ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 31 de març 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 0,33 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. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Intervé el Sr. alcalde i diu que li agradaria abans de començar aquesta sessió a causa de
diverses circumstàncies que depassen les coses assumibles des del punt de vista humà,
com són accidents a l’autopista amb estudiants que estaven fent els seus estudis
d’Erasmus, situacions greus a Brussel·les, tot i que hagin tingut l’oportunitat de manifestar
el seu rebuig a unes coses i a la solidaritat a unes altres, demanaria que abans de
començar aquest plenari es fes un minut de silenci.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
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1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 26 DE FEBRER DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 26 de febrer de 2016.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM. 00048
AL NÚM. 00163 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. 00048 al núm. 00163 de 2016.
Intervé el Sr. Forasté i diu que revisats els decrets de l’alcaldia del període i en aquest cas
concret creuen que n’hi ha un que mereix un comentari a banda i és que es feliciten perquè
finalment s’ha posat en marxa el cens d’habitatges desocupats al municipi, s’han començat
a fer actuacions en aquest sentit notificant aquesta circumstància als seus propietaris,
entenent que l’objectiu final és posar aquests habitatges a disposició dels veïns i veïnes amb
dificultats per accedir a un habitatge.
En total han comptat 31 notificacions d’habitatges desocupats sobre els quals s’ha iniciat el
procediment. Suposen que aquest és un primer pas en aquest sentit i insisteix que cal
felicitar-se. Però llegint els decrets no els queda clar quin és el recorregut a nivell
administratiu de tot l’expedient, però tenen la sensació que s’està davant d’una fase molt
embrionària i els causa un cert neguit que tot plegat no acabi en un laberint burocràtic o legal
de decrets, al·legacions, reclamacions, etc, que dificultin o demorin en el temps la disposició
efectiva d’aquests habitatges per a l’objectiu assenyalat, que entenen que és el fet rellevant i
compartit per tots els grups d’aquest plenari. Per tot això, tot i comprendre que determinar i
establir el tràmit administratiu legal de tot el procés no és competència d’aquest Ajuntament,
agrairien si els poguessin respondre unes qüestions, o bé ara o després en el torn obert de
paraula.
La pregunta seria quin és el mecanisme per detectar els habitatges buits i quin és tot el
procés que es fa des que es detecten fins que estan de forma efectiva a disposició de les
famílies que més ho necessiten.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup, una vegada revisats també els decrets
d’alcaldia per aplicar les mesures per garantir el dret a l’habitatge, demanen que se’ls informi
de la situació actual dels immobles als quals s’han fet els requeriments, ja que s’ha acabat el
termini d’al·legacions, es tracta d’una qüestió prioritària ja que existeixen casos de
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llançament pendents. Si bé des de l’Ajuntament s’ha aconseguit endarrerir-los un mes,
encara no s’ha resolt res. Recorden que si no s’aconsegueix una alternativa habitacional
mitjançant el lloguer social a temps, segons la llei s’haurà d’abonar un lloguer íntegre i
creuen que aquest no és un bon precedent. De fet, en un futur pròxim per poder fer una
òptima gestió d’aquests pisos buits, es requerirà una base de dades comuna entre les
regidories de Serveis Socials, Urbanisme i Hisenda, amb la Comissió informativa de Serveis
a les Persones per poder crear una comissió de seguiment d’un futur parc d’habitatges
municipals, sobretot per posar-hi ordre.
El Sr. alcalde diu no té cap inconvenient a contestar allò que es conegui en el tràmit de
precs i preguntes, però cal tenir en compte que sense la documentació davant és més difícil.
En principi el tràmit de dació de compte queda prou satisfet amb la lectura dels decrets. Més
enllà d’això es pot explicar tot el que calgui amb els expedients al davant. Per tant, aquest no
és un tema que estigui preparat per al debat, tot i que si es vol fer un comentari en el tràmit
de precs i preguntes, no hi ha cap inconvenient.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2015 DE
LA CORPORACIÓ DE VILA-SECA.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que voldria fer un comentari molt breu sobre la liquidació,
perquè ja se’n va fer una exposició molt detallada en la comissió informativa que no tocaria
repetir-la ara aquí en el Ple.
Bàsicament, cal dir que la liquidació del pressupost de 2015 té els trets fonamentals
següents : quant a les quantitats, implica per a l’Ajuntament uns drets reconeguts de
26.936.090 euros i per al consolidat, és a dir, incloent Turisme i Música, 28.314.895 euros;
quant a obligacions reconegudes, el total per a l’Ajuntament és de 38.393.265 euros i un
consolidat de 39.603.752 euros. Com poden observar, les obligacions superen llargament
els drets reconeguts, però com tots saben aquesta diferència és deguda a l’amortització
anticipada per un quantitat de poc més de 13 milions d’euros, addicional a la ja prevista dels
crèdits vigents.
Fet aquest matis, dir que la liquidació és satisfactòria, ja que la despesa corrent s’ha
mantingut en els límits previstos, els ingressos han assolit els objectius, l’estalvi net és
positiu, descomptant els efectes de les amortitzacions i, per tant, considera que és una
liquidació correcta.
El Sr. Farriol finalitza dient que tal com ha dit abans, hi ha moltes més coses a comentar
però considera que els detalls ja es van donar, i en tot cas si hi ha alguna pregunta, ja la
intentarà contestar.
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Intervé el Sr. Forasté i diu que entenen que aquest és el primer pas per a l’aprovació de la
liquidació pressupostària dels pressupostos de 2015 de la Corporació, que encara ha de
passar per la Comissió Especial de Comptes i ha de tornar al Ple per a la seva aprovació
definitiva, per tant, es tindrà temps de parlar-ne de forma extensa, però creuen que hi ha un
element que cal començar a destacar. Ja van fer la consulta a la Comissió d’Hisenda que
era respecte a la partida d’atenció assistència de caràcter social, dotació pressupostària de
2015, 475.344 euros, total disposat 226.900 euros, romanent 248.444 euros, és poc menys
de la meitat de la partida.
Un anys més la partida que hauria de ser prioritària i que s’hauria d’exhaurir en la seva
totalitat i més i tot, perquè és d’on depenen aquelles persones que més ho necessiten, es
disposa de menys de la meitat, passant a formar part del majestuós superàvit que any rere
any es repeteix, ara sí, un cop eixugat el deute, es podrà destinar a enjardinar el Castell o en
plantes de luxe o en altres faraonades vàries de les que aviat se’n sentirà a parlar.
A la comissió se’ls va dir que aquest romanent és degut al fet que es va fer una provisió per
afrontar les beques menjador i que al final no ha estat necessari perquè el Consell Comarcal
ha assumit la despesa directament. Però 248.000 euros en beques menjador?, pregunta
com ho comptaven, si a preu de menú de Palas. Cal entendre que al 2016 es tornarà a
assumir la despesa de beques menjador, ja que la dotació pressupostària és de 500.000
euros, tal com van córrer a proclamar a través del Diari de Tarragona. I pregunta si ja han
avisat al Diari de Tarragona per dir-los que no s’han gastat ni la meitat de la partida de 2015.
No es pot utilitzar el romanent del 2015 per ampliar la cobertura en aquest o en algun altre
àmbit necessari? Per exemple els vetlladors per a infants amb necessitats educatives
especials ? ja se sap que no és aquesta una competència legal, però si hi ha infants amb
necessitats de vetlladors, excedent econòmic i voluntat política, què més es necessita?, ho
potser falta aquest últim ingredient?
Seguidament intervé la Sra. Martín i diu que el seu grup municipal no té altra cap opció que
votar en contra d’aquesta liquidació pressupostària provisional.
El Sr. alcalde diu que no caldrà votar-la perquè només se’n dóna compte.
La Sra. Martín diu que ja s’ha donat compte.
El Sr. alcalde diu que ja entén que és per sistema.
La Sra. Martín diu que aquest comentari no ve al cas i prega que demani disculpes perquè
no sap a què ve aquest comentari ara.
El Sr. alcalde diu que amb la rialla a la boca li demana que no s’enfadi.
La Sra. Martín diu que amb la rialla a la boca li acceptarà la disculpa.
Continua dient que no els agrada aquesta liquidació perquè en aquelles partides que
interessen no els hi tremola la mà a l’hora de gastar més del que s’ha pressupostat, mentre
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que altres queden curtes, per exemple la partida de conservació i manteniment dels centres
d’ensenyament on es pressuposten 110.000 euros i es gasten només un 75% d’aquesta
partida. Un percentatge molt similar és el que s’ha deixat de gastar, un 25% o una mica
més, en activitats d’ensenyament on es pressuposten 65.000 euros i, entre imports ja pagats
i drets reconeguts, suma una mica més de 51.000 euros.
Una altra partida a destacar és la despesa en formació i ocupació laboral i dinamització,
partida dotada amb 300.000 euros essent l’explicació que se’ls dóna que aquesta despesa
ha estat repartida en altres partides i que s’ha arribat a aquesta quantitat. Ella, diu, ha
intentat fer aquesta suma i no li surt. De cap manera ha trobat partides que sumades i
estiguin relacionades en aquest concepte donin els 300.000 euros pressupostats.
En canvi, es troben que no hi ha cap problema per gastar més en atencions protocol·làries i
representatives o en assumptes jurídics, on es pressuposten 30.000 euros, s’augmenten a
cop de modificació de crèdit 70.000 euros més , el que fa un total de 100.000 euros i a més
al final a la liquidació es gasten encara més d’aquests 100.000 euros.
Hi ha una partida inicial de 40.000 euros per estudis, treballs tècnics i d’assessorament, que
passa a 100.000 euros a cop de modificació de crèdit. Per esgotar i ampliar aquestes
partides no hi ha cap inconvenient. D’altres casos que queden curts, com quan toca les
subvencions per foment de l’ocupació on només es concedeix el 85% de la partida dedicada
a aquest concepte.
També voldria fer un esment especial, continua dient la Sra. Martín, a les inversions a la via
pública, i els recorda que el seu grup municipal va proposar ja fa mesos que s’havia de fer
un estudi per millorar la senyalització i la situació dels passos de vianants, moció que va ser
rebutjada per aquest plenari i ara mateix es troben que hi ha una partida d’inversions
sostenibles a la via pública de 668.000 euros, de la qual només s’han gastat 605.000 euros.
Aquest any es troben amb la sorpresa de que s’ha aprovat un estudi perquè han trobat
necessari de mirar que és el que passa amb aquesta planificació viària. No en tenen prou
amb l’informe que fa la Generalitat que en demanen un altre pagant?.
Arriben a allò que més preocupa al seu grup i que ja ha fet esment el regidor Forasté i és
que la partida d’assistència social, de serveis socials, no s’esgota. A les comissions se’ls ha
dit que aquesta partida no s’ha d’esgotar, que han de sobrar diners i això sona a una mena
de tècnica de màrqueting, té la sensació que els estan alliçonant perquè entenguin que així
han de ser les coses i no de cap altra manera. No se’ls dóna cap altra justificació, només
se’ls diu la frase i es torna a repetir fins que se la creguin.
La partida és de 475.344 euros i en gasten només un 47%. Amb referència al que ja s’ha dit
de les beques menjador del Consell Comarcal, si no se sap si el Consell Comarcal dóna o
no beques, potser no se sap en quins organismes s’està o com funcionen, cosa que li
preocupa molt, perquè ja haurien de saber d’inici si aquestes beques les ha de donar el
Consell o l’Ajuntament. Això també és una mena d’excusa perquè passa any rere any, no és
el primer any que sobra una quantitat ingent de diners d’aquesta partida i tem que en el
pressupost que s’ha fet per al proper any proper la situació serà la mateixa.
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La Sra. Martín finalitza dient que és per totes aquestes raons que fan que la liquidació no
sigui prou clara.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que serà una mica reincident i tal com han denunciat la
major part dels grups municipals, la liquidació de les despeses de 2015 revela una veritat
incòmoda. Mentre el relat de l’equip de govern diu que es fa tot el que es pot i més en
matèria social, la realitat dels números acaba dient que el que es fa és el mínim possible. És
a dir, que no es pot fer menys.
En aquest sentit, fent conjunt amb la resta de grups municipals que estan fent la crítica en la
mateixa direcció, vol dir que és una obligació moral seva haver de denunciar públicament de
la ja per si minsa partida destinada a serveis socials, que només s’ha gastat menys de la
meitat, i dir que aquests 225.000 euros finals són equiparables als 203.000 euros que s’han
gastat en gratificacions per fer una comparació. Llavors aquí farà un parell de preguntes,
com pot ser que es gastin el mateix en serveis socials que en gratificacions? i sí,
segurament el Sr. Farriol li dirà que les gratificacions són les hores extres de la policia, i
pregunta com pot ser que es gastin el mateix en serveis socials que en les hores extres de
la policia?. No té sentit. Com pot ser que es gasti menys del 50% del pressupost en benestar
social?. Segurament els diran que aquesta ha de ser una partida que sempre ha de tenir
romanent i que com no es té clar si les beques menjador les finança el Consell Comarcal,
van decidir inflar la partida per si de cas.
Més enllà de la retòrica, la realitat el que ens diu és que els poc més de 200.000 euros
gastats en serveis socials els col·loquen com a municipi en una posició mediocre respecte a
la despesa en benestar social per habitant. És a dir, en una posició mediocre, molt allunyada
de l’excel·lència a què tant s’al·ludeix.
Pensen, continua dient el Sr. Téllez, en les 176 demandes en beques menjador que van
quedar desateses i que amb uns ajuts complementaris fets a nivell municipal bona part
d’aquestes demandes podien haver estat ateses, més encara quan el pressupost ho
contemplava, ja que hi havia una partida destinada a beques menjador.
Per altra banda, i tot i que clarament relacionat, l’estudi de la liquidació pressupostària del
2015 també revela que la gestió econòmica que dur a terme l’equip de govern és una gestió
allunyada dels interessos reals de la ciutadania. Un romanent d’11 milions d’euros després
de despatxar el deute, revela una vegada més que s’està portant una gestió que s’apropa
més a la d’una empresa amb afany de lucre que no pas a una administració pública. Una
economia diametralment oposada a l’economia del bé comú. Si bé a primer cop d’ull pot
sembla interessant que es tinguin milions d’euros de romanent, la realitat de la gent que viu
a peu de carrer revela que aquest romanent s’ha aconseguit per no tenir suficient cura de les
necessitats reals de la gent.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que voldria diferenciar una cosa, que avui s’està donant compte
d’una liquidació i moltes de les coses que s’han estat dient les comparteixen, sobretot el
tema de serveis socials. Entén que s’ha donat els que marquen els paràmetres de la llei,
però entenen que es podria obrir una mica més la màniga i millorar-ho. Però, dit això, diu
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que moltes de les coses que s’estan exposant avui van destinades a negociar un pressupost
del 2017. Avui s’està fent una liquidació i dins aquesta liquidació sí que és cert que hi ha
petits desviaments, però tal com van comentar en la comissió el seu grup, va demanar fa
uns mesos la possibilitat que en el Patronat de Música, que el defensen però que hi ha un
gran dèficit, es pogués eixugar, ja que enguany ha crescut, se’ls ha anat un 4%. Un gran
exemple hauria estat que aquesta partida d’aquest Patronat, que està suposant un gran
dèficit per a la població, almenys donar l’exemple que s’ha aconseguit i ha anat a la part
contrària.
En el Patronat de Turisme ha passat exactament el mateix, hi ha un 16%, a la comissió se’ls
van aclarir uns temes d’uns imports que realment acaben essent un 8,8% o un 9%, però dit
això, creu que més que treballar la liquidació, potser en l’any 2017 s’hauria d’insistir més en
els pressupostos i treballar d’una manera diferent aquest tema. Aquest és el plantejament
del seu grup.
El Sr. Farriol pren la paraula i diu que, en primer lloc voldria abordar una qüestió més de
tipus formal i dir que només es dóna compte d’una liquidació. El que passa és que té interès
fer-ho perquè revela com s’ha desenvolupat l’exercici. Encara que legalment i políticament té
un rang molt superior l’aprovació d’un pressupost, des del seu punt de vista creu que val la
pena parar esment a les liquidacions perquè reflecteixen allò que realment ha passat i fins a
quin punt en aquell exercici es veu com ha desenvolupat l’activitat la Corporació i com queda
afectada de cara a exercicis futurs.
Per tant, efectivament això només és donar compte, però si en les comissions s’ha donat
tanta informació i si ara es prenen uns minuts és per considerar que té interès analitzar com
ha anat l’exercici pel que té d’informació sobre la situació del municipi.
En el tema dels comentaris que s’han fet, hi ha una discrepància que mantenen i
mantindran: la decisió de l’equip de govern a l’hora de pressupostar, perquè pressupostar és
decidir, que la partida d’assistència social no s’ha d’esgotar. Hi ha una raó tècnica que els
dirà. La partida d’assistència social no té vinculació. Segurament recordaran que en algun
cas s’ha dit : “això es paga per vinculació”. Vol dir que la llei permet lligar partides amb
finalitats diferents però properes entre elles, que fa que quan una partida s’esgota puguis
tirar d’una altra amb una finalitat determinada i semblant. Això se’n diu “ vinculació entre
partides”. Per les seves característiques de codificació, la partida d’assistència social no té
vinculació, i això vol dir que si s’esgotés s’hauria de parar la despesa completament,
independentment de la necessitat, fins que es faci un expedient de modificació de crèdit, que
s’ha de portar a comissió, a Ple, a publicar i han de passar els 15 dies perquè entre en vigor
i s’habilitin els nous recursos. Per tant, mentre sigui la responsabilitat de l’equip de govern
han de sobrar sempre diners en aquesta partida, perquè no pot ser que cap necessitat
s’aturi per manca de consignació. Aquesta és la decisió de l’equip de govern.
Amb relació a les beques menjador han arribat afortunadament del Consell Comarcal, però
podrien no haver arribat i s’haurien d’haver pagat. I pregunta si saben quan pugen les
beques menjador de l’any. Són 217.265 euros. Però aquest forat hi ha de ser per si fa falta.
En l’any actual hi ha una consignació encara superior i per què? Perquè s’estan aplicant
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límits de renda notablement superiors per permetre l’accés a les necessitats d’assistència
social. És a dir, actualment ja està en vigor i es formalitzarà en la modificació de pressupost
del mes d’abril, i tindran dret a assistència social persones amb rendes amb un topall que
han pujat substancialment. Les dades les donaran el mes d’abril. Això fa preveure la
possibilitat, no la certesa, que durant aquest any hi hagi un increment de demanda i es
necessita aquest coixí per les raons que ha exposat. Poden no agradar-los, però de moment
són les decisions de l’equip de govern i els correspon aquesta responsabilitat.
Les dispersions en partides sempre es produiran. Hi ha 160 partides i circumstàncies que
sempre produeixen desviacions puntuals, i el que es pretén és el que pretendria qualsevol
que gestioni un pressupost, perquè no es tracta d’un esport on es pretén fer 150 dianes
sobre 160 o 155 sobre 160. És una eina de treball que s’intenta que funcioni globalment i
quan diu que és satisfactòria és perquè compleix principis evidents. Es fa una previsió de
despesa corrent, es té l’obsessió d’observar amb molt de detall els paràmetres corrents, es
fa una previsió de despesa corrent i es compleix. Es fa una previsió d’ingressos i es
compleix. Això manté la salut i permet accions a posteriori. Que aquestes accions els
agradin o no, és cosa d’ells i de la seva opinió política i la seva responsabilitat, i també és
qüestió de la població jutjar el que els sembla respecte a l’ús que es fan dels recursos.
El Sr. Farriol finalitza dient que en el tema d’assistència social és veritat que no s’ha gastat i
ja els ha dit les raons i sobretot ha intentat explicar-los el criteri en el qual es pressuposta
aquesta partida. Els anuncia que seguiran igual, intentant que sempre tingui més dotació de
la que es necessiti. I si per aquelles coses detectessin en el proper mes d’agost que hi ha
perill que s’esgoti, la suplementarien el mes d’octubre amb la voluntat que a final d’any hi
hagués disponibilitat per les raons que ja ha exposat.
Intervé la Sra. Martín i diu que per la mateixa raó que ja ha explicat el Sr. Farriol, que hi ha
un tràmit per fer aquesta ampliació de crèdit, entén que és tan fàcil com estar una mica
pendent, fer la feina i que quedi un romanent que ells consideren que no posi en perill
aquesta assistència social, i fer l’ampliació de crèdit. El que no poden fer és dotar 200 i
escaig mil d’euros més sense saber si es gastaran o no, i més quan es sap que no es
gastaran deixen que aquestes 176 famílies que no han pogut accedir a les beques menjador
es quedin sense. Això és el que el seu grup troba que no és correcte.
Ja li va dir en un altre Ple que ja té el seu vot quan demani l’ampliació de crèdit per a
aquesta partida. Cap problema. Però el que no es pot fer és deixar més de 200.000 euros
que aniran al romanent, a plantar flors o a amortitzar crèdit en comptes d’ajudar la gent que
ho necessita. Això és el que el seu grup posa de rellevància, l’equip de govern dóna
l’explicació que creu convenient, però la realitat és que els diners hi són, les necessitats
també i no es cobreixen. Això és tot.
Pren la paraula el Sr. Téllez i manifesta que, per una banda el comentari del Sr. Farriol
respecte a la importància del que avui s’està parlant, la pot compartir perquè considera que
en el moment de la liquidació és quan se sap la despesa efectiva del pressupost anual i és
quan és més just fer-ne la anàlisis, perquè és quan se sap quan s’ha gastat d’allò
pressupostat. Per una altra banda, dir que el que parlava també el Sr. Farriol és d’una
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qüestió tècnica que poden fins i tot compartir, de tenir una previsió d’una partida perquè no
s’esgoti. El seu partit el que critica és la partida en si, que és molt minsa i que al final el que
s’ha gastat és menys de la meitat. Això és una excessiva previsió. I per aquest motiu pensen
que la seva discrepància més que tècnica, que seria aquesta manera d’entendre el
pressupost, és política. Política en el sentit que creuen que la partida que al final s’ha gastat
en benestar social per habitant els situa en la mediocritat, aquesta és la diferència. Que si es
fa comparativa amb la resta de municipis, el que es gasta per persona els situa en la
mediocritat i no en l’excel·lència.
El seu grup va tenir l’oportunitat de visitar un municipi fa unes setmanes que no arribava als
17.000 habitants. Allà tenien els serveis socials municipalitzats i un compromís real en el
benestar social. Això és un exemple, no dirà el nom perquè podria ser qualsevol altre on
s’està fent bé la feina, independentment del grup polític que estigui governant. El cas és que
en aquest municipi la despesa en serveis socials s’aprova al milió d’euros. Evidentment les
diferències són brutals. Allà els serveis socials van atendre l’any 2014 a gairebé 4000
persones de 17.000 habitants, al voltant del 25% de la població del municipi va rebre
atencions dels serveis socials, mentre aquí el mateix any, només es van atendre 1.800
persones, menys d’un 10% de la població. Aquesta és la diferència entre entendre els
serveis socials com un servei integral de la ciutadania a entendre’l com un servei de
beneficència per a persones marginades que estan a la perifèria de la vida. És una
diferència significativa, perquè amb una despesa més potent, amb una inversió més potent
es podrien cobrir necessitats com crear una oficina d’habitatge amb un espai per PAH,
ampliar beques per a la llar d’infants, augmentar els ajuts per a menjadors escolars, ampliar
beques de llibres de text, serveis d’atenció a domicili més forts, ajuts personalitzats a
l’allotjament, programes d’ajut d’atenció social per a les persones amb diversitat funcional,
física, psíquica o sensorial, mesures compensatòries a fi de millorar la seva qualitat de vida,
per fomentar la seva integració social, beques per practicar l’esport en entitats esportives
locals per a nois i nois amb risc d’exclusió social...
Fa aquesta comparativa, continua dient el Sr. Téllez, per mostrar la diferència dels que
consideren i creuen en la igualtat i el benestar social i els qui no s’ho acaben de creure.
Pensen que tenir compromís social no és només una qüestió de bones paraules sinó també
d’inversió i de treball en direccions concretes. És entendre com un eix prioritari de la política
municipal l’assistència i la cura de les persones, no com una qüestió secundària, sinó donarli la centralitat, i donar centralitat és donar una partida important al pressupost. Si s’acaben
gastant 200.000 euros no és donar la importància que mereix i creuen que això és la
diferència entre la política d’estètica i la política ètica. Com a institució més propera a la
població, pregunta si s’han complementat els ajuts socials supramunicipals per cobrir les
mancances específiques del municipi, si s’han fet més assumibles les condicions per a rebre
un ajut concret d’àmbit territorial superior, què s’ha fet en aquesta direcció que no sigui fer el
mínim imprescindible, que és una mica la seva demanda al final. Aquí s’acaba fent el mínim
imprescindible. Si a nivell municipal s’ha d’intenvindre en un 32% de la despesa i les altres
administracions han de fer l’altra part, es fa i ja està. No es fa res que sigui com un afegit
sensible en aquesta direcció.
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Intervé el Sr. Farriol i diu que és una diferència de criteri. Creu que tenen una fixació en
aquesta partida, però voldria fer unes puntualitzacions.
En primer lloc dir que és una partida que té despeses que tenen un format de subvenció,
això vol dir que han de complir unes característiques i que si no les compleixen no es pot
donar legalment. Per exemple, si es té fixat un límit de renda i aquest límit es supera, no es
pot donar l’ajut, i ho diu perquè és el cas de beques denegades. O si no es presenta
documentació no es pot donar. No es tracta d’una qüestió de voler o no donar, és que
legalment l’interventor no ho permetrà. Aquí i a qualsevol lloc on s’actuï d’acord amb la
legalitat.
No diu que no es puguin fer les coses diferents, el que diu és que aquest automatisme que
donen per suposat en el fet de donació d’ajuts no és correcte, perquè s’està parlant d’una
partida de subvencions. Però això és un detall tècnic i no és la part important del que volia
dir. El que sí volia dir és que aquesta obsessió en aquesta partida no la comparteixen. La
partida ha d’existir, no s’ha d’esgotar, s’ha de poder utilitzar, però la tasca social no es fa
amb l’assistència social, la tasca social es fa amb la promoció del treball. La veritable tasca
social i en la qual hi treballa molta gent en aquest municipi i s’hi dediquen molts esforços i el
regidor Toquero hi perd tots els dies que calen perquè per això hi són, és buscar feina per a
la gent, i és aquí és on es gasten diners amb quantitats molts superiors.
Amb això no vol dir que no es podria fer millor. Ja anunciat que han pujat els nivells de renda
que permeten accedir a aquests ajuts, i no volen que ningú ho passi malament. Però
finalment hi ha un límit i un límit de renda que si se supera no dóna dret a l’ajut. Les
despeses s’han de justificar i no es pot rebre un ajut sinó es justifica la necessitat i no es
porta documentació. I a les assistentes els passa moltes vegades que han de denegar ajuts
perquè no ha arribat la documentació, malgrat insistir. No és una qüestió que es pugui
decidir arbitràriament. No es té un sac de bitllets dels quals es van repartint, segons criteri a
la plaça. No és així, i voldria que quedés clara la mecànica de funcionament d’aquests tipus
de partides.
El Sr. Farriol finalitza dient que voldria reiterar que el que sí és important per a l’equip de
govern, l’esforç realment important, és aquell que busca facilitar feina a la gent. Això és
tasca social, l’altra és un complement imprescindible que hi ha de ser, i que no s’ha
d’esgotar. La part substancial és el treball i aquest és el criteri de l’equip de govern i el
mantindran.
Intervé el Sr. Téllez i diu que voldria manifestar que no és una diferència tècnica,
evidentment que s’haurien de modificar ordenances, subvencions i una cosa aniria
relacionada amb una altra. La diferència és una diferència política. Compareixen l’objectiu
de creació de llocs de treball, però és la percepció que té el seu grup respecte als serveis
socials en si mateixos. El comentari fet pel Sr. Farriol demostra que la seva manera de
percebre els serveis socials és una qüestió caritativa i assistencial, és una qüestió ideològica
i fins i tot respectable, però el seu grup entén que els serveis socials és una qüestió
integrada a la vida de les persones i rebre un bon servei social també facilita que aquesta
persona es pugui reinsertar en la dinàmica laboral perquè d’alguna manera s’estan millorant
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les seves condicions assistencials, tant a nivell familiar com individual, i això és el que
permet realment entrar en el mercat de treball.
El Sr. Téllez finalitza dient que realment es tracta de diferències ideològiques i que al final la
ciutadania els ha triat a ells amb la seva ideologia, però s’han de manifestar i el millor lloc
per fer-ho és al Ple municipal.
Pel Sr. alcalde president es dóna compte del Decret de l’alcaldia dictat en data 22 de
març de 2016, pel qual es resolen els següents punts:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost General de la Corporació de Vila-seca
integrada per l’Ajuntament i els organismes autònoms dels Patronats de Música i de
Turisme, corresponent a l’exercici de 2015, en els termes continguts a l’expedient
elaborat en aquest efecte, incloses les modificacions d’ingressos i despeses
reconegudes, manifestades a la pròpia liquidació.
SEGON.- Aprovar i validar les modificacions núm. 001/2016 i núm. 003/2016 referides a
la incorporació de romanents de crèdits per un import total de 3.581.339,42 euros,
d’acord amb l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març.
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, en compliment de l’article 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març i donar compte
al Ple en la propera sessió que es celebri.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
AMB REFERÈNCIA AL 1R DE GENER DE 2016.

