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen en els següents
acords.
Segon.- Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les
contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. Per
això, s’introduirà al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Vilaseca una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una
vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de
les empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels
terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori.
Tercer. Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no
compleixin els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent.

Quart. L’establiment d’un certificat, conjuntament amb el Col·legi d’Auditors i Censors de
Comptes de Catalunya i els agents representatius dels afectats, que garanteixi el
compliment real de les condicions de morositat legalment establertes per part de les
empreses adjudicatàries”.

Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta
perquè els agrada que no es quedi a la superfície. És cert que a l’Ajuntament el tema de
pagaments es porta molt controlat i que es compleix amb escreix el que estableix la
normativa, però no es poden quedar en la superfície. Moltes vegades les obres es
subcontracten i les persones que estan treballant per a l’Ajuntament, encara que sigui en
un segon o tercer nivell, també es mereixen aquesta consideració i aquest compliment
dels terminis de pagament. Per aquesta garantia que s’està demanant en els serveis
públics i en l’obra pública votaran a favor d’aquesta proposta de Decidim Vila-seca.
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Seguidament pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que el seu grup també votarà favor
d’aquesta proposta, ja que consideren que pot ajudar a enfortir l’economia local i millorar
també l’estabilitat de les petites i mitjanes empreses del municipi que són, bàsicament, el
principal agent en creació de feina i que tenen un paper encara més important quant a la
creació de feina indefinida. Per tant, el seu vot serà a favor.
Intervé el Sr. Farriol i diu que el seu grup comparteix amb tots els grups la preocupació
per la morositat, però no poden acceptar aquesta moció i no ho poden fer. Volen deixar
clar que la part que es pot complir quant a lluita contra la morositat es compleix, que és la
que té a veure amb els pagaments de l’Ajuntament i que efectivament es fan dins de
termini. Les limitacions que es demanen a la moció de posar en els plecs de condicions i
per dir-ho d’una manera molt suau, presenten enormes dubtes legals. Ell, per la seva
part, pot dir-los que són absolutament il·legals i inacceptables. I parla de la legislació, no
perquè moralment ho siguin, sinó que legislativament no són possibles aquestes
limitacions.
Les condicions que es poden posar en un plec de condicions estan rigorosament
delimitades i no són lliures. Per exemple, voldria recordar-los, a títol comparatiu, que no
és possible donar prioritat a empreses del municipi, tot i que els agradaria molt contractar
empreses del municipi, però no es poden posar condicions que diguin : millor empreses
del municipi que de fora. Per la mateixa raó tampoc no es poden demanar comptes ni
auditories que no estiguin prèviament legislades a les empreses que es presenten a
contractació. Aquesta és la qüestió, no es pot fer.
El Sr. Forasté contesta que mocions amb un contingut pràcticament idèntic s’han
presentat i aprovat en altres municipis. Podrien demanar un informe jurídic en tot cas als
serveis tècnics de la casa o si es vol, el demanaran ells fora d’ella, i en el cas que fos
possible pregunta si llavors tindrien algun inconvenient a votar-ho a favor o es
mantindrien amb el seu no.
El Sr. alcalde contesta que ara s’està amb la moció que es té a les mans i, per tant, les
posicions són les que reflecteix la moció, és a dir, s’ha de sotmetre a votació el que es té
davant, altra consideració no es pot plantejar ara. Si surten altres informes ja diran el que
creuen oportú en aquesta situació.
El Sr. Forasté diu que poden afegir en la primera o segona clàusula, a la que vulguin, si
és jurídicament possible i ja està. Si amb això han de guanyar el seu suport, cap
problema.
El Sr. Farriol contesta que no li sembla oportú perquè seria en qualsevol cas un àmbit
molt discutible. O hi ha una norma legislativa de rang superior que especifiqui clarament,
directament i literalment que això és pot fer o no es farà, perquè la norma en totes les
contractacions en que hi hagi qualsevol afegit no suportat per llei pot ser impugnat i no
s’entrarà en una selva d’impugnacions dels potencialment exclosos. Per tant, no volen un
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informe jurídic, volen una llei de rang superior que especifiqui que això es pot fer, i llavors
cap problema, si no, no es farà.