Vist el Reial Decret 1079/2015, de 27 de novembre (BOE núm. 301, de 17 de desembre),
pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró habitants
referida a l’1 de gener de 2015, en cadascun dels municipis espanyols.
Vistos els resums numèrics generals en què es detallen les variacions en el nombre
d’habitants entre el 1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, i l’informe del
responsable del negociat d’estadística de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
•

La Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica els articles relatius al Padró Municipal de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que
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la informatització de tots els Padrons Municipals i la seva coordinació per part de l’ Institut
Nacional d’Estadística possibiliten que les xifres resultants de les revisions anuals puguin
ser declarades oficials.
•

El Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es dóna nova redacció als
articles 81 i 82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.

•

La Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució de l‘INE i de la Direcció
General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població (BOE núm. 280, de 23 de novembre de
2005).

•

L’Ordre d’11 de juliol de 1997, del Ministeri de la Presidència, sobre comunicacions
electròniques entre les administracions públiques referents a la informació dels padrons
municipals (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 1997, pàg. 21804).
Vist l’anterior i el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la publicació (BOE núm. 301, de 17 de desembre) del Reial Decret
1079/2015, de 27 de novembre, pel qual l’ Institut Nacional d’Estadística declara oficials les
xifres de població obtingudes a partir de la revisió del padró municipal amb referència a l’1
de gener de 2015, de la qual en resulta que el nombre total d’habitants corresponents al
municipi de Vila-seca és de 22.332 habitants.
SEGON.- Aprovar que la renovació de la xifra oficial de població que consta en el Padró
Municipal d’Habitants del Municipi de Vila-seca amb referència a l’1 de gener de 2016 és
de 22.670 habitants.
TERCER.- Notificar a l’ Institut Nacional d’Estadística les esmentades xifres, així com els
corresponents resums numèrics generals.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE C’s.

Pel Sr. Ramírez es dóna lectura a la següent moció :

A) “Moció per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb
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l’Ajuntament de Vila-seca.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta
per escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonòmica respecte als ens
locals, la Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor dels municipis que a data
de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d’euros. Aquesta quantitat representa el 7,06%
del pressupost dels ingressos totals dels ajuntaments catalans i, segons la consellera, és
previst que la Generalitat faci efectiu el seu pagament durant el 2016.
Atès que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Vila-seca.
Tenint en compte tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Vila-seca sol·licita al
Ple de l'Ajuntament de Vila-seca l'adopció dels següents
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
ACORDS
1.
Instar a que l’Ajuntament de Vila-seca requereixi formalment a la Generalitat de
Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que
finalitzi l’exercici 2016.
2.
Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Presidents de tots els Grups
del Parlament de Catalunya”.

El Sr. Ramírez diu que exposats els motius voldrien afegir unes dades que van tenir els
últims dies i dir que el deute actual de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament és de
2.920.425,85 euros. Aquest deute té una antiguitat, amb unes partides que vénen des de
l’any 2013, 2014 i 2015 i algunes del 2016. A grans trets i resumint una mica els conceptes
en els quals estan basats aquests deutes troben que n’hi ha amb el tema d’empresa i
coneixement, en l’ensenyament, serveis d’ocupació, afers socials i família, cultura, però hi
ha una gran partida que s’ha de marcar que és la del Servei Català de la Salut, que és
d’1.669.372,89, això correspon a la construcció del CAP. Amb això el que el seu grup vol és
que des de l’Ajuntament i totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament es reclami aquest
deute, tot i que saben que l’Ajuntament no és responsable d’aquesta situació. Però
demanen que se sumin a aquesta protesta formal per poder demanar aquests diners i que
siguin retornats perquè són dels impostos dels ciutadans del municipi.
Intervé el Sr. Rodríguez i diu que com no pot ser d’una altra manera estan a favor que es
paguin els deutes entre les administracions, és lògic i necessari pel seu correcte
funcionament. No cal que expliquin la postura del seu grup respecte a l’espoli fiscal ni que
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s’entri en el debat respecte al dèficit de finançament que pateix el país respecte a les
competències delegades. Es delega la responsabilitat però s’oblida el finançament per
desenvolupar-la, per posar un exemple: la Llei de dependència.
Dit això, un parell de comentaris que mereix la moció. En primer lloc, l’exposició de motius
diu que la Generalitat reconeix el deute amb els ajuntaments i que té previst satisfer aquest
deute durant el 2016, i l’acord que proposen aquí per aprovar consisteix a requerir que el
deute es pagui abans de finalitzar el 2016. I pregunta quina diferència hi ha entre el que diu
la Generalitat i el que proposa la moció.
En segon lloc, i per tenir-ho clar, si la Generalitat deu diners als ajuntaments, el govern
espanyol deu diners a la Generalitat, i pregunta qui deu diners a qui. Perquè no s’aprofita i
es reclama també al govern de l’estat espanyol que pagui el que deu a la Generalitat, o això
no els toca.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que, com no pot ser d’una altra manera el seu grup
votarà a favor, però voldrien afegir als acords, si els va bé als companys de C’s, el següent:
instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té amb
l’Ajuntament de Vila-seca i a planificar una data de pagament i també incorporar el deute
pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al denominat Portal de Transparència de
la Generalitat de Catalunya. Aquestes dues esmenes voldrien que estiguessin dins dels
acords.
Votaran a favor d’aquesta moció perquè ja el dia 2 de març el seu grup va demanar per
escrit a la Comissió d’Hisenda quin deute era el que tenia la Generalitat amb l’Ajuntament, el
reconegut i el no reconegut. Des del 2010 el volum de transferències econòmiques de la
Generalitat als ens locals ha davallat un 62% i, pel que fa a les transferències que
corresponen al finançament de serveis per competències compartides i/o a serveis sobre els
quals els ajuntaments no tenen competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els
ajuntaments catalans i, sobre tot el nostre, han continuat prestant els serveis per
responsabilitat política i respecte democràtica a la ciutadania.
En el cas de les subvencions per inversions, la baixada ha estat d’un 912%. Igualment els
ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern de l’Estat i la manca d’ajuda de la
Generalitat, han continuat invertint en el necessari, manteniment de les infraestructures i
equipaments locals. Però els perjudicis que l’actuació de la Generalitat provoca als
ajuntaments no acaben aquí. A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya
no està reconeixent comptablement les obligacions de pagaments envers els
ajuntaments, infligint un doble càstig: no paga els deutes i no reconeix el deute real que té
amb nosaltres. Moltes entitats locals han desenvolupat i desenvolupen activitats pròpies
de la Generalitat assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els diners
del municipi.
La Generalitat de Catalunya no ens paga. Però, en canvi, els ajuntaments hem d’abonar
les factures dels nostres proveïdors en un termini de 30 dies. Un principi essencial en les
relacions entre les administracions com a ens territorials és el principi de lleialtat
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institucional, i els ajuntaments, com estableix l’article 86 de l’Estatut, som un “ens local
bàsic d’organització territorial i un mitjà essencial de participació de la comunitat”. Aquest
principi impregna totes les nostres resolucions, convenis i acords, reconeixent a l’altre la
seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat com a representat de la
ciutadania. Per tant, en aquests acords que el grup de C’s proposa voldrien afegir el que
han dit abans: que es reconeixin els deutes no reconeguts i incorporar el deute pendent
del Portal de Transparència.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta perquè si
la Generalitat té un deute amb el municipis cal reclamar-lo i que ho tornin.
Pren al paraula el Sr. Farriol i diu que el seu grup es posicionarà en contra d’aquesta
moció, i ho faran perquè creuen que és un brindis al sol, ja que saben perfectament quina
és la situació econòmica de la Generalitat i el perquè es produeix. Si volen, els pot
explicar amb detall, però creu que no és la seva funció avui aquí. Per tant, aquesta
necessitat de la Generalitat genera uns problemes de pagament. Els deutes sí que estan
reconeguts, sí que són públics, la informació que tenen surt d’una web, tal com ja els van
dir a la comissió i els van proporcionar la documentació, i no hi ha raó per fer res.
També voldria dir-los que part del que conceptuen com a deute són pagaments que s’han
de fer durant l’any 2016, el qual just acaba de començar. Pel seu grup no hi ha motius
d’especial inquietud ni una situació de necessitat que justifiqués aquest posicionament.
Per això votaran en contra.
El Sr. Ramírez diu que farà una petita intervenció per al·lusions i amb relació al que ha dit
el Sr. Rodríguez. El seu grup ha fixat la data de 2016 perquè cada any la Generalitat
dóna una data i no l’acaba complint. Llavors és per fixar una data, i també dir que no és
precisament el Sr. Rodríguez l’especialista a dir quan una moció és municipalista i és pot
fer o no. No té cap sentit que es demani el deute a Espanya perquè qui el deu és la
Generalitat. Això no toca avui. I si es volgués entrar en debat sobre en què es gasten els
diners, tots saben quina quantitat de diners desvia la Generalitat de Catalunya i el govern
actual per altres coses que la gran majoria o més del 50% de la població no hi estan
d’acord, i en canvi se’ls gasten.
A l’equip de govern els diria que no acaba d’entendre la seva postura perquè es tracta
d’una reclamació formal, que s’hauria de fer i estar-hi d’acord.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín i Camarasa, l’abstenció dels Srs. Forasté i
Rodríguez i el vot en contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero,
Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez i Almansa, la present moció.

Per la Sra. Pastor es dóna lectura a la següent moció:
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B) “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN APOYO
Y PARA LA CREACIÓN DE AYUDAS A LAS PERSONAS CELÍACAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la organización Celíacos en Acción y estudios de la Federación de Asociaciones
de Celíacos de España, 1 de cada 150 españoles tiene intolerancia permanente al gluten
del trigo, la cebada, la escanda, el kamut, la avena, el triticale y el centeno, es decir,
sufren de celiaquía. Cada año se diagnostica 1 caso por cada 118 niños, mientras que en
la población adulta la relación baja a 1 caso por cada 384 personas. A parte del problema
que supone para la salud, la celiaquía comporta un grave perjuicio económico para las
personas que sufren esta enfermedad ya que hay una diferencia abismal entre los
precios de los alimentos normales y los sin gluten.
Diferentes estudios señalan que una familia con un celíaco entre sus miembros puede ver
incrementar su gasto en la cesta de la compra en unos 33 euros semanales, es decir,
unos 132 euros mensuales y 1.584 euros al año. Sólo hace falta poner algunos ejemplos
para ver esta diferencia de precios: un kilo de galletas con gluten vale 1,63 euros de
media, mientras que sin gluten cuesta 9,01 euros; y el de pan de molde vale 2,24 euros
por kilo, mientras que la versión para celíacos se dispara hasta los 9,99 euros por kilo.
España es uno de los pocos países europeos que no entrega ningún tipo de ayuda a los
afectados por esta intolerancia alimentaria. En este sentido, algunos de los países más
concienciados son Suecia (donde hasta los 16 años los productos sin gluten son
gratuitos), Noruega (que entrega 110 euros al mes a los celíacos menores de 3 años y a
partir de esta edad la cifra sube hasta los 210 euros al mes) o Dinamarca (con ayudas de
hasta 200 euros al mes hasta los 65 años).
El 20 de noviembre de 2014 la Comisión de Salud del Parlament de Cataluña aprobó por
unanimidad una Propuesta de Resolución presentada conjuntamente por todos los
Grupos Parlamentarios para exigir al gobierno español diferentes medidas de apoyo a las
personas celíacas, entre ellas la aplicación del 4% de IVA a los productos sin gluten y la
aprobación de ayudas económicas o beneficios fiscales para los celíacos.
Mientras estas medidas no se materialicen, el Grupo Municipal de Ciudadanos considera
que, como institución más cercana al ciudadano, los ayuntamientos no pueden hacer
caso omiso de la desigualdad en los precios de los productos con y sin gluten. Es por eso
que el Ayuntamiento de Vila-seca tiene que dar un paso adelante en el apoyo a las
personas celíacas y aplicar medidas a nivel local para ayudar a este colectivo a mejorar
su calidad de vida en nuestra ciudad.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
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ACUERDO
Primero. Declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Vila-seca hacia las
personas celíacas de Vila-seca, sus familiares y las asociaciones y entidades que los
representan.
Segundo. Encargar un estudio conjunto con el área de Salud Pública con el objetivo de
cuantificar el número de personas celíacas empadronadas en nuestra ciudad.
Tercero. Instar al Gobierno del Estado, tal como refleja la Resolución 879/X del
Parlament de Catalunya, a establecer las ayudas económicas a las familias celíacas de la
ciudad, para paliar el desembolso que para estas familias supone el sobrecoste de los
alimentos sin gluten.
Cuarto. Que mientras no se hagan efectivas las medidas solicitadas al Gobierno del
Estado, se establezca una nueva línea de ayudas municipales para las familias celíacas
de la ciudad, encargando a los servicios técnicos municipales la redacción de las bases
que tienen que regular la concesión de dichas ayudas, así como destinar una partida
presupuestaria para el año 2017, la cuantía de la cual deberá ser fijada por la Comisión
Informativa de Servicios a las Personas antes de acabar el mes de octubre de 2016. .
Quinto. Buscar la colaboración y la implicación de los sectores de la alimentación y la
restauración en nuestro municipio, impulsando la creación de un distintivo que permita
identificar fácilmente los establecimientos que colaboren en esta campaña, y promocionar
la iniciativa en los medios municipales.
Sexto. Dar traslado de los acuerdos anteriores a la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España, a la Asociación Celíacs de Catalunya, a todos los Grupos
Parlamentarios del Parlament de Catalunya y al Congreso de Diputados”.

Intervé el Sr. Rodríguez i diu que tal com han reconegut en l’exposició de la moció, no torna
a ser l’administració a qui li pertocaria això, però estan completament d’acord amb el conjunt
dels acords que proposa el grup de C’s en ajut a aquest col·lectiu.
El que sí creuen que podria ser un primer pas crear unes bases d’ajuts per cobrir altres
necessitats amb ciutadans que pateixen altres intoleràncies i trastorns diversos. En definitiva
el seu grup votarà a favor d’aquesta moció i proposen a tots els grups polítics estudiar altres
casos que poden afectar als veïns i veïnes del municipi.
Seguidament pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que el seu grup troba molt encertat que
des de l’Ajuntament es pugui establir algun tipus d’ajut per a les famílies amb persones
celíaques, i també voldrien aprofitar l’ocasió per demanar que es pugui traslladar aquest
tema a nivell supramunicipal des de l’Ajuntament per poder fomentar ajudes per les
persones celíaques ja que saben que a nivell provincial o autonòmic hi ha llocs que s’estan
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portant a terme, o bé amb lots d’aliments o amb ajudes econòmiques. Per això votaran a
favor.
Seguidament pren la paraula la Sra. Teruel i diu que el seu grup votarà en contra
d’aquesta moció i tanmateix expressant el seu suport a totes les persones celíaques i a
les seves famílies.
Les persones celíaques necessiten una alimentació específica que pel tractament
impositiu que li dóna l’Estat, provoca un increment en les despeses en alimentació d’una
família.
En tot cas, correspon a l’Estat atribuir un impost reduït a aquests aliments per evitar
aquesta diferència. S’ha de tenir en compte que totes les famílies no tenen les mateixes
capacitats econòmiques i, per tant, la càrrega econòmica que suposa patir aquesta
malaltia no té el mateix impacte en totes.
Donat que els recursos d’aquest Ajuntament són limitats, comparats amb els recursos
que té l’Estat, es fa necessari prioritzar la nostra acció en aquelles famílies més
desfavorides, sigui quina sigui la causa. Així doncs, aquest Ajuntament pretén donar
suport a aquelles famílies que ho necessitin, sense discriminar la causa. S’ha de tenir
present que hi ha moltes malalties cròniques o de gran impacte per a la salut que també
comporten un increment en les despeses familiars.
A més, consideren que no es necessari sol·licitar cap estudi per saber quantes persones
celíaques estan empadronades al nostre municipi, donat que aquestes malalties estan
codificades segons la Classificació Internacional de malalties (CIE) i són fàcils d’obtenir
mitjançant les bases de dades dels serveis de salut.
Per finalitzar, estarien d’acord a instar el Govern de l’Estat a establir ajuts econòmics a
les persones celíaques i també estarien d’acord a buscar la col·laboració i la implicació
dels comerços del municipi en aquesta qüestió.

El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, l’abstenció
dels Srs. Forasté i Rodríguez i el vot en contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol,
Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez i Almansa, la present
moció.
5.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE VILA-SECA EN COMÚ.
Per la Sra. Sánchez es dóna lectura a la següent moció:
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A) “Moció per oferir cooperació real des del municipalisme per afrontar l’actual crisi
humanitària dels refugiats.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el vergonyós tancament de fronteres impulsat per la UE ha provocat que les
persones refugiades s’hagin quedat atrapades a les zones frontereres amb Grècia en una
situació de vulnerabilitat greu.
Atès que al voltant de 14.000 persones estan concentrades en un camp sense les
condicions adequades, a la població grega d’Idomeni.
Atès l’immobilisme de la Unió Europea i, especialment, de l’Estat español, que s’havia
compromès a reubicar 16.000 persones i només ho ha fet en 18 casos.
Atès que les competències d’acollida de refugiats són exclusives del Govern espanyol.
Atès que ciutats com Barcelona, Madrid o Paris s’han ofert per acollir alguns dels milers
de refugiats que sobreviuen als campaments a Grècia.
Atès el compromís explícit del nostre municipi a oferir suport real amb els refugiats de la
guerra a Síria.
Atès que aquests tipus d’acords poden suposar l’inici d’una aliança de molts municipis per
salvar la vida de moltes persones.
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú demanem al Ple
de Vila-seca l’adopció dels següents
ACORDS
1. Estudiar la possibilitat de realitzar una subvenció econòmica proporcional a les que
realitzen altres ciutats de manera directa i urgent a les entitats que atenen sobre el
terreny les persones refugiades per afrontar la crisi humanitària després de la decisió dels
països europeus de tancar la ruta dels Balcans.
2. Estudiar la possibilitat d’impulsar un acord bilateral amb alguna ciutat en què actualment
estan els campaments perquè Vila-seca pugui acollir alguns dels refugiats amb la
aprovació i col·laboració del Govern espanyol.
3. Instar al Govern de Espanyol perquè agilitzi el possible tràmit d’un acord bilateral que es
produeixi entre Vila-seca i la ciutat receptora de refugiats en qüestió”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que serveixi aquest argumentari per la moció que
posteriorment es debatrà del grup municipal del PSC.
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Personalment els fa vergonya ser europeus si això vol dir permetre el drama humà que
s’està vivint a les fronteres gregues mentre caps d’estat europeus es reuneixen una i una
altra vegada per no decidir res, o decidir no acceptar la gran responsabilitat que es té en els
drames que es viuen arreu del món per culpa de les estratègies polítiques, deixant en mans
de la corrupta administració turca a milers de refugiats, quan no fa pas tants anys els
refugiats eren ells. Avui han vist a les notícies les condicions infrahumanes en què
sobreviuen o no 6.000 refugiats al port del Pireu, i amb això sobren les paraules.
Voldria deixar dues preguntes a l’aire. Quants països europeus estan venent armes a una o
a totes les parts del conflicte sirià? I en clau local, quants minuts de silenci s’han fet per
condemnar els atemptats que dia sí i dia també, avui sense anar més lluny, abans de
començar el Ple pateixen els habitants de Bagdat o altres ciutats no occidentals i que
causen morts a milers?
És evident que cal ajudar sense reserves i amb tota la bona disposició i capacitat que es
pugui, però malauradament aquests acords són un brindis al sol perquè el govern de l’Estat
espanyol està posant tota la bel·ligerància que hauria de mostrar a nivell europeu en favor
dels refugiats en reprimir totes aquelles iniciatives que puguin sorgir a nivell local,
preocupats únicament per demostrar qui mana i no per ajudar.
El Sr. Rodríguez finalitza dient que tot i això endavant i fer tot allò que estigui a les seves
mans, per això el seu grup votarà favor.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup també votarà a favor perquè creuen que
Vila-seca té la capacitat per ajudar a aquestes persones i per acollir més refugiats dels que
en principi havien de venir. Perquè és una vergonya que l’Estat espanyol, de les 16.000
persones que havia de reubicar, només n’han arribat 18, per això cal fer aquest estudi i
d’una manera urgent ajudar tota aquesta gent.
Seguidament intervé el Sr. García i diu que el seu grup està al 100% a favor d’aquesta
moció molt ben expressada i explicada, però suposa que moltes d’aquestes particularitats
que es troben en l’acord van implícites en altres instàncies que són superiors a un àmbit
municipalista. Per això proposarien que a l’estudi que fessin els tècnics de l’Ajuntament, si la
moció resulta aprovada, s’hi pogués col·laborar i destinar una partida pressupostària per
això.
Intervé el Sr. alcalde i diu aquesta és una situació vergonyosa per a Europa i, per tant, res
més a afegir, res a afegir que no sigui recordar quina ha estat la posició d’aquest plenari en
aquesta matèria ja presa amb anterioritat. I els demana facin aquesta reflexió. És a dir, en tot
el que s’ha dit tenen tota la raó, el seu grup també hi està totalment d’acord, com no podria
ser d’altra manera.
El 7 de setembre es va fer una cimera a Catalunya i s’ha estat pacientment esperant que es
resolgués això. La Creu Roja Internacional va anunciar que agafaria el fred a la gent per les
estacions, carreteres i per les línies frontereres. Afortunadament no ha estat el pitjor hivern,
però ha passat l’hivern i ha estat cru per molta gent. Per tant, es pot explicar de moltes
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formes diferents, però aquesta és una situació que exigeix una reparació immediata i s’ha de
fer bé.
Voldria recordar-los el que els deia pocs dies després del dia 7 de setembre que va ser
present en la cimera. El voluntarisme, que és humanament comprensible, no és
recomanable en aquesta circumstància. El que cada un faci allò que el cor li demana és
legítim, no és gens criticable, però no és el mecanisme que s’ha estipulat. La cimera va tenir
molta cura i la segueix tenint, i en aquest sentit els aportarà informació recent d’ahir mateix,
que l’acció dispersa no és bona, és l’acció unitària la que és bona.
Ha començant dient que és impossible no estar d’acord amb el que es demana en aquest
moment en el plenari, però s’han de fer les coses com la Taula Única de Coordinació
d’Acollida als Refugiats està actuant. Certament que és injustificable el temps que ha passat,
però la situació és que la unitat de criteri i d’acció són fonamentals en aquesta matèria i el
dia 30 de setembre aquest plenari, justament coherent amb aquesta demanda que les
institucions catalanes i les entitats principalment afectades en nombre d’una vintena van
acordar, s’hi va sotmetre per unanimitat de tot el Ple.
Cert és que ha passat tot el que ha passat i que això els indigna. Per això l’acta ho reflectirà.
Però no s’hauria d’acordar res diferent d’allò que van acordar per algunes raons més que els
afegirà.
Primer perquè segueix essent més important que mai la unitat d’acció i aquesta s’està
exercint d’una manera que cada vegada s’apropa més al desig que tots tenen. Ahir va
arribar un primer contingent de persones que seran acollides a la casa Bloc de Sant Andreu
de Barcelona. En les properes setmanes n’arribaran 230 més ( i parla sempre de
Catalunya). Després, segons els criteris d’aquesta Taula, passaran uns mesos, s’estimen sis
mesos (orientativament) i podrien en paral.lel arribar més contingents. Però 230 es donen
per segurs que un cop estiguin establerts en la seva primera arribada al país, podran, per
raó laboral, familiar, de les necessitats educatives, sanitàries, quan se’ls hagi pogut fer el
perfil com a família, apropar-se a viure a la localitat, a la ciutat, al poble, al municipi que més
s’escaigui al seu perfil. Perquè es puguin integrar de manera adequada i no traumàtica, ni
per a ells ni per a ningú, a les xarxes públiques de serveis sanitaris, educatius i socials de tot
ordre.
La capacitat actual de Catalunya, si demà els demanessin l’acollida de 1.800 persones,
individualment o per famílies, és aquesta. És la capacitat immediata. I la capacitat sostre a
dos anys, s’estima per la Mesa en 4.500 persones. Això és la síntesi dels acords que es van
prendre en la sessió del dia 30 de març.
La seva posició ho va ser sobre la base d’una informació àmplia d’aquest plenari de quins
eren els criteris, sobretot referits a aquesta unitat d’acció que els deia conjunta i coordinada.
La recomanació de fer stop a les mocions, no per aprofitar aquesta circumstància per
tractar-ne una o una altra, sinó perquè es va aprovar per l’Ajuntament en Ple i per unanimitat
una posició institucional fidel i lleial a aquest criteri, que implica també l’ajut econòmic quan
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toqui i pertoqui. Per tant, en absolut negar-se a l’ajuda quan sigui demanada i tramitada pels
canals oportuns.
El Sr. Alcalde continua dient que la Diputació de Tarragona aquests propers dies assignarà
una xifra de diners que té en partida des del moment que es va crear la cimera el setembre
passat, que no els ha pogut utilitzar encara, per un seguit de circumstàncies a les quals s’ha
fet referència en les intervencions anteriors i que són recriminables.
Ara s’ha estipulat que sigui el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament qui les rebi i
les tramiti on són les persones que estan patint aquestes circumstàncies. Per tant, no quan
arribin, sinó en el lloc on estan transitant per venir aquí. Naturalment és una primera partida
que vindrà suplementada per altres quan calgui i siguin consumides aquestes primeres
despeses. Però se segueix insistint en el treball comú a través de la Taula Única i del
consell que s’ha establert i que es va reunint periòdicament. No anar cadascú a la seva
voluntat. Són voluntats comprensibles que són fruit de la indignació de veure la situació,
però si s’avenen a tirar endavant les mesures escampades no s’estarà fent la feina que s’ha
de fer ni la que se’ls demana per aquell organisme que aglutina tots els poders públics
catalans i les entitats solidàries que hi estan vinculades.
Més enllà de les dades, del posicionament que tots i cada un d’ells estan expressant, voldria
recordar que es té un acord de Ple de 30 de setembre que els obliga exactament a aquests
principis i s’hauria de mirar de no desvirtuar-lo, perquè en aquell acord s’hi troba àmpliament
reflectit el sentiment d’aquesta Corporació i la voluntat il·limitada d’ajuda a aquesta situació,
tant integrant persones com ajudant econòmicament en allò que calgui. El problema és que
fins ara no s’ha pogut canalitzar aquesta voluntat i aquesta energia perquè no hi ha hagut
els canals adequats, i si ara hi són no han trencar aquell esperit ni a Vila-seca ni en lloc de
Catalunya. Ara que s’està començant a rebre les persones i s’ha de demostrar més que mai
la unitat i voluntat de fer un bon servei, junts i amb fermesa.
El Sr. alcalde finalitza dient que per això demana la reflexió en el sentit que el grup que ha
proposat la moció no els demanin que la votin, ja que ja s’ha votat aquesta moció. I
demanaria al grup que ha proposat aquesta moció, principalment, i a tota la resta de grups si
tenen en consideració de valorar que es té una posició presa i que s’hauria de respectar
aquesta posició, sobretot amb les dades que acaba d’aportar i que estan succeint aquests
dies.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que demanen en el punt 1 estudiar la possibilitat de
realitzar una subvenció econòmica proporcional a les que realitzen altres ciutats, de forma
directa i urgent a les entitats que atenen sobre el terreny les persones refugiades per
afrontar la crisi humanitària després de la decisió dels països europeus de tancar la ruta dels
Balcans.
De fet, la situació al setembre era diferent de com és ara i el seu grup està desconcertat i
trists, perquè si no hi ha novetats properament s’haurà de registrar que el pla pel qual ells
van apostar el mes de setembre ha canviat. No pot ser que de 17.700 refugiats n’hagin
arribat un centenar segons les últimes dades. S’està parlant de vides, es parla de dades,
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però són persones que estan morint, que tindran seqüeles i des dels municipis i davant la
opacitat d’Europa per un costat i que estan estàtics els polítics europeus, s’ha d’alçar la veu,
ja que s’està davant d’un context inexplicable des de la 2a Guerra Mundial. A gran escala
abandonen el seu país per sobreviure i s’ha d’exercir pressió des dels municipis i injectar un
nou impuls, i si no ho fa la Unió Europea s’hauran de sumar a la xarxa de municipis que ja
estan apostant per anar in situ i apostar per les persones que pateixen.
El Sr. alcalde diu que voldria insistir que és difícil de polemitzar sobre aquest tema i no ho
vol fer. Per tant, comparteixen la inquietud i el disgust. Es recomana amb insistència actuar
de manera unitària. Europa és molt gran, les canalitzacions que van aïllades o pels seus
camins i no ho fan d’una manera conjunta pels canals oficialment validats, poden tenir
riscos. Fins a on ell té informació no s’haurien de buscar camins d’aquesta naturalesa. Si el
que es vol és expressar la seva indignació i reiterar la disposició a l’ajut quan se’ls demani i
pels canals propicis, que ara ja estan començant a fluir perquè ja està arribant gent i
n’arribarà més, endavant. Però aquestes primeres dotacions econòmiques que li acaba de
dir es fan per una institució que ho fa en nom de les ciutats i municipis del territori i quan
s’acabin en posarà més, perquè no hagin de detreure esforços propis que necessiten per als
seus ciutadans.
S’hauria de prendre en consideració que hi ha una moció posterior en aquest mateix plenari
del grup del PSC que expressa bé la indignació en l’àmbit polític de les institucions europees
que no han votat mai, que es pot votar a favor. Amb això no es contradirà la moció que
unitàriament ja van aprovar i també s’aconsegueix que no s’estigui en contra de res i es
facin les coses bé. Fins i tot, tot el que han dit independentment que sigui no tramitat com
una moció, quedarà reflectit en l’acta que expressa el sentiment d’aquest plenari, i l’únic que
tracta és de conduir el tema per camins d’efectivitat. I ha donat pistes prou importants
perquè es pugui entendre perquè li faig aquest prec per mantenir-se en l’esperit de la moció
del 20 de setembre. Lamentar el temps que ha passat, entendre que ara comença a
resoldre’s el problema, que Catalunya ja rep els primers contingents de persones i famílies i
que les ajudes econòmiques estan fluint des de la nostra demarcació a través del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, que hi ha el compromís institucional d’afegir-ne
tantes com calgui i més i que la missió municipal ha de ser la d’acollir en les xarxes de
serveis públics aquests ciutadans com si fossin d’aquí de sempre.
No valen els voluntarismes familiars, recorda moltes famílies dient que vinguin a casa seva.
No es tracta d’això. Han de tenir el seu habitatge, la seva feina, la seva escola, el seu centre
de salut. Molts vénen i vénen per quedar-se, per ser ciutadans d’aquí i se’ls ha de tractar
des del primer moment com a ciutadans d’aquí, quan encara no hi són.
Totes aquestes recomanacions s’estan fent de manera insistent per evitar les duplicitats i
evitar la dispersió de l’ajuda i concentrar-la en una mateixa direcció que és l’efectiva i la
controlada pels organismes oficials que en donen fe de la seva utilitat. Per això la seva
reflexió va més enllà de la pròpia moció i apel.la al sentiment al qual van donar suport el 30
de setembre, que va en aquesta direcció exacta, perquè es mantingui aquest criteri i ara que
comencen les coses a fer-se bé, encara que tardanament, es mantingui aquesta lleialtat
amb el conjunt d’institucions catalanes i d’entitats solidàries que hi fan suport.
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Intervé el Sr. Basterrechea i diu que de les paraules del Sr. alcalde entén que si el grup
municipal de Vila-seca en Comú retirés els punts 2 i 3 pel que fa als acords bilaterals,
deixant el punt 1 que és un estudi de la possibilitat de realitzar una subvenció a les entitats
que resten ajuda directament als refugiats, creu que es podria votar a favor. Després de tot
el que ha dit, s’està d’acord amb la unitat que s’ha de fer, però deixant aquest punt entén de
les seves paraules que es podria votar a favor deixant enrere els acords bilaterals.
Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que la seva proposta és poder estudiar la
possibilitat de realitzar la subvenció econòmica proporcional, és fer l’estudi de cara a les
entitats que tenen sobre el terreny les persones refugiades per poder afrontar la crisi
humanitària.
Intervé el Sr. García i diu que tots comparteixen el sentiment humanitari i primerament
anaven a votar favorable la moció, però una vegada escoltat el plantejament i la informació
nova que els ha facilitat el Sr. alcalde, creu que mereix una petita reflexió perquè introdueix
una sèrie de paràmetres que no es tenien en compte. Creuen que gra sobre gra al final fa
una bona collita, però si ja estan començant arribar persones i hi ha un pla estructurat, seria
interessant no posar-hi un altre tipus d’accions, que poden portar a contrasentits.
Si que és cert que deien que hi estaven d’acord previ en un estudi tècnic dels serveis
municipals, que si era factible donar algun tipus de subvenció o ajut a una ciutat o
campament i amb això el seu grup segueix estant-hi d’acord. En aquest punt s’abstindran,
però sí que és veritat que si es canvia el text d’aquesta moció quant als acords votaran a
favor, sempre que hi hagués un estudi tècnic per part dels serveis jurídics o de qui calgui
que és plenament viable.
El Sr. alcalde diu que li agradaria trobar una posició que la poguessin compartir tots i que
preservés dues coses. El que se’ls demana per part de la Taula Única de Catalunya que és
unitat d’acció i no dispersió de mocions, canalitzar aquest sentiment que estan expressant i
fer confiança als que tenen més capacitat tècnica per estudiar els problemes, que són les
entitats que cooperen amb la Taula.
Els serveis socials de l’Ajuntament no estan en el lloc dels problemes, estan en aquest lloc
d’aquí i coneixen la problemàtica d’aquí i aquí encara no ha arribat ningú. Per tant, es podria
fer una cosa, si a la Sra. Sánchez li sembla bé. Recollint aquest aspecte que senyalava del
punt primer, es pot adreçar en nom del plenari a la Mesa preguntant que en el cas que una
Corporació, una ciutat, un municipi vulgui canalitzar en algun punt concret ajudes concretes,
com s’ha de fer. Ho farà demà mateix i amb urgència. Tant bon punt en tingui la resposta tot
el plenari la coneixerà, perquè no quedi en l’aire aquesta voluntat de canalitzar algun tipus
d’ajuda. I si els diuen que és el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es farà,
però li agradaria fer-ho pels canals que són garantia d’efectivitat, no per qualsevol canal.
Això han d’entendre que és important que es faci així.
Per altra banda, això evitaria haver de votar una moció que si bé que és comprensible, entre
en col·lisió amb aquesta voluntat d’anar votar mocions pels Plens municipals intentant fer
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d’aquest drama humanitari un debat polític, que és el que es tracta d’evitar també. Es
podrien conciliar totes les posicions si acceptessin aquesta proposta que els fa.
La Sra. Sánchez contesta que en la Mesa de Treball que s’estan reunint amb la Diputació de
Tarragona.....
El Sr. alcalde contesta que no, que és a nivell català i en aquesta demarcació hi ha
permanentment un representant de la Diputació o el propi president que és la veu de tot el
territori en aquesta Mesa, tal com hi ha un representant de Lleida, Girona i Barcelona. Més
enllà dels àmbits del govern, l’Ajuntament de Barcelona hi té un lloc fix i permanent i totes
les entitats socials, gairebé una vintena, molt representatives i amb un treball molt ben fet.
La Sra. Sánchez diu que no dubten del treball, però demanen que s’estudiï la possibilitat de
realitzar aquesta subvenció econòmica, proporcional a la que estan realitzant altres ciutats.
El Sr. alcalde contesta que ja li ha dit que demanarà per fer-ho pels canals que sigui efectiva
aquesta voluntat, que tots comparteixen, però s’ha de fer per un canal adequat, i fer
innecessari haver de votar avui aquesta moció, si li sembla. Vist el debat i que tot això ja es
reflecteix en l’acta, però s’ha d’evitar votar una cosa que ja s’ha votat i que el que fa és xocar
directament amb aquella expressió.
Si en el proper plenari un altre grup vol votar-ne una altra és ben legítim. Aleshores de què
serveix que un dia es voti a l’inici de la tragèdia una moció a la qual es vinculen tots a fer-ho
d’aquella manera i mentre les coses no variïn en un grau que ho faci absolutament
superable, s’hauria de mantenir aquell esperit, perquè això és el que dóna força a la voluntat
d’un plenari. Tots hi van estar d’acord. Van manifestar el que van creure i ara és quan es
comença a aplicar aquella voluntat, perquè els canals que ho han de fer és ara quan ho
comencen a fer. Per tant, per res s’ha entorpit la voluntat d’aquest plenari i ara s’entra en
aquell punt de començar a portar mocions cada grup, que el que trencarien és aquell esperit
unitari que és té. Per això tracta de preservar-lo, perquè és el bé principal del que parteix
aquesta Corporació.
Ho demana a tota la Corporació que es prengui a consideració. Salvar aquest aspecte
d’ajuda econòmica preguntant-ho directament i coneixent-ho directament. S’avançarà per
mitjans telemàtics i es formalitzarà després d’una manera més formal, i tant bon punt es
tingui la resposta es farà arribar sense esperar al plenari, perquè entenen quina és la
situació i la volen compartir amb aquest criteri.
La Sra. Sánchez pregunta si seria la moció aprovar-la al punt 1.
El Sr. alcalde diu que no sigui per moció, que quedi el debat escrit en el Ple, que ho
comparteixin tots, però que es doni temps que les institucions facin la seva feina tal i com
tots havien demanat que la fessin, que no es pot canviar de parer. Ara s’estan fent bé les
coses, comencen a fer-se bé.
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El Sr. Téllez diu que si es podria agafar el compromís que no passi per moció, de tractar de
fer una aportació extraordinària del que ja s’ha fet com a municipi o ja es pretén fer com a
municipi, una ajuda directa.
El Sr. alcalde contesta que és el que ja els està proposant de demanar-ho ràpidament, de
saber quin és el canal, conèixer quina és la forma de fer-ho i si es poden separar del conjunt
de les accions i de fer-ne una de singular ells mateixos. Si tots els grups hi estan d’acord,
deixarien el tema en el debat. No s’aprovaria res nou i tots els compromisos que estan
prenent s’estan escrivint en acta. Per tant, són ferms i es deixa la moció sense efecte i es
salva l’esperit i es vincularien a la moció del 30 de setembre, que és la que van aprovar
unitàriament i es manté inalterable aquell esperit.
El Sr. alcalde finalitza dient que agraeix a tots la reflexió per fer-ho així, perquè estan donant
una imatge de proximitat a la part del país que s’està ocupant que a Catalunya es doni una
imatge unitària, efectiva, sòlida i sèria.
La Sra. Sánchez diu que si bé el seu grup està d’acord que poca cosa poden fer, doncs si
salven aquest punt de poder fer aquesta petita subvenció econòmica, sabent aquestes
noves dades que l’alcalde ha comunicat, doncs, què menys que això.
La moció no és sotmesa a votació.