El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, l’abstenció dels Srs/ra. Ramírez,
García i Pastor i el vot a favor dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero,
Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez i Almansa la present moció.

Pel Sr. Rodríguez es dóna lectura a la següent moció :
B) “MOCIÓ D’AJUTS PER AL MONITORATGE D’ ALUMNES AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS

ANTECEDENTS

A qualsevol dels centres educatius de del nostre municipi hi ha alumnat amb Necessitats
Educatives Especials ( en endavant N.E.E) que requereixen suport educatiu
complementari per a facilitar la seva inclusió al sistema educatiu ordinari.
D’entre aquestes NEE podem remarcar les vinculades a diversitats funcionals, cognitives,
motrius i sensorials, trastorns de l’espectre autista, conductes disruptives i problemes
greus de salut que requereixen suport i cura i que fan necessari que el professorat disposi
d’hores de suport.
El Departament d’ Ensenyament concreta aquest suport complementari dotant els centres
educatius de la figura d’auxiliars d’educació especial (vetlladors), que són assignats a
partir dels informes elaborats pels Equips d’Assessorament Psicopedagògic ( EAP).
Atès que aquests auxiliars d’Educació Especial s’assignen als centres educatius, públics i
concertats, des del segon cicle d’educació infantil i al llarg de tota l’escolaritat obligatòria,
prioritàriament durant les hores lectives, i atès que les hores assignades als centres
sovint no cobreixen totalment aquestes necessitats, ens trobem que les necessitats
d’aquests alumnes no queden cobertes si s’han de quedar al menjador escolar i/o al
servei d’acollida, ni tampoc pel que fa al primer cicle d’educació infantil.
En el primer cas, es fa necessari per a algunes famílies disposar d’un auxiliar d’educació
especial a l’horari de menjador, però el servei de monitoratge dels centres en el nostre
municipi, no disposa ni contempla aquest recurs de manera regularitzada. Per tant, el
cost d’aquest suport educatiu recau sobre la família, generant una desigualtat econòmica
i sovint d’accès al servei, pel fet de ser un infant amb una diversitat funcional.
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En el cas de les llars, fins i tot les municipals, al no comptar amb personal de suport, no
poden atendre l’alumnat amb NEE greus ja esmentats, tot i ser molt necessària
l’assistència a la llar d’infants com a mesura d’estimulació primerenca, de relació amb els
iguals, així com per aquelles situacions familiars en que es faci necessari
Atès que hi ha famílies del municipi que ja en aquest moment estan vivint alguna
d’aquestes situacions i d’altres que s’hi trobaran al llarg de l’escolaritat i, tenint en compte
que el l’Ajuntament de Vila-seca disposa dels recursos econòmics suficients,

Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Establir un ajut municipal de servei de vetllador/a en horari de menjador als
centres educatius de primària i en tot l’horari lectiu de les Llars d’Infants municipals, per a
l’alumnat amb NEE que ho requereixi.
Segon.- Establir en les partides adients del pressupost municipal corresponent a
l’exercici 2016, la reserva de crèdit suficient per cobrir el cost del servei.
Tercer.- Traslladar els acords anteriors als tècnics municipals per a què aquests
determinin el procediment per accedir a aquests ajuts.
Quart.- Informar els centres educatius del municipi de la possibilitat de demanar ajuts per
a vetlladors o vetlladores en les situacions i condicions que els tècnics determinin”.

Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup votarà a favor perquè el seu partit i la
seva agrupació sempre ha estat molt sensible a les necessitats amb els alumnes i les
persones amb necessitats educatives especials, i, per tant, aquest ajut municipal a Vilaseca el creuen molt necessari.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que fins ara les empreses de menjador no cobreixen
el monitoratge o servei de vetlladores per a alumnes amb necessitats educatives
especials i, fins i tot, moltes vegades s’ha fet servir part del temps que el vetllador o
vetlladora ha de dedicar a l’alumne dins de l’horari lectiu perquè pugui quedar-se al
menjador escolar, en detriment d’una atenció individualitzada les hores lectives, la qual
cosa disminueix la qualitat educativa que es mereix l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
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És per aquest motiu que veuen molt necessari que es cobreixin el 100% de les beques
menjador per als alumnes que compleixen els requisits i que el Consell Comarcal no
cobreix el 100%, així com també beques ja sigui, a través del Consell Comarcal o del
propi Ajuntament que cobreixin el temps del menjador escolar per a aquests nois i noies
que tenen necessitats educatives especials amb la figura tan necessària del vetllador o
vetlladora.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que ells es van estar informant de la
situació actual de les escoles i, si no els han informat malament al municipi, de les set
escoles i concretament de les cinc del nucli urbà de Vila-seca, només n’hi ha una que
disposa del servei USE, que és la unitat de serveis especials, i els consta que no es
disposa del servei suficient de vetlladors per poder donar aquest serveis, per la qual cosa
recolzaran al 100% aquesta moció.
La Sra. Moya intervé i diu que amb relació a la problemàtica que es planteja voldria
informar els regidors i regidores que hi ha, en primer lloc, una qüestió competencial a tenir
en compte pel que fa a l’ensenyament a les escoles que imparteixen el 2n cicle d’educació
infantil i primària, ja que és competència de la Generalitat de Catalunya i per tant s’ha de
situar cada cosa al seu lloc.
Referint-se a les escoles, és evident que Ensenyament dóna resposta a les necessitats
dels alumnes amb necessitats educatives especials quan aquestes situacions es
plantegen, articulant en cada cas la resposta necessària. I en aquest sentit hi ha un màxim
diàleg pel que fa a l’Ajuntament, tant amb la inspecció d’Ensenyament com amb els
centres educatius per donar resposta a aquestes necessitats. Això per un costat. Pel que
fa a les llars d’infants municipals que imparteixen o tenen en el seu si el primer cicle
d’educació infantil, aquestes són competència municipal i quan hi ha necessitats ja es
dóna resposta a aquests alumnes amb necessitats educatives especials. Voldria recordar
que la Llar d’infants municipals Fartets, en els cinc anys de funcionament ha donat
resposta a diversos casos d’alumnes amb necessitats educatives especials amb plena
satisfacció, com així també ha succeït amb l’altra llar d’infants municipal que es té en
funcionament al municipi que és les Vimeteres.
Per tant, per totes aquestes raons el sentit de vot del seu grup serà contrari a l’aprovació
d’aquesta moció.
El Sr. Rodríguez pren la paraula i diu que li agradaria matisar una cosa. No és
competència de l’Ajuntament, bé, però quan hi ha administracions de rang superior que
han de respondre a una sèrie de necessitats del municipi i no ho fan, bé que l’Ajuntament
com és de consciència, es posa al davant, estira del carro i ho fa i no veu quin problema hi
pot haver tal com s’actua amb les beques menjador o s’ha construït un CAP/CAR
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esperant el seu retorn anys posteriors quan no era competència de l’Ajuntament. Pregunta
quin problema hi pot haver a oferir i garantir aquest servei encara que en un moment
donat no pertoqui a l’Ajuntament.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que en el tema de competències en matèria educativa,
pregunta si quan el Consell Comarcal no dóna beques menjadors, ho ha fet l’Ajuntament i
diu que sí és competència de l’Ajuntament de Vila-seca. Ha de ser competència de
l’Ajuntament, que qualsevol nen o nena de Vila-seca pugui quedar-se a dinar a l’escola
perquè el seu pare, la seva mare, el seu tutor o tutora treballa i no se li pot dir a un nen
que té necessitats educatives especials : no et pots quedar a dinar perquè no tens
vetllador o vetlladora. És qüestió, un altre cop, de voluntat política.