Pel Sr. Téllez es dóna lectura a la següent moció:
B) “MOCIÓ AL PLE PER INCENTIVAR UN ACORD QUE PERMETI LA DONACIÓ
D’ALIMENTS EN BON ESTAT NO APTES PER LA VENTA A COL·LECTIUS AMB
NECESSITATS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, en el món
globalitzat es rebutja 1/3 del menjar al món, la major part d'ella en societats
desenvolupades com la nostra.
Atès que actualment un 22% de la població de Catalunya viu sota el llindar de la pobresa.
Atès que la donació d'excedents d'aliments té uns beneficis socials, ja que pal·lia la
situació de pobresa d'algunes persones i ajuda a enfortir el teixit d'ajuda de proximitat.
Atès que les empreses que donen aliments tenen beneficis econòmics ja que redueix el
volum de residus i la despesa que causa la gestió.
Atès que d'acord amb el Reglament (CE) núm. 178/2002, la donació és una forma de
comercialització i que, per tant, l'empresa donadora pot donar aliments a entitats socials
per la seva distribució sota les normes sobre seguretat i higiene alimentàries.
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Atès que, en els últims anys, fruit de l'augment de la urgència social, així com de l'esperit
solidari i de suport mutu existent a Vila-seca, han proliferat diferents entitats i
associacions sense ànim de lucre destinades a l'assistència a les persones amb
necessitats extremes mitjançant mesures d'emergència social.
Atès que al nostre municipi hi ha un nombre gens menyspreable de supermercats
instal·lats que, fruit de la seva pròpia activitat econòmica, descarten aliments aprofitables
per al consum però no per a la venda, per criteris legals o de màrqueting.
Si bé entenem que les polítiques institucionals en matèria social han d'anar més enllà de
la caritat i l'assistencialisme, creiem necessari que el consistori s'impliqui per aconseguir
que el menjar en bon estat que es rebutja en les grans superfícies pugui utilitzar-se per
cobrir les necessitats bàsiques de les persones i col·lectius desfavorits.
Per aquests motius proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1. Promoure un conveni amb els supermercats i grans superfícies instal·lades a Vila-seca
per a la recollida i aprofitament dels aliments aptes per al consum però descartats per a la
venda per tal de repartir-los entre les famílies més necessitades del municipi.
2. Insertar aquest servei al banc d'aliments, és a dir, a l’estructura logística de recollida i
repartiment municipal existent, en coordinació amb el Centre Obert de Vila-seca i les
associacions sense ànim de lucre que vulguin adherir-se. En el cas que les entitats
socials locals no és poguessin fer-se càrrec de la gestió d'aquests productes,
s'encarregarà de la recollida, emmagatzematge i repartiment el consistori a través d’un
servei propi de voluntariat en coordinació amb el Centre Obert de Vila-seca.
3. Creació d'un distintiu de "Empresa Solidària", que podran exposar les empreses
col·laboradores per informar els seus clients.
4. La publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de la llista de col·laboradors, tant donants
d'aliments com associacions que els reparteixin i col·laborin amb aquesta iniciativa”.

El Sr. Téllez diu que aquesta moció va sorgir després de llegir un informe de la Federació
d’Associacions de Consumidors en Acció, on denunciaven que més de 20 tones d’aliment
aptes per al consum es desbaraten en el sector de la distribució comercial.
Arran d’aquest informe de la mateixa FACUA es va iniciar una campanya sota el lema lluita
contra els supermercats que malbaraten aliments. Aquesta campanya consisteix en una
crida a tots els consumidors per tal d’exigir als establiments que donin aliments aptes per al
consum que ja no es poden vendre a les xarxes socials sota l’etiqueta no lo tires. Cal
remarcar que quan parlen d’aliments no aptes per a la venda es refereixen a aliments aptes
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per a consumir, en bon estat i que no es venen per motius com: defectes estètics, la
proximitat de la seva data de caducitat o que hagi passat la de consum preferent.
Hi ha supermercats que quan queda més d’una setmana per la data de caducitat d’algun
aliment, ja retiren per criteris propis seus d’excel·lència, però això no implica que no estigui
en bon estat i que podria acabar en un banc d’aliments i aprofitar-lo per a una família en
condicions aptes per al consum.
El fet és que interessats a implementar aquesta acció al municipi, el que va fer el seu equip
de treball és realitzar una petita recerca comparativa en la qual van trobar centenars de
municipis on ja es realitzen amb èxit iniciatives com aquesta. Així mateix, amb aquesta
recerca també van comprovar que pràcticament la totalitat de supermercats que treballen al
municipi tenen convenis amb altres ajuntaments com el que avui es proposa. I diu això per si
es dubtés que això és factible.
També s’ha posat en contacte, perquè consideren que per fer una moció d’aquest tipus
s’han de posar en contacte amb les persones que se n’encarregarien, que són persones del
teixit associatiu que avui s’encarrega del banc d’aliments, els quals els van informar que
actualment no es fa res en aquesta direcció i també els van anunciar que trobaven la
iniciativa interessant.
El Sr. Téllez finalitza dient que aquesta proposta és 100% compatible amb qualsevol altra,
no és excloent amb les propostes de xecs o vals socials, i molt menys amb iniciatives que
els agraden com la creació d’una targeta amb moneda social o similar. Són coses
complementàries i que es retroalimenten i en aquest sentit no entenen com una crítica
possible que els diguin que hi ha una idea millor o diferent, quan sí que és complementària.
El Sr. Rodríguez intervé i diu que Decidim Vila-seca comparteix al 100% la intencionalitat
que hi ha darrera d’aquesta moció, però que hi hauria alguna esmena o dubte a resoldre o a
fer.
Aquests aliments que el Sr. Téllez ha fet referència són aliments en bon estat però no aptes
per a la venda, i no saben fins a quin punt això seria una qüestió assolible o pràctica, perquè
en els temps que corren els supermercats, com qualsevol empresa, intenten rendibilitzar fins
l’últim cèntim i aquestes ofertes d’última hora en base a aquests tipus d’aliments hi ha molta
gent que les espera i no deixen de ser una font d’ingressos, i per aquesta banda no saben si
s’aconseguiria res. Però tot és intentar-ho.
Veuen una mica de problema en la creació d’aquest distintiu d’empresa solidària, perquè
cada empresa i negoci coneix les seves circumstàncies i fins on pot arribar o no, i de
vegades pot ser un tema de voluntat, i repartir carnets de solidaritat de vegades és un pèl
perillós. De totes maneres votaran a favor de la iniciativa perquè la veuen positiva, però
valdria potser la pena repensar-ho i fer un plantejament més possibilista a partir d’aquesta
proposta que plantegen.
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Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup comparteix la moció i la finalitat al 100% , a més
perquè el mes de febrer diverses associacions de ciutadans d’altres poblacions han
presentat una moció molt similar a aquesta, concretament Cambrils, i la premsa es va fer
ressò d’això. En els punts 1, 3 i 4 hi estan totalment a favor i votaran a favor de la moció,
però en el punt 2 els preocupen diferents temes, com seria per exemple, el tema de les
caducitats, la cadena de fred que és molt important en aquest producte, la immediata
distribució, una vegada es tingui el producte com es distribuirà?, de quina manera? i amb
quina rapidesa?, així com l’entitat responsable que s’hagi de fer càrrec d’aquesta distribució,
perquè en el punt 2 es parla del banc d’aliments del Centre Obert de Vila-seca,
d’associacions sense afany de lucre, i s’està barrejant massa gent, massa circuit, quan
s’està parlant de productes moridors.
També els preocupa l’estructura logística, la conservació final d’aquest producte, on estigui
destinat com es conservarà? I, per últim, un tema que li sembla molt important, que és que
les coses es fan totes de bona fe, però es viu en una societat on de vegades la bona fe no té
límits. I pregunta qui seria el responsable de possibles conseqüències derivades de
denúncies per possibles intoxicacions. Aquest és un tema que no s’ha d’oblidar, perquè tots
són molt bons però, per desgràcia, és una societat complicada.
Votaran a favor perquè hi estan molt d’acord, però creu que s’ha de treballar molt bé aquest
tema perquè té moltes possibles conseqüències que s’haurien d’estudiar amb profunditat.
Per això estan totalment oberts al debat de com millorar aquesta moció, sobretot en la
distribució d’aquest producte”.
Pren la paraula la Sra. Teruel i diu, textualment, el que segueix:
“ Estem totalment d’acord. Nosaltres votarem en contra.
Totes les persones tenen dret a una alimentació adequada. Aquests aliments han de
complir uns requisits per garantir el seu bon estat. Així doncs, els aliments que han estat
descartats per a la seva venda podrien no complir aquests requisits i, per tant, no ser
aptes per al consum humà.
Les persones que, a causa de dificultats econòmiques, acudeixen al banc d’aliments
tenen dret a rebre aliments adequats i no pas de pitjor qualitat que els que es poden
trobar a qualsevol establiment de venda.
Actualment, estem treballant perquè les persones que ho necessitin puguin tenir accés a
aliments frescos amb tota normalitat.
D’altra banda, la distribució d’aliments es fa a través d’un conveni de col·laboració entre
la associació de voluntaris del Banc d’Aliments i l’Ajuntament de Vila-seca.
Aquesta organització és l’encarregada d’impulsar accions per a la recollida d’aliments,
rebre els aliments i repartir-los a les persones que es deriven des dels serveis socials de
l’Ajuntament.
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L’Ajuntament col·labora d’una forma directa amb el banc d’Aliments en tot allò que cal,
posant a disposició de l’associació el local, donant suport logístic, econòmic o, fins i tot,
signant convenis amb altres organismes.
D’altra banda, la moció demana que l’Ajuntament es coordini amb el Centre Obert de
Vila-seca i tingui un servei propi de voluntariat per aquesta qüestió.
En aquest sentit, cal aclarir que els Centres Oberts de Vila-seca són centres
socioeducatius on s’atenen a infants, joves i famílies. Els Centres Oberts no tenen cap
vinculació amb la distribució d’aliments, donat que aquesta activitat està centralitzada en
el Banc d’aliments.
A més, crear un nou sistema de voluntariat per aquesta qüestió no té cap sentit donat que
ja disposem d’una associació de voluntaris creada per aquesta finalitat que és
l’Associació de Voluntaris del Banc d’Aliments de Vila-seca.
Considerem que aquesta moció està feta amb poca rigorositat i no podem votar a favor.
Per finalitzar, voldria agrair a totes les empreses, entitats, associacions, clubs esportius,
fundacions, botiguers i a totes les persones que a traves del voluntariat o individualment i
d’una forma desinteressada, sense titulars als diaris ni mocions, fan possible que els
aliments arribin a aquelles persones que més ho necessiten. Així doncs, volem expressar
el nostre suport a totes elles”.