La Sra. Moya contesta que tenir o no la competència en una matèria vol dir tenir capacitat
de fer-ho, no és una qüestió de voluntat sinó de capacitat. La legislació estableix qui pot i
qui no pot fer coses. I fet aquest aclariment que ja li ha formulat en alguna Comissió
informativa més d’una vegada, afirma que al municipi no hi cap alumne que no tingui
cobertes les seves necessitats i, si coneix algun cas, li agrairia que no cal esperar al Ple,
sinó que li facin saber de seguida, perquè ells amb plena coordinació amb el Departament
d’Ensenyament, que és qui té la competència, se’n preocuparan i faran tot el possible
perquè es trobin solucions com sempre.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Forasté, Rodríguez i Camarasa i el vot en contra dels Srs./res.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel,
Núñez i Almansa la present moció.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

Del Sr. Basterrechea. Diu que voldria fer dues preguntes. La primera és matisar unes
coses i és que han tingut diverses queixes que en algunes zones que hi ha arbres i
plantes no s’han fumigat i això crea problemes a les persones i animals que estan per allí,
concretament per la zona del Melvin, Ritz i la Riera, per això voldrien que es prengui nota
per veure si es podria fer alguna cosa.
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La segona és una matisació perquè el PSC en la Comissió de Serveis i Seguretat
Pública, el Sr. Pujals i ell personalment van demanar que il·luminessin el pont de la
RENFE perquè hi havia un punt fosc i també el tros de camí que hi ha darrere i que hi
dóna accés. I voldria preguntar com estava aquest tema.
El Sr. Pujals contesta que ja s’està reparant.
De la Sra. Sánchez. Sabent que hi ha alumnes que compleixen els requisits però se’ls
ha denegat la beca menjador pel Consell Comarcal, pregunta si l’Ajuntament té previst
donar beques menjador als alumnes que s’han quedat fora pel Consell Comarcal.
Sabent que durant l’any 2015 la Generalitat només va gastar el 22% del Fons de pobresa
energètica i que en el municipi hi ha veïns i veïnes que ho estan passant molt malament
per pagar la factura del gas i de la llum i sabent que hi ha talls de llum per no poder pagar
la factura, el seu grup creu necessari que se’ls donin respostes per poder conèixer al
100% quina és la situació a Vila-seca. Quin és el percentatge d’execució de la partida del
pressupost municipal de l’exercici 2015 de serveis socials que han estat dedicats a cobrir
el que és la pobresa energètica. El nombre d’ajuts sol·licitats, el nombre d’ajuts concedits
i també necessitarien saber el nombre d’ajuts denegats i per quin motiu.
Fent referència al portal de transparència, s’ha instaurat una agenda pública en què
l’equip de govern ha d’expressar el seu treball quotidià. A dia d’avui han vist que la
informació que surt és del tot incompleta, perquè surten poques reunions i de les poques
que surten no consta de que es tracta, amb qui, quan dura i on es fa. Realment no és una
agenda pública. Existeix voluntat per millorar la qualitat de l’agenda pública municipal?
Voldrien recordar que l’accés a la informació és un pilar de la transparència.
També voldria fer un prec per dir que troben que a Vila-seca no s’està donant una
resposta com cal per facilitat un habitatge a les persones que estan en risc de perdre el
seu dret fonamental a un habitatge digne o que per desgràcia ja l’han perdut. És per això
que formulen els següents precs : que s’actualitzi el cens d’habitatges municipals socials
disponibles i es doni a conèixer públicament. Que s’exigeixi a les entitats financeres que
operen amb l’Ajuntament que cedeixin part dels seus habitatges en desús per a un ús
social. Que es coordinin ja, ha de ser ja, els serveis socials amb el Col·legi d’Advocats de
Tarragona, tal com es va aprovar al Ple i, per tant, s’assumeixin de forma real tots els
acords subscrits pel plenari, per tal de fer un assessorament i acompanyament a les
famílies afectades per l’impagament de la hipoteca i poder aturar els processos de
desnonament o també fer la mediació.