Intervé el Sr. Téllez i diu que en primer lloc, voldria dir-li a la Sra. Teruel, amb tots els
respectes, que el primer que cal fer és llegir bé les mocions, perquè al punt 2 el que diu és
que : en el cas que les entitats socials no es poguessin fer càrrec. El que es vol dir és que en
el cas que els voluntaris que actualment ja hi treballen no es poguessin fer càrrec, engegar
una alternativa, o sigui que no té sentit l’argumentació que s’ha fet en el seu moment i abans
d’entrar en matèria dir que qui fa i abusa del bombo i platillo saben tots qui és i no són
precisament el seu grup.
Quant als temes legals, existeix legislació que implica que es pot fer. Realitzable és i en
aquesta direcció hi posarà molts exemples, però primer començarà per com està la qüestió
a nivell internacional.
Pel pal·liar aquesta situació a França supermercats i hipermercats hauran, a partir d’ara per
llei, adoptar mesures per evitar el malbaratament d’aliments i donar el menjar que no hagin
venut i que sigui apte per al consum a organitzacions socials o cedir-lo per a consum animal
o per fabricar compost per agricultura. Es podria estudiar aquesta direcció també. A més
aquests establiments de més de 400 m2 tindran l’obligació de signar un conveni amb alguna
ONG per facilitar aquestes donacions d’aliments. Cal dir, a més, que aquesta llei ha sorgit
com a conseqüència d’una campanya endegada per un regidor d’un poble del nord francès.
Un regidor d’un partit més aviat de dretes.
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Ell pensava, continua dient el Sr. Téllez, que hauria estat fàcil que la votessin a favor l’equip
de govern aquesta moció, perquè és una moció que està d’alguna manera relacionada amb
la forma de concebre els serveis socials, que és caritativa i assistencialista i no és una moció
transformadora, no pretén canviar la realitat sinó donar una ajuda a qui no la té. Per això
pensava que segurament es podia fer viable, però la intransigència del grup municipal de
CIU avui ho vetarà novament, com totes les mocions, en la seva manera de fer de tenir la
mà estesa.
A Itàlia el Congrés ha aprovat aquest dijous una llei contra el malbaratament d’aliments i a
favor del seu lliurament a fins socials. La mesura afecta a productors, venedors i també a
particulars i, al contrari de la recent norma francesa, la primera al món, la italiana no castiga
el malbaratament, sinó que incentiva la seva recuperació, simplificant la paperassa per
donar excedents i practicar amb descomptes de l’IVA i dels impostos sobre les
escombraries. Són mesures en aquesta direcció.
Pel que fa als supermercats, Mercadona des de l’apartat de responsabilitat social i medi
ambient de la seva web, anuncia que col·labora amb entitats socials a les quals realitza
donacions d’aliments, a més de treballar per evitar el malbaratament alimentari. Té
centenars de convenis per a la donació d’aliments en multitud de municipis. Al final es parla
de voluntat política per millorar les coses.
Eroski a Mallorca col·labora amb el programa APROFITA, que és un programa de donació
d’aliments consistent a lliurar a les famílies més necessitades els aliments dels
supermercats Eroski de Balears, amb data pròxima a la seva caducitat o amb petits
desperfectes que fan que els controls de qualitat Eroski impedeixin la seva comercialització
però estan 100% en perfecte estat, perquè potser hi ha una taca estètica, però no hi ha cap
desperfecte.
Els supermercats Consum, a Santa Coloma de Gramenet, a Castellar, a Sta. Coloma de
Cervelló, han signat convenis de col·laboració pels quals els excedents de la Cooperativa
Consum són distribuïts per l’Ajuntament als centres oberts de la ciutat i a les famílies amb
més necessitats, amb productes bàsics tant d’alimentació com de neteja. L’Ajuntament a
través del programa aliments solidaris recull les donacions de la cooperativa de productes i
les distribueix. Això també passa a Castellà i Santa Coloma de Cervelló.
Pel que fa als supermercats Lidl, municipis com Módena o Salt, tenen un conveni de
col·laboració amb els ajuntaments respectius mitjançant el qual l’empresa es compromet a
lliurar al banc d’aliments dels serveis socials del municipi aquells productes que estiguin a
pocs dies de complir la seva data de caducitat i que ja no puguin ser venuts al seu
establiment, però que sí que puguin ser consumits sempre que es respecti la data indicada a
l’envàs. D’aquesta manera s’evita que hagin de ser destruïts i se’ls hi dóna un bon
aprofitament.
Bon Preu a Camprodon té un conveni similar. Cas curiós es troba a Girona, des de
l’Ajuntament de Girona i sota l’alcaldia de l‘avui president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, pretenien bloquejar els contenidors pròxims als supermercats per evitar que la
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gent busqués allà els aliments. Fruit de la pressió dels moviments socials van canviar
l’estratègia i van aconseguir un acord amb tres cadenes de supermercats perquè enviessin
els aliments a un centre de distribució d’aliments.
A Reus, l’Ajuntament i el banc d’aliments col·laboren en diversos projectes i un d’ells està
basant en la recuperació del producte fresc que molts supermercats i altres establiments
llancen quan encara es apte per a consum humà. Així mateix a Molins, el 12 de febrer
d’aquest mes, va ser aprovada per unanimitat una proposta d’Esquerra Republicana per
lluitar contra el fet de llençar de productes alimentaris. Entre d’altres sancions volen habilitar
el mecanisme per recollir productes als supermercats i restaurants i centres escolars i fer
una campanya de sensibilització sobre el tema.
Cas curiós també el del grup municipal de CIU a l’Hospitalet de Llobregat que el passat 18
de març va enviar una moció per evitar el malbaratament d’aliments i fomentar la seva
donació.
En tot el que està dient i és reiteratiu, creu que ha pogut demostrar que convenis d’aquests
tipus són per una banda transversals, no tenen color polític, són usuals i són factibles i és
una llàstima que aquí no es facin, però si no es fan és per manca de voluntat i de capacitat
política. S’ho mirin com s’ho mirin és un acte de deixadesa institucional permetre que es
mantingui una situació tan absurda com és que la gent passi gana i a la vegada es llencin
aliments aptes per al consum humà a la brossa.
El Sr. Téllez finalitza dient que tot el que han plantejat és compatible i esperen que es pugui
estudiar en algun moment en el futur.

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

Per la Sra. Sánchez es dóna lectura a la següent moció :
C) “MOCIÓ CREAR UNA NORMATIVA REGULADORA DELS MATRIMONIS CIVILS
CELEBRATS PEL AJUNTAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès la necessitat de regular l’organització i els dies i les hores de celebració de les
cerimònies civils de casament organitzats pel Ajuntament de Vila-seca.
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Atès les competències que atribueix l’article 21 de la Llei 2/1985, reguladora de les bases
de règim local, en matèria d’organització dels serveis municipals i en el marc de la
legislació vigent.
Atès que a celebració dels casaments civils és una potestat que el Codi Civil dóna als
jutges i els alcaldes i que aquests últims poden delegar la seva responsabilitat en els
regidors.
Atès que en els darrers mesos diferents parelles dels municipi han mostrat el desig de
que els Regidors de l’oposició ofereixin casaments tal com succeeix a molts municipis de
Catalunya i la resta de l’estat.
Atès que La Direcció General dels Registres i del Notariat, que depèn del Ministeri de
Justícia, ha dictat una instrucció en la que permet que els alcaldes i regidors puguin
oficiar casaments civils fora dels ajuntaments.
Atès que aquesta instrucció permet que l’Ajuntament pugui oferir casaments als diferents
nuclis urbans que composen el municipi.
Per tots aquests motius el Grup Municipal de Vila-seca en Comú presenta al Ple
Municipal de Vila-seca l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar per acord de Ple la realització d'una normativa reguladora dels matrimonis civils
celebrats pel Ajuntament de Vila-seca.
2. Que la normativa contempli la possibilitat de delegar la potestat de celebrar casaments
civils a la totalitat dels regidors i regidores que composen l’Ajuntament de Vila-seca.
3. Que la normativa contempli la possibilitat d’oferir casaments als diferents nuclis urbans
que composen el municipi.
4. Que es contempli la proposta de normativa que s’adjunta a la present moció per realitzar
la normativa.
El Grup Municipal Vila-seca en Comú presenta la següent proposta normativa com a
document adjunt a la MOCIÓ PER CREAR UNA NORMATIVA REGULADORA DELS
MATRIMONIS CIVILS CELEBRATS PEL AJUNTAMENT
ARTICLE PRIMER.- OBJECTE.És objecte de la present Ordenança la regulació dels aspectes relatius a la cerimònia de
celebració dels matrimonis civils autoritzats per l'alcalde President o regidor/a en qui
delegui, així com la utilització de infraestructura i locals municipals per a aquest fi.
ARTICLE SEGON.- TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS.A) .- Termini de presentació.-
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Es presentarà al Registre d'Entrades de l'Ajuntament de Vila-seca, la sol·licitud, en el
model establert a aquest efecte, per a la celebració de l'enllaç a la Sala d’Exposicions de
la Casa Consistorial, amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data prevista per
a aquesta celebració.
B) .- Requisits sol·licitants

●

●
●
●
●
●
●

Tots els ciutadans tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions que
conté el Codi Civil.
Els menors de 16 a 18 anys poden contraure matrimoni si estan emancipats. Podran
ésser emancipats per concessió dels seus pares o dels que ostentin la pàtria potestat, i
feta l'emancipació sol·licitaran certificació literal de naixement amb inscripció marginal de
l'esmentada emancipació.
No poden contraure matrimoni:
Els menors d'edat no emancipats (cal ser major de 16 anys i viure independentment dels
pares).
Les persones que estiguin lligades amb vincle matrimonial.
Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. Amb tot, el jutge de primera
instància pot dispensar d'aquest impediment amb justa causa i a instància de part.
Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol
d'ells. No obstant, el Ministeri de Justícia pot dispensar d'aquest impediment a instància
de part.
Disminuïts psíquics. No obstant, si l'instructor estima que algun dels contraents està
afectat de deficiències o anomalies psíquiques, obtindrà del Metge del Registre Civil o del
seu substitut el dictamen facultatiu oportú que declari l'aptitud per prestar el consentiment.
C) .- Dades de la sol·licitud
La sol·licitud es realitzarà a través d’una instància genèrica. A més de les dades que
expressament consten en el model de sol·licitud, en l’apartat "exposo" s’haurà
d’expressar el desig de casar-se a l’Ajuntament i en l’apartat “demano” el nom i cognoms
del Regidor/a de la Corporació triat per a l’autorització del matrimoni quan sigui diferent
del Sr. Alcalde-President.
Com a documents adjunts, els/les interessats/des han de portar l’expedient matrimonial i
els empadronats al municipi també el certificat d’empadronament.
C) .- RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS.Prèvia concessió d'autorització, l'Ajuntament podrà sol·licitar quants documents, informes
o aclariments complementaris consideri oportú. En cas de coincidència de dos o més
sol·licitants tindrà preferència el primer dels sol·licitants.
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La denegació de la sol·licitud, si escau, s'ha de comunicar expressament al sol·licitant,
amb la major brevetat possible per evitar possibles perjudicis.
ARTICLE TERCER.- ÒRGAN AUTORITZANT.
De conformitat amb el que estableix l'article 51.1 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre,
de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes,
l'òrgan autoritzant és el Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Vila-seca, no obstant
podrà delegar aquesta facultat en qualsevol membre de la Corporació, a petició de la part
interessada, o per qualsevol de les causes de delegació que preveu la legislació.
ARTICLE QUART.- ESPAIS PREVISTOS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CERIMÒNIA
DE MATRIMONI.
Amb caràcter preferent a la celebració de la cerimònia serà a la Casa de la Vila. No
obstant amb caràcter excepcional, previ acord amb l'Alcalde-President o Regidor/a
autoritzat, es permetrà la celebració de l'enllaç a altres espais municipals dels nuclis de la
Pineda i La Plana.
A la Casa Consistorial podrà celebrar-se la cerimònia, a elecció dels contraents a la sala
d'exposicions de la planta baixa o al Saló de Plens. L'elecció haurà de ser comunicada
amb una antelació mínima d'una setmana a la data de l'enllaç, a fi de dur a terme
l'oportuna preparació dels locals.
ARTICLE CINQUÈ.- HORARIS I DATA DE CELEBRACIÓ DE LA CERIMÒNIA.
A) .- Dies permesos i horaris
Amb caràcter preferent els matrimonis es celebraran els dissabtes no festius, al matí.
Excepcionalment i previ acord amb l’Alcalde-President o el regidor/a autoritzat, es
permetran cerimònies en un altre dia i horari.
ARTICLE SISÈ.- OBLIGACIONS DELS USUARIS.A) .- Els usuaris dels locals municipals hauran de tenir cura dels mateixos, del mobiliari
existent i comportar-se amb el degut civisme.
Els danys causats en els locals i mobiliari en ells existents seran responsabilitat del
contraents i l'Ajuntament podrà exigir la seva reparació.
Els usuaris dels locals municipals vetllaran per la seva neteja i ordre.
ARTICLE SETÈ.- TAXA
La taxa per la celebració de noces de caràcter civil a través de l’Ajuntament de Vila-seca
és de 100 €
ARTICLE VUITÈ- EXEMPCIONS
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S’està exempt de fer el pagament per la celebració de noces quan almenys una de les
persones contraents estigui empadronat al municipi.
ARTICLE NOVÈ- ENTRADA EN VIGOR
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per
l'Ajuntament i publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, transcorregut el termini.”

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que per part del seu grup no veuen cap problema en el
plantejament que es fa en aquesta moció i votaran a favor, tot i que personalment cap dels
dos regidors que té actualment el seu grup té cap mena d’ambició, per dir-ho d’alguna
manera, en aquest sentit i, si li permeten una broma dir que en altres països o altres ciutats
la gent es casa gràcies a Elvis Presley o Batman i tot i això són feliços. Per tant, per part
seva tenen la seva benedicció.
Intervé la Sra. Martín i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, però el perquè és
perquè pensen que les persones, en un dia tan especial, han de ser lliures d’elegir no només
qui els casa per una afinitat política o d’amistat, sinó també on es casa, i tenint tres nuclis al
municipi creu que haurien de ser lliures d’elegir . Totalment d’acord amb aquesta moció i vol
reiterar que hi votaran a favor.
El Sr. alcalde diu que aquesta és una qüestió que resulta una mica singular debatre sobre
els casaments. La gent és lliure de decidir on es casa i per qui es casa. Es poden casar al
Jutjat, a l’Ajuntament o d’altres maneres. N’hi ha moltes i totes són respectables perquè
respecten sobretot el desig d’aquells que es casen.
Per tant, és en el cas dels que es presenten a l’Ajuntament i volen casar-se pel civil, que és
el cas els ocupa, la normativa actualment vigent li confereix aquesta competència a l’alcalde,
i per tant, l’alcalde la desenvolupa amb caràcter general per a tots els veïns que s’hi
adrecen, sense forçar a ningú a ser casat per qui no vol ser casat per l’alcalde.
La Sra. Sánchez li va adreçar un escrit en aquesta direcció i fins i tot una veïna va anar a
exposar-li aquesta inquietud, i li va explicar el mateix que els explicarà ara en el Ple, que és
que aquesta facultat la desenvolupa sempre i amb molt de goig, excepte quan no pot,
perquè hi ha alguna raó que ho impedeix, bé perquè no és al municipi o bé perquè hi ha
alguna altra circumstància. És aleshores quan delega en algun dels tinents d’alcalde, és la
normativa que ho empara i és el criteri que segueix.
Tanmateix fent-se ressò d’aquest desig que de vegades les persones poden voler ser també
acompanyades per una persona per raons de proximitat política o per amistat, és també
possible no contravenir el criteri que s’està seguint i el regidor o regidora que tingui aquest
desig pot acompanyar perfectament l’alcalde a la cerimònia, cosa que no presenta cap
obstacle.
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En aquest sentit li reitera a la Sra. Sánchez, que ha presentat la moció i a la que li ha
contestat fins i tot signat amb una carta, que està disposat a dur-ho a terme sempre que ho
demanin ella o qualsevol altre persona, tal com li va fer saber a aquesta ciutadana. No hi ha
cap raó per generar cap mena de polèmica respecte als ciutadans que s’adrecen a
l’Ajuntament per ser casats civilment per l’alcalde o la persona en qui l’alcalde delegui. Amb
cordialitat, normalitat i de franc, sense cobrar ni cap tarifa ni taxa.
El Sr. alcalde finalitza dient que més naturalitat, amplitud i generositat és impossible i no veu
cap raó per canviar aquest criteri en base a aquesta moció i a aquest reglament que
l’acompanya. Per això la posició del seu grup davant aquesta moció serà negativa.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que la resposta es pot resumir en un no, no ho faig perquè no
vull. Alcaldes com ell fan que la democràcia brilli per la seva absència en aquest Ajuntament.
El Sr. alcalde contesta que si del que es tracta és de proferir qualsevol mena d’afirmació
sobre l’alcalde, li prega que s’abstingui. I li demana que acabi perquè les posicions ja han
estat reflectides i ara és allargar-ho per allargar-ho i li fa patir el temps que es té per debatre
la resta de coses que queden.
La Sra. Sànchez diu que en primer lloc no ha acabat i demana que la deixi parlar. Diu que
l’alcalde delega molt, un 90%, i si li ve un ciutadà a l’Ajuntament i li demana que la regidora
de la Corporació de l’Ajuntament, sigui del grup municipal que sigui, vol que el casi, no
acaba d’entendre per què no pot ser, perquè ha d’estar el regidor al costat si qui vol aquella
persona que els casi és aquell regidor. No ho entén. Igual que pot delegar amb els tinents
d’alcalde, pot delegar en qualsevol altre regidor o regidora de la Corporació.
Li queda respectar aquesta decisió, però que segons el seu parer i del grup al qual ella
pertany, respon a molt poca voluntat de donar més visibilitat als regidors que no són del seu
grup municipal. Actes com aquest demostren que més enllà de paraules buides, que se les
emporta el vent, els regidors i regidores de l’oposició són vistos per part de l’equip de govern
com a enemics i no com a servidors triats per la ciutadania per governar.

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

Pel Sr. Basterrenchea es dona lectura de la següent moció:
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A) MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE VILA-SECA AL AMPARO
DEL VIGENTE REGLAMENTO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN EL PLENO EN
RELACIÓN AL PRE-ACUERDO SUSCRITO POR LO JEFES DE ESTADO Y EL
GOBIERNO DE LA UE CON TURQUÍA.
Exposición de motivos:
El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para
deportar a Turquía a todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo
sirios y de cualquier otra nacionalidad– , que lleguen a la Unión Europea a través de este
país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de
personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y
políticas a favor del Estado turco.
Los y las socialistas consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no
estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y
que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea.
Los y las socialistas no reconocemos esta Europa, y creemos que no se puede hacer un
acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas y
migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible.
Desde el PSOE y PSC consideramos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han
firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a
los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de
comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios
internacionales sobre derechos humanos.

El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales,
Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y activistas pro derechos
humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión
Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con
urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos,
creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad, y posibilitándoles
el asilo entre los miembros de la Unión Europea.
Gracias a toda la presión ciudadana y de las organizaciones políticas, el acuerdo de los
Jefes de Estado y el Gobierno de la Unión Europea, firmaron finalmente en el Consejo de
Europa el pasado 18-19 de Marzo, modificar los términos del preacuerdo, pero todavía
nos encontramos muy lejos de las exigencias humanitarias y de respeto al derecho
Internacional, por lo referente a la gestión de la crisis de los refugiados”.
Es por todo lo anterior que el GMS del ayuntamiento de Vila-seca presenta la siguiente
Moción para su debate y aprobación en Pleno:
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1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca exige a la Unión Europea y a los Estados
miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las
personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos
humanos.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca insta a las Instituciones Europeas y a los
Gobiernos de los 28 Estados a ser extremadamente vigilantes con el cumplimiento de la
legalidad y del Derecho Internacional de Asilo o Convenios Internacionales sobre
Derechos Humanos firmados por la Unión Europea.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca se suma al Manifiesto “Pasaje Seguro”
suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda
Europa y, en este sentido, insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la
creación de pasillos humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas
personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca pide a los Jefes de Estado y de Gobierno de
la UE que realicen todos los esfuerzos necesarios para acoger y reubicar de manera
efectiva en sus países el número de refugiados que les per toca según el repartimiento
acordado. Hacemos una especial llamada al Gobierno de España para que agilice el
cumplimiento de sus compromisos con la UE para acoger a los 16000 refugiados. La
ciudadanía y muchas administraciones locales estamos preparados y dispuestos para
acoger a éstos refugiados y por eso exigimos al Gobierno respeto por los Derechos
Humanos”.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que ja s’ha parlat d’aquest tema i han deixat clara la
seva postura. Tal com feia referència el Sr. Basterrechea, el preacord del qual parla la
moció és un acord en ferm i tant o més vergonyós del que semblava. No es poden posar
portes ni aixecar fronteres per aturar la desesperació. Què no farien qualsevol d’ells pels
seus fills, si es trobessin en la situació en què es troben aquestes persones? persones
que s’estan jugant la pròpia vida i la dels seus per intentar obtenir no una vida millor sinó
simplement una vida que en els seus llocs d’origen no tenen, com tampoc tenen ni futur ni
esperança.
Per què marxen els joves d’aquí a països més desenvolupats si no és pel mateix motiu? I
amb quina autoritat moral es creu que els seus fills sí que poden emigrar cap Alemanya,
però s’han de posar impediments perquè hi arribin ciutadans sirians que, per cert, pocs
són els que volen venir aquí, i tots volen anar a països nord europeus. Això els hauria de
fer reflexionar també una mica.
De poc o res serveix aprovar aquesta moció, tal com també han comentat anteriorment.
Però millor aprovar-la, que no quedi per ells, i hi ha una cosa que és clara : si l’expressió
o l’essència de la Unió Europea és el lamentable espectacle d’americanes i corbates
passant.se la llufa i assenyalant-se amb el dit mentre milers de persones, entre els quals
molts nens, que només demanen refugi i una oportunitat, s’ofeguen i moren a les seves
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fronteres, que no els busquin. Tant de bo siguin certes les profecies que diuen que els
expulsaran d’aquest club de mercaders on uns pocs viuen de luxe gràcies a la misèria
d’uns altres. Només mereixen menyspreu.
El Sr. Téllez pren la paraula i diu que comparteixen les paraules del Sr. Rodríguez i que la
seva formació votarà també a favor d’aquesta moció i sí que voldria dir que a nivell de
política internacional o estatal celebren que el Partit Socialista s’hagi desmarcat de la
posició del Partit Socialista Europeu que va votar a favor de l’acord en conjunt amb el
grup Popular i la ultra dreta de Marine le Pen.
El Sr. alcalde intervé i diu que abans ja ha manifestat la intenció de vot del seu grup,
plenament coincident amb l’esperit d’aquesta moció.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

Pel Sr. Basterrechea es dóna lectura a la següent moció:

B) “MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE VILA-SECA SOBRE ELS
ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLlMÀTIC DE PARIS 2015
Els passats dies 30 de novembre fins 1'11 de desembre la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferència
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11 a Conferència de les Parts en qualitat de reunió
de les Parts en el Protocol de Kyoto.
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en
dubte que l'actual creixement econòmic està posant en perill el futur del planeta, si no
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en un
veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però
també a escala local i fins i tot a escala domèstica.
L'escala local esdevé un vàlua important de tot el procés de desenvolupament sostenible i
és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local assoleixen un
punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
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Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferència Internacional sobre el
Canvi Climàtic, el grup Socialista de Vila-seca proposen al Ple l'adopció dels següents
acords:
1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució
decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als objectius previstos en
l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les nostres autoritats.
2) Creació del PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per donar suport als municipis en la
implantació dels acords Paris 2015.
3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure ¡ donar suport a accions i iniciatives fent
especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:
a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i
eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i industrials.
c) Mobilitat i transport.
d) Participació i educació
4)Revisar e impulsar la Agenda 21 de Vila-seca del Pla d’acció Ambiental i Sistema
d’Indicadors de Juliol del 2007.

5)Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de
suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la
Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la Declaració de París
de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i les regions a
la COP 21)
6)Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la llei
de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la regulació a
llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la descarbonització de
l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i concreta
7)Traslladar aquests acords als municipis de la província de Tarragona, a les entitats
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que perquè volen una defensa real del medi ambient,
perquè els preocupen els seus fills, perquè veuen amb preocupació com el canvi climàtic
avança imparable amb conseqüències inimaginables per a la vida del planeta, perquè
avorreixen aquesta societat consumista que deixarà d’herència un planeta mort i exhaurit,
votaran en contra de la moció.
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Perquè no creuen en el que els diguin una colla de caps d’estat que es troben uns quants
dies a cos de rei per decidir quina quota de contaminació encara els queda per gastar. Un
lloc on es reparteixen carnets de punts per contaminar i al final acaben signant un acord de
mínims, que cap d’ells pensa complir i que només serveis per fer-se la fotografia i dir : ja ens
veurem l’any que ve, i si enguany la fem a Sudamèrica l’any vinent a Europa. Anant fent
turisme.
Un espectacle grotesc i fals símbol de la decadència a la qual ha arribat el món actual. Amb
una humanitat incapaç de posar-se d’acord en protegir allò més essencial per a la vida
mateixa. Falten polítiques reals per protegir el clima i el planeta a nivell global. Canviar el
model econòmic i energètic cap a una economia equilibrada, basada en el consum
sostenible de les energies renovables i una protecció ajustada a les necessitats reals. Això
és protegir el clima.
El cinisme de la societat en aquest àmbit és desesperant. Es signen protocols, tothom parla
de l’efecte hivernacle o la petjada de carboni, de les empreses creant departaments
específics, estan tots molt preocupats... Es fan declaracions, agendes municipals o no, és
igual, i tothom està molt preocupat. Però tothom vol un model de mòbil nou cada any i
arribar al cap de setmana i carregar la família al cotxe i sortir a tombar, sense més, a cremar
gasolina.
Tot plegat és una comèdia, un circ i el seu grup creu que no hi ha de participar. Per tant, no
és una crítica cap a la moció sinó com a model, i per això votaran en contra.
Intervé el Sr. Téllez i diu que el seu grup, si bé comparteixen bona part de l’argumentació
feta per Decidim, votaran a favor de la moció, en el sentit que com a mínim mostrar la
voluntat a nivell municipal de reduir o fer alguna cosa per millorar el medi ambient.
Tot i així, sí que és cert i no a nivell del grup municipal del PSC, però sí del seu partit en
general i d’altres també, revelar el que acostuma a succeir en aquestes situacions, que és
un comportament hipòcrita per part dels governants i en el cas del PSC, durant el govern de
Rodríguez Zapatero, Espanya va ser un dels països signants que més va incomplir el
protocol.
En aquest sentit el percentatge, evolució d’España el 2008 respecte al 1990, mostra un
42,3% d’augments d’emissions només superats pel 96% de Turquia i el 42,9% d’Islàndia.
Estats Units, per exemple, tot i no signar el protocol, va tenir un 13,3% d’augment i 30 punts
percentuals menys. En el mateix període la mitjana de la Unió Europea va ser d’un -11,3%.
Fins i tot a Itàlia, un país potser molt equiparable en aquesta qüestió amb Espanya, les
seves emissions només van augmentar un 4,7% i en els països més industrialitzats es
troben amb el +22,2% d’Alemanya o el + 18,5% del Regne Unit o el -6,1 de França.
Per tant, si bé creuen que la proposta del grup municipal del PSC, sobre tot la seva voluntat,
no està malament, sense acritud sí que els agradaria que d’alguna manera traslladi al seu
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partit que el missatge d’aquests protocols a més de signar-los, s’ha de fer l’esforç per
complir-los. Tot i així el seu vot serà a favor.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està totalment d’acord amb la qüestió i per això
votaran a favor, però li agradaria insistir que es vol millorar l’Agenda 21 però creu que Vilaseca en aquests temes no té força per actuar. Són temes que sobrepassen l’àmbit
municipal, és un debat estatal, europeu i mundial, i de vegades són debats estèrils en els
quals hi estan d’acord perquè són coses importants bàsiques, però creu que des d’aquí no
poden fer massa força.
Votaran a favor d’aquesta moció perquè hi estan a favor i a part hi ha un apartat que parla
de l’Agenda 21 que sí que afecta a Vila-seca i podrien parlar per millorar-la.
A continuació pren la paraula la Sra. Moya i diu que Vila-seca forma part del Pacte
d’Alcaldes per l’Energia i el Clima, impulsat per la Diputació de Tarragona, els objectius
del qual són, entre d’altres, el de contribuir a pal·liar el canvi climàtic i reduir les emissions
de CO2, així com preveure i reduir l’impacte de les seves conseqüències. I també reduir
el consum d’energia importada per tal de ser eficients energèticament i augmentar les
energies renovables locals aprofitant recursos propis.
L’Agenda Local 21 a la qual s’ha fet referència, es va elaborar al municipi entre els anys
2005 i 2008 amb un ampli procés participatiu. Aprovada l’any 2008, es va crear una
comissió tècnica interdepartamental per difondre, desenvolupar i realitzar el seguiment
tècnic del conjunt d’actuacions prioritàries que formen part del Pla d’Acció Ambiental.
Periòdicament s’actualitzen aquests indicadors. Actualment s’està en fase d’avaluació
numèrica dels indicadors associats a les accions de l’Agenda 21 Local. Fruit d’aquest
rigorós treball s’implementen, des de fa anys, les previsions contingudes en aquest Pla
d’Acció Ambiental, i s’hi referirà, potser no en totes, però creu que avui s’escau fer un
breu repàs de tot el que suposa això.
S’ha fet la renovació integral de l’enllumenat públic de tot el municipi, cosa que ha
significat un important estalvi en el consum energètic i en les emissions de CO2
associades a aquest consum, a més s’ha reduït la factura energètica vinculada a la
despesa derivada d’aquests consums.
Estan en marxa la revisió de les instal·lacions de tots els edificis i equipaments municipals
per tal d’incorporar-hi criteris de millora en l’eficiència energètica. En aquest sentit, l’any
2007 vam activar la realització d’un pla d’estalvi energètic municipal basat en auditories
energètiques i estan d’acord amb els resultats d’aquest Pla.
S’està estudiant la implantació en aparcaments públics de punts de càrrega per a
vehicles elèctrics al municipi, com també entre la flota de vehicles dels serveis bàsics
municipals es disposa de vehicles elèctrics. Es potencia la utilització de les bicicletes com
a mitjà de transport al nostre municipi, amb la implantació de carrils bici i l’establiment
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d’aparcaments de bicicletes, amb actuacions específiques també a les escoles del
municipi, entre d’altres.
Vila-seca és membre del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, que té
per finalitat coordinar el sistema de transport públic de viatgers en àmbits territorials del
Camp de Tarragona, a través de l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat) del Camp de
Tarragona i participem activament en les iniciatives de foment de la utilització dels
sistemes de transport públic. En aquest sentit, cal destacar el sistema tarifari integrat, o el
sistema de Rodalies del Camp de Tarragona amb l’increment de freqüències.
Respecte de la gestió de l’aigua, que també és una de les accions proposades en
aquesta Agenda Local 21, s’han fet moltes actuacions que van des de la reutilització de
l’aigua depurada en el sistema de reg del Parc de la Torre d’en Dolça, com la utilització
de l’aigua freàtica per al reg dels espais verds del municipi, la neteja viària i el
manteniment del clavegueram, alliberant així una bona part dels recursos en aquest
sentit.
Com aquesta moció es centra sobretot en el tema de la reducció de les emissions
d’efecte hivernacle, voldria destacar també la feina que es porta fent des de fa molts anys
en la gestió dels residus, perquè té una incidència molt directa en aquest objectiu pretès a
través d’aquesta moció.
En aquest sentit, la implantació i el bon funcionament de la recollida selectiva al municipi
ens aporta des de fa anys uns bons resultats. L’any 1987 els municipis de llavors Vilaseca i Salou, Cambrils, Reus, Tarragona, Valls i Constantí, van crear la mancomunitat de
SIRUSA, que és el servei d’incineració de residus sòlids urbans per incinerar i valoritzar
energèticament els residus sòlids urbans.
L’entrada en funcionament d’aquesta incineradora l’any 1991va permetre l’abocador de
residus sòlids urbans que fins llavors hi havia al municipi, en el que actualment és el Parc
de la Torre d’en Dolça.
Poden recordar, més enllà de les olors que es derivaven d’aquelles brosses acumulades,
els fums que constantment sortien d’allà generats pels processos d’autocombustió
altament contaminants i emissors de gasos d’efecte hivernacle, entre d’altres, metà. I no
només això, sinó a més la valorització energètica d’aquests residus -de la fracció resta –
tot allò que no es pot reciclar- , està produint actualment al municipi, amb tots els residus
que es porten a incinerar, es produeixen 2 milions de kWh d’energia elèctrica sostenible
en un any que és l’equivalent a l’energia elèctrica que consumeixen 202 llars en un any
segons dades de l’OCU.
A més, entre d’altres actuacions en relació amb aquesta implantació de l’Agenda Local
21, que potser ara no s’escau comentar-les, i també nombroses accions de campanyes
associades a la sensibilització, informació, divulgació al conjunt de la població i també
campanyes específiques adreçades exclusivament a tots els escolars del municipi.
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La Sra. Moya finalitza dient que amb aquest resum i per tot això consideren innecessari
crear el pla estratègic municipal que planteja aquesta moció, i per això el sentit de vot del
seu grup serà en contra d’aquesta moció. No obstant això, si tenen alguna proposta
concreta a fer en aquest sentit i l’aporten, i l’estudiaran.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que voldria fer dues precisions, i és que el PSC a tot
Catalunya és pioner en la creació de plans estratègics per temes de canvi climàtic, eficiència
energètica, infraestructures domèstiques i de serveis industrials. Hi ha molts exemples a
molts municipis. Aquesta és una primera precisió.
La segona és que quan s’ha parlat que l’oposició fa màrqueting, només es reflecteix en
l’equip de govern. Sí que fan accions puntuals, però sempre estan en permanent estudi,
avaluació. Tot és estudi, avaluació, i al final tot queda en res.
El sistema de l’equip de govern és vetar totalment les accions i les mocions dels partits de
l’oposició.
El Sr. Ramírez diu que voldria felicitar públicament l’equip de govern de la manera que
aconsegueix fer-se seva una moció de l’oposició, donar-se publicitat i explicar tot el que han
explicat. Els felicita i agraeixen tota la informació que se’ls ha donat.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín 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.
5.4 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.

Pel Sr. Forasté és dóna lectura a la següent moció :

A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL D’IMPUGNACIÓ DELS SOSTRES MÀXIMS ANUALS DELS CARRECS
ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca celebrat el dia 10 de Juliol de 2015, on es va definir el
cartipàs municipal, va aprovar en seu punt dotzè, amb el vot en contra del nostre Grup
Municipal, el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la

45

Corporació, establint en el seu punt segon, diferents sostres màxims aplicables a
percebre anualment per cada membre de la Corporació, en funció del seu “càrrec”,
quedant establert de la següent manera:
- President de Comissió Informativa d’Hisenda/ President de Comissió Informativa i de
Patronat .................................................................................................................. 25.000 €
- Regidors delegats ................................................................................................. 17.500
€
- Regidors portaveus de Grups Municipals ............................................................. 14.000
€
- Regidors ................................................................................................................ 10.500
€
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sentència 234/2001 del 8 de
març, estableix que assignar sostres màxims o retribucions diferenciades, entre els
membres del consistori, en funció del seu càrrec, va contra la legalitat vigent, per tant, no
es poden assignar sostres diferenciats en funció de si un regidor és President o Vocal de
Comissió Informativa o Patronat, com tampoc si es tracta d’un regidor amb competències
delegades, o és portaveu o no de Grup Municipal.
Per altra banda, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, en la seva sentència
286/2002 d’1 de març, insisteix en el fet que contravé la legislació vigent l’assignació de
sostres diferenciats als regidors de la Corporació Municipal, en funció de si formen part
de l’equip de govern o no, o si tenen competències delegades o no.
Ens trobem, per tant, que el regim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels
membres de la Corporació Local de Vila-seca, aprovada en sessió plenària en data 10 de
Juliol de 2015, contravé la legislació vigent i la jurisprudència existent en aquest àmbit.

Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Vila-seca l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Eliminar els sostres anuals diferenciats establerts en concepte
d’indemnitzacions per assistències dels càrrecs electes de la Corporació Municipal, per
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estar aquests contravenint la legislació vigent i la jurisprudència aplicables en aquest
àmbit.
SEGON.- Obrir converses conjuntes entre tots els Grup Municipals per establir un nou
sostre únic per tots els membres de la corporació, basat en els següents criteris :
a) Contenció de la despesa municipal.
b) Foment de l’estalvi pressupostari.
c) Equilibri entre les retribucions dels càrrecs polítics i l’actual context econòmic.
TERCER.- Modificar a la baixa les retribucions assignades per assistències, especialment
d’aquelles sessions amb major freqüència, concretament les assistències a les sessions
de la Junta de Govern Local, a fi d’ajustar la despesa global d’aquesta partida a l’actual
contingut de l’Annex núm. 2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’any
2016.”
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció
perquè estan d’acord amb els seus punts, i, simplement per coherència, si s’obren
aquestes converses i s’arriba a uns acords, demana que no facin com van fer al principi
de la legislatura que van proposar el topall dels regidors rasos i després la van votar en
contra.
El Sr. Téllez intervé i diu que avui Vila-seca en Comú amb aquesta moció haurà votat a
favor de totes les mocions que s’han presentat i de tots els acords que s’han pogut
presentar avui en aquest plenari. Diu això perquè són maneres de fer, perquè l’equip de
govern pràcticament ha votat a tot en contra i l’única cosa que ha votat a favor és una
cosa que no té utilitat real a nivell municipal. Són maneres de fer i el seu grup no està al
100% d’acord amb tot el contingut de totes les mocions, però volen fer coses i volen que
des dels grups municipals es facin coses i que des de l’Ajuntament també. Hi ha
mentalitats que són possibilistes, com la seva, i hi ha mentalitats que són negacionistes,
que tenen una mentalitat de dir que els únics que fan les coses bé són ells i no permetran
mai que ningú faci cap cosa que pugui ser un benefici per al municipi, perquè si no ho
signen ells no ho permeten.
Són maneres de fer. El seu grup vol treballar plegats per millorar el municipi i les
condicions de vida de la ciutadania. I pel que fa a la moció demostra que legalment no
tenen raó de ser els topalls i que a Vila-seca no hi ha regidors de primera i regidors de
segona. De fent, estan convençuts que la feina que fan bona part dels regidors de
l’oposició és tant gran o més com la de molts regidors amb càrrecs de govern. Per això
des de Vila-seca en Comú també van votar en el seu dia en contra de la quantia de les
indemnitzacions i troben immoral que gent sense dedicació exclusiva ni parcial, cobri
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gairebé 2.000 euros mensuals quan no tenen cap tipus de dedicació exclusiva ni
temporal.
El Sr. Ramírez intervé i diu que els agradaria fer una pregunta amb veu alta per si algú de
l’equip de govern o de l’oposició els hi contesti. Al primer punt, l’estar dins o fóra de la
legislació vigent és el que els hi interessa, perquè han buscat informació d’aquest tema i
voldrien saber si s’està realment dins de la llei, per poder definir el vot del seu grup. Per
això agrairia que se’ls donés una explicació pública. El primer punt de l’acord diu que
s’està contravinent la legislació vigent i la jurisprudència i voldria saber si realment això és
cert, perquè si ho és no es pot estar així, llavors demanaria que se’ls donés una
explicació sobre aquest tema.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que és un tema curiós perquè ja va estar debatut al
començament de mandat i àmpliament.
En primer lloc dir que discrepen absolutament de les mencions a la il·legalitat que ha fet
el proponent de la moció. En concret parla d’una sentència que diu que en un mateix acte
no hi poden haver retribucions diferents per regidors de govern o d’oposició, cosa que no
passa en aquest municipi, ja que les indemnitzacions per cada acte són idèntiques per a
tothom.
Es refereixen als topalls, aquest és un àmbit més discutible. No hi ha cap dificultat legal
per establir indemnitzacions diferenciades via dedicació parcial. Per posar un exemple,
els dirà que a l’Ajuntament de Cambrils hi ha 4 dedicacions exclusives ( no sap la xifra
que reben) i 17 de parcials, que sí sap el que reben. Tota l’oposició té dedicació parcial.
Dedicació parcial i 11.970 euros de retribució. Per tant, no hi ha cap problema en fer
retribucions diferencials entre govern i oposició, via dedicacions parcials.
La via de dedicacions parcials els sembla absurda perquè afecta lògicament a les
persones que tenen dedicació plena a l’Ajuntament, com és el cas a la pràctica de dos
regidors de l’equip de govern. Per a la resta ho consideren innecessari i costós pel
municipi perquè els hi recordarà que les dedicacions parcials tenen costos socials sense
cap repercussió per al beneficiat. Per això no els agrada el model de dedicacions parcials
i el que està clar és que les retribucions diferencials són completament legals.
Però admet que hi ha qui dubta sobre si els topalls diferencials són acceptables o no.
Dubte, però no hi ha cap sentència que ho digui. No hi ha cap norma que ho digui, i ha
juristes que expressen dubtes.
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Primer s’ha parlat de quantitats i xifres i es veu obligat a dir que el cost d’indemnitzacions
de l’equip de govern al municipi és baix. Només cal que els recordi que a l’Ajuntament no
hi ha assessors com a tants municipis i com tants grups aquí presents han demanat
alguna vegada. Aquí no hi ha assessors de grups polítics. No hi ha dedicacions de tot
l’equip de govern. Hi ha dues persones amb dedicació exclusiva perquè és el mínim i això
es reflecteix a les xifres. Els cost a Vila-seca és inferior a 400.000 euros; Calafell i
Cambrils, 600.000 euros; Salou 500.000 euros; Amposta, més de 400.000 euros.... i hi ha
també molts municipis que utilitzen, com aquest Ajuntament, les indemnitzacions amb
topalls diferencials i ningú s’ha queixat mai.
Malgrat tot això, continua dient el Sr. Farriol, l’equip de govern no vol alterar el model
retributiu que van aprovar al seu dia, però si fos el cas que en algun moment es pogués
determinar que els topalls diferencials no són correctes, els eliminaran. Ja no hi haurà
topalls diferencials. Ho faran el proper mes i simplement per si hi hagués dubte no
correran el risc que se’ls corregeixi. Fora topalls. També voldria dir-los que els membres
de l’equip de govern s’atendran al que van aprovar el dia que es va constituir aquesta
Corporació, i com ni hi ha cap obligació de presentar notes d’assistència, es deixaran tal
com estan. És a dir, es comprometen a mantenir cada un d’ells les indemnitzacions en els
topalls actualment existents, encara que desaparegui el topall.
Els senyors membres de l’oposició podran fer el que vulguin en el sentit de demanar
indemnització per les assistències que hagin realment realitzat i en funció del seu
desenvolupament. Consideren que és un tema que ja està discutit, que es presenta aquí
amb una intencionalitat política que només li mereix indiferència, es corregirà eliminant
els topalls i voldria felicitar-los perquè les dues actuacions del grup municipal de Decidim
Vila-seca que han tingut en aquest tema, realment brillants, hauran aconseguit dos
augments d’indemnitzacions per a ells.
El Sr. Forasté intervé i diu que més que res perquè la població estigui assabentada i
també per respondre al grup de C’s i perquè ho sàpiga tothom.
L’equip de govern té un advertiment del Departament de Governació de la Generalitat del
28 d’agost de 2015 en aquest sentit. Quan la moció del Ple del cartipàs arriba a la
Generalitat aquesta respon. Concretament i cita el text exacte : recordem que la fixació
dels màxims anuals diferenciats per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de
la Corporació, contravé el principi d’igualtat del dret d’assistència, concepte que retribueix
l’assistència, no la responsabilitat tal com ha declarat reiteradament la jurisprudència de
la qual a tall d’exemple us remetem a la sentència 286/2002 d’1 de març del Tribunal
Superior de Justícia del País Valencia i la sentencia 234/2001 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
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Ell, continua dient el Sr. Forasté, s’ha llegit aquestes sentència i diu això. L’equip de
govern fa servir aquesta sorneria, concretament el Sr. Farriol, per intentar desmerèixer
l’actuació i la realitat és que ells són sabedors que això no és legal i ho continuen fent. És
tant fàcil com establir un topall comú per a tothom. És senzill, no cal que els treguin. Es
poden posar d’acord i estaran dins de la legalitat. No ho volen fer, doncs no ho facin, però
llavors ja saben el que passarà. Els seus assessors estan molt segurs d’això, per tant, ja
s’anirà trobant.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez i Almansa, la present moció.

Pel Sr. Forasté es dóna lectura a la present moció:

B) “MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR!

ANTECEDENTS
NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que
per algun problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar un lavabo urgentment.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de
no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva
de la seva qualitat de vida.
El projecte va destinat a tots aquells ciutadans que pateixin alguna de les següents
afeccions: malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), pacients
ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots
aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal
incloure.
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC
ESPERAR!, aquestes targetes són lliurades als facultatius i el personal sanitari per tal
d’entregar als pacients que ells considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i els
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usuari no han d’ésser, obligatòriament, socis d’ACCU Catalunya, tampoc són nominals,
però estan numerades per a seguir un control de lliurament.
La targeta per demanar l’accessibilitat als lavabos és vigent en diversos països: EUA,
Gran Bretanya, Autràlia, Nova Zelanda, canadà, França i Bèlgica.
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el
projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s'intentarà arribar a acords de col·laboració
amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera
gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!.
L’establiment adherit autoritzarà gratuïtament l’ús dels lavabos tan ràpid com sigui
possible als portadors de la tarja i a canvi de li oferirà al establiment, la possibilitat
d’aparèixer a la llista d’establiments adherits al projecte, al web i l’App “NO PUC
ESPERAR”, a més d’aparèixer a les noticies relacionades amb el projecte al web d’ACCU
i les xarxes socials.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest
problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i promoguin
l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la
difusió del projecte entre els seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives
i de suport.
5. Patrocinadors

A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:
•

Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol
lloc i sempre que ho necessitin.

•

Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen.

51

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat
de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte NO
PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la
incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments
col·laboradors.
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de
la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut, de GETECCU
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la
col·laboració d'AbbVie.

Per tot això, el Grup Municipal Decidim Vila-seca - Acord Municipal insta a l’Ajuntament
de Vila-seca els següents:

ACORDS
Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al projecte NO PUC ESPERAR!
amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya.
Segon.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Vila-seca al
projecte NO PUC ESPERAR!.
Tercer.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania de Vilaseca, amb especial atenció als comerços, bars, restaurants i els centres assistencials del
municipi .
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota la
ciutadania de Vila-seca amb la col·laboració de les entitats especialitzades”.

Intervé el Sr. Téllez i diu que des del seu grup troben positiva aquesta iniciativa, ja que
bàsicament creuen que pot ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones amb
aquestes afeccions i acaba la seva intervenció avui en aquest plenari i voldria animar els

52

grups municipals de l’oposició que continuïn treballant en la pro activitat vigent i que la
dictadura de la majoria no els tregui les ganes de canviar Vila-seca i millorar-la.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté. Diu que, en primer lloc voldria fer dues preguntes que han fet al
començament sobre quin és el procés per a detectar els pisos buits i quin és el procés
des que es detecten fins la disposició efectiva de destinar-los a les persones o famílies
amb necessitats d’habitatge.
En segon lloc dir que el seu grup també es compromet en el tema de reduir la despesa de
regidors i la faran pública aviat, tot i que hi ha el seu compromís anterior, però, ja que no
volen entrar en el debat posterior que proposaven, ho deixen aquí.
Pregunta si es poden imprimir els documents que els fan arribar als regidors com : ordres
del dia, actes de les sessions.... a doble cara. Ho diu per tal de poder estalviar paper, ja
que els arriben molts plecs de papers que potser no caldria. I tot el que es pogués fer
digital estaria bé, tot i que saben que hi ha alguna mena de problema a fer arribar el Ple
en format digital.
Després de les últimes notícies sorgides arran de la licitació dels Jocs del Mediterrani
Tarragona 2017, amb problemes en l’adjudicació de les obres, pregunten si els poguessin
dir quina és la situació d’aquest projecte, si és que en són coneixedors, si va endavant o
no.
Finalment, pregunta en quines condicions s’està instal·lant la fibra a Vila-seca, perquè el
fet de deixar-ho en mans d’una iniciativa privada, que és la sensació que els dóna,
almenys la que en fa el desplegament que és l’empresa ADAMO, on deixen les zones
menys densitat d’habitatges, és a dir, aquelles zones que són menys rentables quedaran
per al final o directament no es faran?. Quines condicions se’ls ha posat a aquesta
empresa en aquest sentit?.
Del Sr. Basterrechea. La primera pregunta és que fa poc menys d’un any es va
remodelar el paviment del carrer Pep Ventura de la Pineda i el passat 21 de març es va
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obrir un forat que encara no s’ha arreglat. Pregunta quina raó té el forat en una obra nova
i quan es començarà a treballar per arranjar-lo.
La segona pregunta és que com tots saben, es va aprovar el pressupost per arreglar el
carrer Isaac Albéniz des d’Alfredo Kraus fins a Marcos Redondo i ara s’estan arranjant
les voreres quan s’ha d’arreglar tot el carrer. Quina data hi ha prevista de començament
de tota l’obra de l’arranjament del carrer.
La tercera és què es farà amb l’esplanada del carrer Victòria dels Àngels, ja que aquests
terrenys es cedien a la Casa de Andalucía per a la realització de la romeria del Rocío i
pregunta quin ús se li donarà a aquella esplanada i si s’ha tingut en compte que en aquell
lloc quan plou s’inunden els vehicles i si s’ha previst prendre mesures per això.
La quarta qüestió serà amb relació a la compra dels vehicles de la Guàrdia Urbana per un
rènting, ja que són conscients que la Guàrdia Urbana està en unes condicions precàries,
no tant sols pel lloc on es troba ubicada, però entenen que hi ha una desproporció en la
compra d’aquests vehicles i troben molt car aquest rènting, i pregunten si s’havien
demanat altres pressupostos i mirat uns altres rèntings.
La cinquena és quan hi haurà una reunió del Patronat de Música, ja que el regidor Pujals
es va comprometre a tenir-la aquest mes i no s’ha fet i espera que es faci el proper mes,
perquè els partits de l’oposició puguin canviar impressions sobre la gestió del Patronat.
La sisena és que els preocupa el tema de les empreses que volen tancar i volen saber en
quin punt es troben les negociacions i que per molt que es gasti a facilitar treballs a
persones del municipi, si no arriba inversió i se’n van les empreses, arribarà un moment
que hi ha haurà una caiguda lliure quant a llocs de treball, amb la qual cosa l’atur
augmentarà molt.
També voldria fer dues reflexions i és que rebutjant la moció sobre la reclamació del
deute a la Generalitat, s’ha vist que per damunt dels ciutadans del municipi hi ha els
interessos de partit i en el tema de matrimonis també, ja que si la voluntat d’una persona
del municipi és que el casi un altre regidor, no entén com tenint la potestat l’alcalde de
delegar en altres regidors, no ho pugui fer i anar en contra de la voluntat d’un ciutadà del
municipi.

De la Sra. Sánchez. En primer lloc recorda que hi ha preguntes del Ple anterior que
l’alcalde es va comprometre a donar resposta en aquest Ple.
L’alcalde contesta que ja ho té previst.
La primera pregunta és que el Ple municipal va aprovar, per unanimitat, la creació d’un
Reglament de Participació Ciutadana i des de Vila-seca en Comú van presentar una
proposta de reglament per tenir-la present de cara a la confecció d’aquest reglament i han
demanat de forma contínua explicacions per saber en quin estat es troba. Malauradament
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encara no saben en quin estat es troba i, de fet, i fins i tot sospiten que encara no s’ha
iniciat la seva confecció. I per aquest motiu demanen saber l’estat real de la confecció del
reglament i el percentatge en què es troba d’elaboració i demanen públicament una
reunió extraordinària per treballar en aquest reglament i que hi participin tots els grups
municipals.
La segona és respecte al Reglament d’ús d’espais municipals. Fa tres mesos des de Vilaseca en Comú van presentar una proposta per crear un catàleg i una regulació sobre l’ús
dels espais municipals, i els va sobtar que només el centre cívic tingués aquest
reglament, si bé la seva proposta la van tombar com a conseqüència del vot negatiu de
l’equip de govern, el regidor des Serveis a les Persones va comunicar que es faria un
reglament, que es podria aplicar a tots els espais municipals susceptibles de ser emprats
pels veïns i veïnes. Per això demanen saber en quin estat es troba la confecció del
reglament d’ús d’espais municipals. Si no hi ha cap moviment en respecte, no els
quedarà altre remei que realitzar una nova moció per acordar per escrit el compromís de
forma verbal que va tenir lloc en aquest Ple per part del regidor.
La tercera és respecte al Reglament d’ús dels mitjans de comunicació locals. Després
que els va donar la raó el Síndic de Greuges, l’equip de govern va presentar una proposta
de reglament que va ser aprovat pel plenari fa cinc mesos. Si bé el 2n tinent d’alcalde va
dir que tindrien en compte les esmenes dels grups municipals que com el seu havien
votat a favor, han de dir que no han rebut resposta respecte a les seves esmenes i no
saben l’estat definitiu del reglament. A més, tot i que la seva aprovació encara no ha
entrat en vigor, i des del Consistori es continua retirant el butlletí Àgora del seu grup
municipal i no tenen assignat cap espai ni al taulell d’anuncis ni a la pàgina web de
l’Ajuntament, com els correspon. Pregunta quant més han d’esperar per aquesta
deixadesa institucional.
La quarta fa referència al Portal de Transparència. Des del seu grup han estat buscant
cadascun dels punts sobre els quals l’Ajuntament hauria de ser transparent i segons la
Llei 19/2014 que va entrar en vigor per als Consistoris locals el gener d’enguany, han
estat mirant les webs d’altres ajuntaments per poder veure bones pràctiques i que els
ajudessin a millorar. S’han trobat que falten mapes, hi ha bastant informació publicada
però costa molt de trobar-la i mai es pot acabar de tenir la certesa de poder-ho trobar tot,
hi ha molt de desordre. La informació sobre l’activitat de l’Ajuntament està molt dispersa
entre moltes webs i no estan connectades en un mateix cercador, de forma que si no se
sap ubicar de forma exacta el que es busca en alguna de les regidories o espais de
l’Ajuntament, és molt probable que no la trobin. D’un mateix tema pot haver-hi informació
molt dispersa repartida entre dos o tres webs i el camí per arribar-hi no és massa intuïtiu.
És a dir, s’ha de ser molt espavilat o espavilada per trobar segons quines dades. Els
formats no són sempre reutilitzables. De fet, normalment no ho són, la qual cosa dificulta
el reaprofitament de les dades o la informació. Les persones que s’hi dediquen, en
transparència recomanen graelles de dades en forma de full de càlcul editable, és a dir,
un document que obri l’excel o el càlcul en comptes d’un pdf.
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Falta informació rellevant, especialment la relacionada amb la contractació pública i la
gestió dels serveis públics. Falten els contractes per a la prestació externalitzada dels
serveis públics bàsics i tampoc no figuren els contractes menors. No hi ha seguiment del
compliment d’aquests contractes ni de les condicions per als usuaris o de les assumides
pels prestadors.
Igualment l’Ajuntament tampoc explica quants diners es gasta i com per a les seves
campanyes de publicitat institucional. L’Ajuntament no avalua la seva gestió. Una de les
grans mancances detectades té a veure amb tots aquells ítems informatius que la llei
requereix per avaluar i per controlar l’acció municipal. Es té informació dels plans
municipals, però no de l’avaluació del seu desenvolupament. Es té alguna o molt poca
informació sobre qui gestiona alguns serveis, però no es té res sobre com es gestiona. Es
té informació sobre qui rep subvencions, però no hi ha cap dada sobre a què es destinen
aquests diners.
Amb relació a l’Agenda pública, tal com van dir en el darrer Ple, aquesta cal millorar-la.
Quan es mira informació dels tinents d’alcalde, per posar un exemple, es troba que surten
dos ítems denominats : reunions de treball, per dia laboral fins l’últim dia de desembre
sense que consti ni l’horari ni res de res. Així mateix molta informació no consta o no
dóna cap tipus d’informació en respecte.
Per exemple s’ha trobat l’ítem : reunió fora del municipi, i no consta res més. Pregunta
reunió de què. Ells també empren el mateix dispositiu per publicar la seva Agenda pública
del grup municipal i no ha suposat cap dificultat per afegir informació. A més és un
requisit d’obligat compliment, per això demanen més rigorositat en aquest aspecte.
La pregunta cinquena torna a fer referència al transport públic de Vila-seca. Tant que
diuen que inverteixen en sostenibilitat, demana que facin el favor d’invertir també en la
tornada del bus a la Laboral ja. Creuen que tenen temps tenint en compte que aviat
acaba el curs escolar, que s’ha ofert un servei a mitges per part de l’ATM, es té temps per
treballar per aconseguir el servei de tornada de la Laboral i demanen una vegada més
que doblin els esforços per tal d’aconseguir-ho, ja que poden entendre que el servei
complet facilitaria molt el seu ús i molts més vila-secans i vila-secanes podran gaudir de
la Formació Professional que s’imparteix a la Laboral. Això és una demanda de veïns i
veïnes del municipi i que s’asseguren que si hi hagués l’anada i tornada molta gent
s’afegiria als usuaris actuals.
També consideren que seria oportú treballar per aconseguir una bona comunicació amb
el nucli de la Pineda. Ara comença la temporada i el servei és mínim, està tan malament
la situació que la gent no pot utilitzar el transport públic per anar a treballar i necessita de
l’ajuda de familiars o amics, o bé van amb bicicleta o caminant. Tant és així que molta
gent s’ha dirigit a ells per demanar-los que treballin per millorar-ho. Només amb la gent
que treball a Aquopolis, hotels, supermercats, souvenirs, Port Aventura, restauració,
platges... estan convençuts que hi ha prou demanda per fer necessari l’augment
d’aquesta necessitat. En aquest sentit el seu grup demana que es treballi per tal
d’aconseguir una millora.
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Pel que fa a l’estudi de la qualitat de l’aire que van proposar a l’equip de govern i que es
va rebutjar un estudi de la qualitat de l’aire independent, la pregunta és si ha començat,
quan es sabran els resultats i la diagnosis?, en quin tant per cent està?. Si l’Ajuntament
de Vila-seca s’acull a aquest estudi de la URV a la pàgina web de l’Ajuntament hi hauria
d’haver un enllaç directe de l’estudi perquè la ciutadania té dret a saber quina és la
qualitat de l’aire que respira.
Finalment demanen la resposta de les preguntes del passat Ple.
Del Sr. Ramírez. En primer lloc, dir que és la primera vegada que es troba que algú que
se li deuen diners no els vulgui reclamar.
Amb relació al tema dels casaments ha entès que independentment que l’equip de
govern hagi rebutjat la moció, entén, que fent una simultaneïtat l’alcalde farà de mossèn i
els regidors d’escolans.
Respecte al tema de la telefonia mòbil de les antenes pregunta com està actualment.
El tema de la fibra òptica seria repetitiu i el tema de l’autobús de Vila-seca a la Pineda
també s’ha dit.
Però voldrien entrar en un tema que al seu grup els ha impactat, és una factura de 3.000
euros i intentarà explicar què ha passat perquè tothom ho entengui i realment avui aquí al
Ple els poden donar una explicació.
Hi ha una factura de 3.000 euros que l’Ajuntament de Vila-seca ha pagat al Diari de
Tarragona. El seu grup va detectar aquesta factura, els va semblar un import molt rodó i
estrany, amb una data concreta, i van demanar informe sobre aquesta factura en l’última
comissió. Se’ls va entregar la documentació i se’ls va donar l’explicació que era una
publicitat que el Diari de Tarragona desenvolupava en les 14 seus olímpiques dels Jocs
del Mediterrani, en les diferents poblacions de Tarragona. Aquestes insercions
publicitàries sortirien en dies diferents i que el cost d’això eren 3.000 euros i per això
l’Ajuntament de Vila-seca pagava 3.000 euros per aquesta publicitat.
Han estat esbrinant el tema i els apareix, que al Diari de Tarragona, que els hi ha donat
l’equip de govern, un pressupost i factura amb en la qual no és cert que aquesta publicitat
s’hagués de pagar. La publicitat era completament gratuïta i pregunta com
aconsegueixen que aquests diners públics vagin a fer publicitat per l’equip de govern, i
ara explicarà el perquè.
El que diu el Diari de Tarragona és que per tal de donar impuls als Jocs del Mediterrani,
dels quals l’Ajuntament de Vila-seca n’és una de les seus, Diari de Tarragona ha
dissenyat una sèrie de reportatges amb l’objectiu de promocionar totes les seus de
l’esdeveniment esportiu i començar a crear caliu en el compte enrere del 2017. La sèrie
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porta per títol : Camí del 2017, i dedicarà dues pàgines dels continguts a cada localitat de
alberga un dels esports dels Jocs del Mediterrani, detall de les millores que es faran en
les instal·lacions esportives i de les inversions que es realitzaran. La sèrie constarà de 14
capítols, 14 poblacions i es publicarà diàriament de dilluns a divendres durant 14 dies a
partir del proper dilluns 23 de novembre de 2015. Per tal de millorar l’impacte i garantir la
màxima notorietat i cobertura mediàtica entre els 92.000 lectors del Diari de Tarragona,
els 570.000 visitants de l’edició digital i els més de 30.000 seguidors de la xarxa social de
facebook o twiter , Diari de Tarragona planteja a l’Ajuntament de Vila-seca la compra de
3.243 exemplars el dia que es publiqui el reportatge que es dedicarà a la ciutat de
Vilaseca. Això era gratuït, però la manera de comprar la publicitat és comprant 3.243
exemplars. El pressupost d’aquesta acció és de 3.000 euros IVA inclòs. Això és Diari de
Tarragona.
Però el tema no queda aquí, continua dient el Sr. Ramírez, s’estan comprant 3.243 diaris
per fer publicitat i el que voldria preguntar és perquè es compren els diaris, a qui se li han
donat, si es van regalar i què s’ha fet dels diaris. Però la segona part encara és més
impactant, perquè es tenen les 14 publicacions dels 14 dies de les diferents poblacions.
En totes les publicacions dels diferents dies surt l’Ajuntament, esportives i instal·lacions, i
curiosament quan li toca a Vila-seca, què surt? El Sr. alcalde amb la regidora Sra. Moya.
Amb diners públics, pagant 3.243 diaris a Diari de Tarragona per fer publicitat,
s’emmascara aquesta publicitat. Però a més no surten esportives, surten l’alcalde i la
regidora, cosa que a ell li sembla vergonyós. I pregunta quantes vegades s’ha fet això en
el darrers 25 o 35 anys.