Que l’Ajuntament busqui o posi en pràctica mesures de pressió a les entitats financeres
que acumulen impagaments d’impostos o de despeses de comunitat dels habitatges al
seu poder.
Un altre prec seria que en les darreres setmanes ha pogut llegir diverses publicacions
triomfalistes per part de l’equip de govern parlant de la bona feina feta en creació
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d’ocupació des de l’any 2008, així com la intenció de l’equip de govern de deixar la taxa la
de l’atur per sota del 10% al llarg del present mandat. En primer lloc, pel que fa a la feina
feta del 2008 els dirà que segons els estudis que han fet a partir de dades de
l’Observació d’Ocupació i Empresa de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2008 fins
al 2014 la taxa d’atur ha estat superior a la mitjana autonòmica, provincial i comarcal. És
a dir, s’ha estat capdavanter en creació d’atur i no al revés. Així mateix, si bé és cert que
al llarg del 2015 i la part de 2016 la tendència s’està invertint, no és pas menys cert que
actualment es crea tres vegades menys treball indefinit que a nivell català i la meitat a
nivell comarcal i provincial. Queda clar que els instruments que es tenen no funcionen
adequadament i que com a molt serveixen per maquillar els resultats.
Pel que fa al propòsit de deixar la taxa d’atur per sota del 10%, dir-los-hi que una vegada
més s’assabenten a través de les xarxes socials dels plans de govern que en principi
haurien de ser estratègics i sotmesos a contrastació per part dels grups municipals.
Demanen que no s’esforcin només per disminuir la taxa d’atur sinó que també vetllin per
fomentar la creació de llocs de treball que permetin als veïns i veïnes del municipi tenir un
treball digne que faci possible viure de manera pròspera i amb perspectiva de futur. És a
dir, el que demanen és que es tingui en compte la creació de treball de qualitat de cara a
la implementació de polítiques d’ocupació.
Un altre prec seria que avui ha sortit una nova edició del diari Mes de Vila-seca, una
edició especial de Mes Tarragona de 16 pàgines, que arriba de forma quinzenal al
municipi per parlar de les activitats i la vida social del municipi. Es tracta d’una edició que
existeix gràcies al finançament de l’Ajuntament de Vila-seca i que es podria dir que bé a
substituir el criticat butlletí l’Informatiu de Vila-seca.
El seu grup es veu obligat a denunciar que la informació d’aquest rotatiu està clarament
segada i no garanteix la pluralitat política que ha de tenir un mitjà de comunicació que es
finança amb capital públic, cosa que es demostra clarament quan s’observa que de les 20
fotografies que surten al rotatiu, a més de la meitat surten regidors i regidores de l’equip
de govern, mentre que en canvi no surt cap informació relacionada amb les diferents
notes de premsa que la resta de grups municipals publiquen i envien de forma constant.
Per això, demanen al consistori que reclami al diari Mes que respecti la pluralitat política.
Del Sr. Ramírez. Diu que voldria fer dues observacions. Avui s’ha demostrat una vegada
més la diferència que hi ha en les intervencions quan la fa un regidor de l’oposició o
l’equip de govern, perquè avui el Sr. Forasté o quan estaven parlant ells, els han corregit
o els han frenat. Recorda fa dos Plens que el Sr. Farriol va dir que les seves
manifestacions eren infectes i ho va repetir dues vegades i no el va aturar ni corregir. Per
això demanaria que els talli a tots pel mateix patró.
Amb relació al tema del Mes Vila-seca ja està tot dit, i creu que és el més semblant al
NO-DO.
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De la Sra. Pastor. Pregunta quan estarà totalment operatiu el Portal de transparència
tenint en compte que ja s’ha fet el pagament d’una factura de 5.142,48 euros en concepte
de l’adequació d’aquest Portal, i més tenint en compte que aquests tipus d’adequació
l’ofereix el Consell Comarcal de manera totalment gratuïta.

El Sr. alcalde diu que anirà contestant les preguntes amb el mateix ordre que s’han fet.
La del Sr. Basterrechea sobre l’interès d’un punt de llum que havia deixat un espai fosc,
ha quedat aclarit per la informació facilitada pel regidor responsable. I l’altra pregunta
sobre els arbres i plantes, dir-li que en aquests darrers dies ha estat un tema recurrent
per part de diversos regidors, les qüestions de fumigació i d’algun altra més com el tema
de les processionàries, i se n’han ocupat els serveis tècnics municipals amb insistència.
Ara no li pot dir exactament el cas al qual ha fet referència quin tractament ha de tenir o si
l’ha tingut o quan pertoca, però el que sí li pot dir és que els tractaments i els períodes
són reglats, tenen una complexitat gran i s’ha de consultar amb el Departament de Medi
Ambient, amb àmbits de fitopatologia i altres quins són els moments adequats per fer-ho,
perquè hi ha una normativa sobre aquestes qüestions. Pren nota del que s’ha preguntat i
ho passarà a l’àmbit corresponent perquè d’acord amb les normes existents s’ocupin
d’aquest tema com també ho han fet dels altres en el mateix sentit.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Sánchez, dir-li que li contestaria i així ho fa sempre
que se li dóna l’oportunitat de fer-ho de manera precisa per deixar enllestida la pregunta
amb la seva resposta corresponent, però en aquest cas hi ha preguntes que podria dirlos amb una manca d’informació notable, cosa que no vol fer.
Saber si es té previst cobrir les beques menjador que han quedat fora dels ajuts del
Consell Comarcal, ara no pot saber ni quantes són ni en quins termes s’han produït, ni
per quines causes. Per tant, prega a la regidora responsable que en la propera comissió
que es faci, si es té aquesta informació, se li pugui contestar amb precisió.
El mateix pot dir pel que fa a la pobresa energètica, ja que demana coses tan precises
com el percentatge d’execució de la partida relativa a aquests afers el 2015 i en general
la de serveis socials i un seguit de números de tramitacions que s’han fet. No pot
contestar ara, per tant, queda assumit des d’ara perquè li puguin contestar de manera
immediata la seva pregunta.
Amb relació a l’agenda dels regidors, fins on ell coneix, s’ està fent i es fa d’acord amb el
que és exigible a nivell de transparència. Verificarà que sigui així i si no fos així ja
s’introduirien les esmenes necessàries, però entén que a dia d’avui s’està fent de manera
puntual tal com està previst en la normativa que regula aquestes agendes oficials.
Pel que fa a l’habitatge, s’han fet moltes preguntes i ja pot dir que de forma genèrica que
s’hi està treballant. Ell mateix és el primer interessat que les entitats financeres alliberin el
màxim de pisos. S’han fet inspeccions pis per pis, porta per porta, en zones del municipi
on aquesta fonamentada sospita hi és, esbrinant aquestes causes. A la comissió de
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Territori, si és que ho van debatre allí, li podran dir quantes visites s’han fet i quin tipus
d’informació s’obté. Quan a les mesures de pressió a les entitats financeres, pot dir-li que
es serà altament convincent i la pressió es farà fins on legalment sigui possible.