El Sr. alcalde pren la paraula i diu que en primer lloc contestarà les dues preguntes del
grup de Vila-seca en Comú que van quedar pendents en el darrer Ple i per tancar aquest
tema.
Va remetre a informació posterior la pregunta que formulaven sobre com es tenia previst
de cobrir les beques de menjador dels alumnes que s’havien quedat fora del Consell
Comarcal i en aquest sentit li consta que els hi ha estat contestades en comissió,
àmpliament i amb tota mena de detalls, però com que el seu prec també era que fossin
contestades en el Ple, li contesta amb la literalitat de les dades que li han estat facilitades
i amb l’exactitud que aquell dia no li va poder donar. De les beques del Consell Comarcal
pel curs 2015/2016, s’han lliurat un total de 423 beques i se n’han denegat 174. Les
beques concedides, no sap si cal que li faci l’escandall o ja el té de col.legi per col.legi,
Torroja, Sant Bernat, Mestral, Miramar, la Canaleta, La Plana i Cal.lipolis.
La Sra. Sánchez contesta que sí.
El Sr. alcalde continua dient, 93 al Torroja, 66 al Sant Bernat, 58 al Mestral, 43 al
Miramar, a la Canaleta 43, 41 a La Plana i 79 al Cal.lípolis. L’import total d’aquestes
beques, molt lluny d’aquelles xifres que deien abans en una altra intervenció, són 217.265
euros i les beques denegades, que són 174, corresponen 31 al Torroja, 29 al Sant
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Bernat, 37 al Mestral, 23 al Miramar, 18 a la Canaleta, 10 a La Plana i 36 al col·legi
Cal.lípolis.
Les beques, com ja deuen conèixer, es concedeixen segons la suficiència econòmica de
les famílies o insuficiència econòmica el 100%, el 50% o el 30% de l’import del cost del
servei de menjador en funció de la valoració que es fa de cada cas. Respecte de les
beques denegades, i és important aquest fet, els motius de denegació han estat, com a
criteri general, excés de rendes, però no només aquest. El fet que es superin els nivells
econòmics convertiria les beques en una injustícia, donar-li una beca a una persona que
no li convé no és el que es pretén. Per tant, hi ha denegacions que són per renda
superior a la que fa aconsellable l’atorgament.
Un segon concepte és no aportar la documentació, que ja és cosa que una família que
necessita les beques no es recordi de portar la documentació necessària, i el tercer és
presentar-ho fora de termini. Malgrat això, abans de denegar un ajut per no portar la
documentació s’ha trucat personalment als interessats reclamant la documentació que els
hi era menester de presentar, s’ha contactat també pel mateix fet amb els centres
educatius perquè contactin ells mateixos amb les famílies i també amb els Serveis
Socials, i respecte de les sol·licituds que han estat presentades fora de termini, s’han
pogut acollir a ajuts d’urgència social pels Serveis Socials. De totes les denegades, per
presentar-se fora de termini, 7 van acudir a Serveis Socials, 5 de les quals es van
denegar per motius econòmics, i 2 van rebre ajut puntual.
La segona pregunta era amb relació a la pobresa energètica, i el Consell Comarcal els
informa que durant el 2015 ha tramitat 41 expedients d’ajuts per a subministraments en
habitatges. Els Serveis Socials emeten un informe que permet determinar la situació de
risc d’exclusió residencial, aquest informe serveix perquè la companyia subministradora
aturi el tallament. Per tant, l’Ajuntament no concedeix un ajut específic per la pobresa
energètica. L’Ajuntament té els seus propis ajuts que cobreixen moltes altres necessitats
amb una gran diversitat i l’informe de Serveis Socials el que, tramitat a temps, evita és el
tallament.
Els ajuts que han estat concedits per l’Ajuntament el 2015 pels pagaments d’aigua, han
estat 44 beneficiaris i pel pagament de lloguers han estat 7 beneficiaris. També els consta
que la Creu Roja ha fet un treball important en el pagament de llum, amb 8 beneficiaris i
en el pagament d’ajuts tècnics sanitaris, 1 beneficiari. Aquesta és la segona pregunta i
última de les que quedaven per respondre del Ple passat.
Seguidament continuarà contestant a les preguntes en l’ordre que s’han fet. Per això
contestarà al grup de Decidim Vila-seca.
Respecte al mecanisme de detecció de pisos buits, no pot ser d’altra que comparèixer en
el pis buit i comprovant com estan les coses i fet per personal tècnic qualificat per poder
fer l’oportuna valoració de la situació. D’aquesta informació es passa la relació i
s’instrueixen els expedients que segueixen en el marc de la legalitat que els empara totes
les accions que són menester i oportunes per poder arribar al final d’aquesta tramitació.
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Amb diligència, fruit de la celeritat que implica aquesta necessitat i, per tant, espera que
no dubti ningú de la importància que se li està donant a aquesta feina.
Amb relació al tema d’imprimir a doble cara, ja es mirarà de fer. Ja preguntarà si és que hi
ha algun inconvenient i es mirarà d’aprofitar millor el paper. El format digital, el mateix, tot
allò que pugui ser atès no hi ha cap necessitat de fer major cost o consumir més temps.
Tarragona 2017. Li demanaria que li preguntessin pel que fa a Vila-seca, pel que fa
referència a Tarragona es pot preguntar al Comitè organitzador. Es pot presumir que ell
té la informació global, però la subseu nostra està funcionant correctament i pot dir, amb
goig, que Vila-seca és el primer municipi que ha adjudicat les obres. Ningú les té
començades i que aquestes obres estan en marxa i compliran el calendari previst per
poder celebrar, en allò que es refereix al municipi, els Jocs Tarragona 2017. Impecable
tramitació la de l’Ajuntament de Vila-seca, de la qual se’n poden sentir tots i totes ben
orgullosos.
Amb relació a la fibra òptica, tots saben perquè s’ha dit en altres ocasions, que és un
objectiu municipal tenir cablejat el municipi i ja es va començar al barri de la Plana, per
una qüestió de sensibilitat, perquè sempre s’ha de començar pel barri que hi ha més
interior i es vol que es sentin sempre atesos en primera instància. Està cablejat, La Plana
està enllestida i tenen una cobertura molt important, la col·laboració de l’Ajuntament ha
estat indispensable i la companyia ha fet la feina. No així a la resta del municipi que ho
està fent una altra companyia. Se li han fet requeriments respecte a qüestions que
naturalment no està a peu d’obra i no li pot contestar. Per tant, tot allò que es refereix a
l’extensió de la companyia ADAMO, els criteris amb que fa unes zones o unes altres, si
no li fa res, en la mateixa comissió de Serveis al Territori, que tenen cura d’això, ja li
contestaran i li donaran tot el detall del que precisin d’informació.
Seguidament contestarà a les preguntes del grup municipal del PSC. Dir-li que s’estan
fent arranjaments fruits de la situació del freàtic que hi ha a la Pineda, perquè poden
saber que en un carrer perfectament enllestit pot produir-se un moviment d’aigües
subterrani, en tota la Pineda es pot produir aquesta situació. Un clot, un enfonsament
d’aquella part i s’ha de resoldre. Actualment n’hi ha un al passeig Pau Casals també que
està degudament senyalitzat i s’ha de fer. És una circumstància amb què troven sovint en
aquell indret del municipi, justament perquè just sota del formigó o de l’aglomerat asfàltic
hi ha immediatament l’aigua del freàtic, per tant aquesta circumstància s’assumeix i es té
un alt grau de manteniment i amb la regidora de la Pineda ja comenten i es pregunten
quants pous s’hauran d’arreglar aquesta vegada, perquè en van sorgint més dels que es
volen, però s’estan resolent.
Respecte a la zona de Victòria dels Àngels confrontant al mar, dir que aquella zona no té
perquè tenir inundacions. N’ha tingut algunes com a conseqüència d’alguna pluja
torrencial i de no poder evacuar encara les aigües perquè no estava connectada l’estació
d’impulsió. Quan aquesta estació estigui definitivament connectada, aquestes
inundacions poden ser-ho una estona però no la magnitud d’aquell episodi que va passar.
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Quan a la utilització d’aquell espai, té una qualificació urbanística, amb una part
d’equipament, una part de zona verda i el que s’ha fet és endreçar-lo a càrrec de qui és
també cotitular d’aquells terrenys, que és l’Autoritat Portuària de Tarragona junt amb
l’Ajuntament de Vila-seca, i creu que ha de ser de satisfacció de tots aquella zona perquè
ha quedat impecable.
Respecte a la compra de vehicles per la policia local, li voldria dir que en aquest moment
no està al corrent de com s’ha fet això, però està segur que s’ha fet bé i que si li semblen
cars o barats, dir-li que a ell li sembla tot car. Perquè tot voldria que valgués menys, però
els procediments de compra per part d’una administració pública no es descobriran ara
en aquest plenari. Tant si és per rènting o pel procediment que sigui, aquests vehicles,
independentment del que els pugui semblar, s’han comprat correctament i si vol conèixer
més detalls i més característiques de les ofertes demanades el remet a la Comissió de
Serveis Generals i Seguretat Pública, que li donaran no només el detall, sinó l’expedient
de la compra perquè el pugui revisar ampliament.
Quant a la pregunta de quan es farà la reunió del Patronat de Música, doncs dir-li que
quan la convoqui el president, i quan es convoqui podran debatre allí tot el que sigui del
seu interès relatiu a aquella institució educativa.
Pot parlar-li d’algunes indústries del municipi o de totes, també de les de fora del
municipi, però no creu que li hagi de preguntar a ell. En el cas de Covestro i de Bayer,
encara que s’hi entri per Vila-seca són indústries vinculades al terme municipal de la
Canonja. No té cap inconvenient a allargar el Ple i contestar-li sobre temes de La
Canonja, però li sembla que no és ni voluntat seva ni el que li correspon a l’alcalde de
Vila-seca. Covestro els fa patir a tots, li pot fer referències però no li pot demanar que li
parli d’indústries que no són del terme municipal.
Pel que fa als casaments, ja ha contestat abans a l’altra regidora.
Amb relació a les preguntes del grup municipal de Vila-seca en Comú. Començarà per la
pregunta en quin estat es troba el Reglament de Participació Ciutadana. S’hi està
treballant. Respecte al Reglament dels usos dels espais municipals, aquesta està
contestada. La va contestar el Sr. Toquero i els criteris els coneixen tots. Poden agradar
més o menys, però la pregunta està contestada i es remet novament a aquella contesta
que es va fer.
El Reglament de mitjans de comunicació local és el mateix, aquest tema ja va ser
contestat i ells mateixos hi han fet referència i verificarà l’estat en què es troba i si està
enllestit ja o falta poc o gens.
Amb relació a les crítiques que fan al Portal web de Transparència voldria dir que altres
institucions no les comparteixen. I ho ha volgut saber perquè també va sortir en algun
moment en el Ple passat, i ho ha demanat a un organisme avaluador que és el Laboratori
de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona, cosa que no deu ser sospitós de cap conveniència en cap força política ni cap
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ajuntament, i de les 10 grans localitats d’aquesta demarcació o de 10 grans municipis de
la demarcació, situa el de l’Ajuntament com els quarts millors. Naturalment pot ser
millorable però no és qüestió que ara es debati, senzillament s’està en un 83% de
qualificació i en quarta posició. No es deu anar tan malament.
L’Agenda pública també va sortir en el plenari anterior i pot dir-los que compleix no
només estrictament la legalitat, sinó que la supera, altra cosa és que ells entenguin com
una Agenda pública com un acte de tafaneria o de conèixer quines persones i quin nom
tenen. Les Agendes públiques estan regulades amb uns criteris que es compleixen no
només en estricta suficiència, sinó amb amplitud. Poden estar tranquils, estan ben fetes.
Una altra cosa és que es busquin en l’Agenda pública coses que no s’hi ha de buscar.
Amb relació al tema de transport públic, dir-li que des del moment en què es va demanar
l’anada ja es va demanar la tornada. És natural que vulgui tornar la gent a casa pel
mateix mitjà, el dubte ofèn, es va demanar i es va aconseguir l’anada i s’ha demanat la
tornada i s’està pendent de rebre la resposta de l’autoritat del transport públic, que està
justament treballant aquest tema i verificant si la tornada es pot incorporar també, cosa
que li faria il·lusió poder dir ben aviat que ja està resolta. En aquest tema hi té el mateix
interès que ells que es pugui resoldre la tornada tal com es va resoldre l’anada.
El transport públic de la Pineda està d’acord que es pot millorar. A l’època d’hivern hi ha
uns horaris i unes línies que funcionen entre Vila-seca i la Pineda, pel seu gust
insuficients, i alguns itineraris excessivament llargs, però n’hi ha. A l’estiu n’hi ha moltes
més i més directes i a més hi ha el transport nocturn, del qual se’n beneficien molta gent
jove i eviten sinistralitat en carretera. Tota aquesta situació té uns horaris i una regulació
que ara no té, però que la pot fer arribar i es sorprendrà que malgrat no ser el que tots
voldrien, és prou interessant conèixer la freqüència que hi ha en època d’estiu, que
cobreix bastant, però no tot el que es voldria.
En el tema de la qualitat de l’aire, com tots saben, la Taula de Qualitat de l’Aire està
avançant, està fent una bona feina, s’han de tenir de manera imminent noves reunions i
des d’aquest Ajuntament està cursada una petició a l’organisme que la regenta i que
presideix, que és la Generalitat de Catalunya, perquè puguin venir experts del
Departament a explicar a regidors i regidores de l’Ajuntament que vulguin escoltar-ho tota
la feina que s’està fent i l’estat de la qüestió en aquest moment. Per tant, aquest
compromís es té i tan bon punt s’hagi correspost per part de la Generalitat seran
convocats a aquesta reunió i podran tenir i debatre directament amb els tècnics de la
Generalitat que tracten sobre aquesta matèria, no només la informació sinó els dubtes
que puguin tenir.
Al Sr. Ramírez voldria dir-li, continua dient el Sr. alcalde, que ell no té la vocació de
mossèn, amb tots els respectes als mossens, no sap si ell la té d’escolà, tot i que ell en la
seva infància ho va fer d’escolà. Si vol fer broma, se’n fa. La gent es pot casar i es casa
de les més diverses maneres, una d’elles és que els casi l’alcalde, i aquest va ser uns
dels primers Ajuntaments que van fer aquesta funció, perquè el jutge d’aleshores no ho
volia i ho delegava a l’Ajuntament. Per tant hi ha una llarga tradició i no en vol fer d’això

62

un instrument, tal com ha dit en altres ocasions, de debat polític. La gent demana de
casar-se a l’alcaldia i té els dissabtes plens de casaments. Si no ho volen fer així no els
obliga ningú i, si ho volen fer benvinguts són, i es fa amb tanta amabilitat com es pot, i si
a més un dia no pot i ho fa un tinent d’alcalde, entén que també surtin satisfets i ben
casats i contents.
Li demanen que ho volen fer ells, doncs ell ja arriba prou en la feina que fa. Agraeix l’ajut,
però de moment té encara tota una colla de tinents d’alcalde que van primer que ells. Si
la gent ho vol, pot casar-se en un lloc o en un altre, però no pot anar a un lloc a dir: és
que no vull el jutge, vull l’ajudant del jutge.
Del Jocs de Tarragona 2017 i la campanya del Diari de Tarragona i les 14 subseus i
aquestes aparicions fotogràfiques a les que ha fet referència, dir-li que li ha quedat bé,
“resulton”, però fals. En tots els altres ajuntaments hi surt el responsable polític al costat
d’altres institucions, junts i per separat. Tots els ajuntaments van passar per la Diputació
a fer-se la fotografia amb l’esport que l’acompanyava i amb l’ànim tots conjuntament. El
regidor Forasté ha preguntat com estaven els Jocs i justament aquesta funció va tenir
com a objectiu aquesta campanya per tal de donar a la ciutadania una visió que els Jocs
anaven endavant i aquest debat no l’ha produït Vila-seca. S’ha produït en altres llocs que
tenen més responsabilitat que Vila-seca en aquesta organització i, per tant, si es va fer
aquesta campanya era perquè la gent entengués quins municipis jugaven, quins esports
tenien, quina funció complien en aquest objectiu de ser subseus i, per tant, que tot això
anava endavant. I es va fer a les darreries del 2015, perquè, com tots recordaran, en
l’Ajuntament de la ciutat que organitza aquests jocs hi havia un debat sovintejat sobre la
conveniència o no de fer-los, i no li sap greu de dir que si es va fer aquesta campanya
també era amb la voluntat de dissipar dubtes i de tirar endavant una visió que el territori
es donava la mà per fer aquesta feina.
A partit d’aquí pot fer les ridiculitzacions que vulgui, però els 3.000 euros els van pagar
tots els ajuntaments que hi van participar, fins i tot amb un punt de desigualtat perquè ho
pagava igualment un ajuntament gran com Tarragona o Reus i un ajuntament petit com
Altafulla, per posar un exemple. Si li pregunta on han fet cap els diaris ja li preguntarà al
responsable de com es van distribuir i es tindrà la informació.
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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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