Pel que fa a les dades d’ocupació, si són falses o no, no vol entrar en aquest debat. Les
dades d’ocupació que ha donat no són correctes, l’insisteix que no ho són i li prega que
demani les estadístiques oficials de que disposa el Servei d’Ocupació i Creació
d’Empresa que són les que es refereixen a les dades oficials que es tenen i podrà veure
quina és la realitat, tant de bo es poguessin situar a zero totes. Tots tenen el mateix
propòsit. Són les que són, hi ha hagut un treball intens i s’ha dit abastament que Vila-seca
s’ha esforçat en aquesta matèria molt més que qualsevol altra ciutat i pel que fa a poderho situar al llarg d’aquest mandat per sota del 10%, tant de bo, i tant de bo que fos abans
de finalitzar el mandat. La dinàmica econòmica està ajudant molt més que fa uns anys i
l’esforç municipal no disminueix sinó que creix, les dues coses sumades estan donant
resultats. Es diu que no es sigui campió de reducció de l’atur que es sigui campió en
foment de l’ocupació, estan parlant del mateix, si es redueix l’atur és que creix l’ocupació.
La qualitat major o menor, dir-los que es formen persones perquè siguin ocupables, es
paga per formar-les, perquè treballin i acabin de fer la pràctica i es paguen xifres
importants a empreses perquè les contractin i que ho facin de forma fixa. El plec de bases
que es té és públic i va ser aprovat per aquest plenari, es pot exhibir a tot arreu com un
element de construcció de l’ocupació des dels poders públics de referència.
Respecte als mitjans de comunicació que no són d’àmbit municipal, voldria deixar ben
clar que l’Ajuntament no finança cap mitjà privat, de cap manera. Amb relació a la bondat
o no dels continguts haurà de dirigir-se al mitjà de comunicació perquè ell no és l’editor, ni
controla l’editorial, ja que no li correspon a ell verificar la informació que s’hi conté.
Amb relació a la pregunta que ha fet la Sra. Pastor del Portal de Transparència, el Sr.
Farriol contesta que si llegeixen complet el document del Consell Comarcal veuran que al
final diu clarament: queden exclosos d’aquesta oportunitat Vila-seca, Salou i Tarragona,
per passar de 20.000 habitants. Per tant, no es té oferta del Consell Comarcal per
finançar el Portal de transparència.
El Sr. Ramírez diu que ara estan demostrant una falta de criteri, ja que per unes coses
s’agafen als 20.000 habitants i per altres coses no. És una falta de criteri total. Ja sap que
al Sr. Farriol no li agraden les seves manifestacions però torna a dir que per a ell és una
falta de criteri que ara s'agafi en aquest moment als 20.000 habitants, quan fa un moment
amb el tema de Benestar Social era totalment el contrari. S’ha de tenir un criteri i en
aquest cas, perfecte, ja està aclarit .
La Sra. Sánchez diu que respecte a les preguntes que no els poden contestar perquè
entén que són condensades, voldria demanar si els poden contestar al Ple perquè quedi
constància que és una pregunta que es va fer en el Ple i es donarà resposta al Ple.
El Sr. alcalde contesta que en la mesura que en la Comissió li donin resposta més ràpida
i precisa, és per això que li ha invocat en aquest camí i si n’hi ha alguna que requereix per
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la seva particularitat portar-la al Ple, així es farà. Quan es volen dades, percentatges i
qüestions d’aquestes s’escapen del debat polític estrictament i entren en el terreny molt
administratiu. Llavors el lloc operatiu per treballar-les i per repreguntar-les i esbrinar-les
fins al final són les comissions informatives, que és on es té la documentació, els tècnics
que ajuden i el necessari temps per poder-ho fer.
Respecte a quan estarà operatiu el Portal de Transparència, ho ignora, ho preguntarà i ja
els contestarà quan la tingui.
La Sra. Pastor diu que com ja s’ha pagat una part important d’aquesta adequació, se
suposa que aquest treball ha d’estar fet. Si s’han pagat 5.142 euros quin treball s’ha fet
per aquesta quantitat?
El Sr. alcalde diu que li contestarà el treball que s’ha fet, s’hi s’ha fet del tot o parcialment
o si encara en queda per fer, en quin punt s’està i en quina data en posarà operatiu.

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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