ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 29 d’abril 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 0,55 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sr. Roberto García Casado
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
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realitzada el dia 31 de març de 2016.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM. 00164
AL NÚM. 00215 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. 00164 al núm. 00215 de 2016.

2.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA UN CANVI
DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que només vol fer esment a una qüestió tècnica que els
ha sobtat. Diu que les sessions ordinàries de la Comissió de Serveis al Territori es
realitzaran els dilluns de la setmana del Ple a les 20 hores i, per tant, un dilluns de cada més
aquesta comissió coincidirà amb la Junta de Govern Local.
El Sr. alcalde contesta que ja es va comentar aquesta qüestió amb la regidora i està previst
que es parli amb els regidors de la comissió per tal d’ajustar-ho.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del decret de 25 d’abril de 2016, pel qual es modifica el
règim de sessions de la Junta de Govern Local, que passaran a celebrar-se, amb un
periodicitat setmanal, els dilluns no festius a les 19 hores. El Ple de l’Ajuntament es dóna
per assabentat.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
2016, AIXÍ COM LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ I LA REVISIÓ I
ACTUALITZACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS MUNICIPALS PER A L’ANY 2016.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que es presenta un primer expedient de modificació de
crèdit que té per funció principal suplementar partides d’inversió, d’acord amb allò que ja
es tenia previst parcialment en el pressupost inicial.
El que es fa ara és suplementar una sèrie de partides que seguidament comentarà, però
prèviament voldria recordar que tal com es va explicar en les comissions i en el Ple del
mes passat, abans d’això s’ha produït una incorporació de crèdits procedents de l’any
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anterior. Només per recordar-ho, del pressupost de 2015 s’han passat 271.907 euros de
capítol 2, 301.960 euros de capítol 4 i 3.007.402 euros de capítol 6. Tot això són activitats
que hi havia al pressupost de 2015, no finalitzades a 31 de desembre i que han passat
diners i obligacions a pressupost de 2016. El que es fa ara és una injecció addicional amb
càrrec a romanents de tresoreria, és a dir, a reserves, i aquesta injecció té les següents
característiques : de capítol 1, 140.408 euros, aquests diners van destinats al pagament
de la paga extra de 2012 que va ser retirada als funcionaris municipals i als funcionaris de
tot l’Estat i que ara és possible pagar-la d’acord amb la legislació i, per tant, així es farà.
De capítol 2, 12.100 euros, que corresponen a un contracte de rènting, perquè finalment
els serveis tècnics han optat per un rènting per als desplegaments de desfibril·ladors en
diferents instal·lacions municipals, d’acord amb allò que van pactar amb el Partit Popular
en el moment d’aprovació del pressupost. De capítol 4, 6.500 euros, que són una simple
regularització de dues subvencions pendents : una a la URV per la publicació de la
memòria del millor treball final de màster del Màster de Dret Ambiental, que es fa
tradicionalment i es subvenciona, i l’altra és per un tema que havia quedat endarrerit dels
50 anys de l’escola Torroja Miret.
El capítol 6 per inversions, 2.053.000 euros, a inversions addicionals. Són
fonamentalment inversions en via pública, amb dues destinacions principals: una per
arranjament, correcció i millora del sistema de clavegueram a la Pineda, que ha patit
danys per desplaçaments de sorres, però també d’una part important de millora de la
capacitat de circulació i de l’accessibilitat de carrers i vies públiques. En total es tracta de
la partida més important. I finalment en el mateix capítol, 214.000 euros que es
transfereixen a Patronat de Música per la substitució d’un sistema de climatització i per
l’arranjament d’un piano. Així doncs, en total i entre les dues coses, s’incorporen al
pressupost 6.007.000 euros, dels quals són inversions 5.060.000 euros que s’anirien
executant durant l’any.
Una qüestió important, continua dient el Sr. Farriol, a part de les xifres i de la seva
destinació, és la modificació de les bases. En aquesta modificació de crèdit es modifiquen
les bases d’execució en qüestions molt substancials. En totes aquelles que fan referència
a temes d’assistència social, es modifiquen condicions d’assistència social. Ho haurien
volgut fer a través de la creació d’un reglament de subvencions, però això té una
tramitació llarga i com el que urgeix és la necessitat de la gent, han decidit, perquè
legalment és possible, fer-ho a través de bases d’execució del pressupost. El detall
d’aquesta modificació de bases, ja el comentarà la regidora a qui pertoca.
Així doncs, s’està parlant d’un expedient que té aquesta importància política pel que fa a
la modificació de bases d’execució, i en termes econòmics és una incorporació de diners
a inversions fonamentalment, amb algun altre detall més afegit de menor quantia, seguint
una tradició i una manera de procedir que és habitual en aquest Ajuntament des de fa
molts anys. I per això demana la seva aprovació.
Intervé el Sr. Forasté i diu que en primer lloc volen manifestar que els sobta molt que tres
mesos després d’aprovar el pressupost hagin de promoure una modificació d’aquestes
dimensions. Podrien entendre que s’haguessin de fer petites modificacions o
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ajustaments, però incrementar el pressupost pràcticament en un 10% ho troben fora de
lloc o difícil de justificar i creuen que és una mostra de manca de previsió o d’arbitrarietat
a l’hora de fer els pressupostos.
A la comissió se’ls va explicar que no es va fer en el seu moment per no incomplir la regla
de la despesa, que no permetia incrementar la despesa en més d’1,8% respecte a
l’exercici anterior, però ara ja s’està incomplint aquest increment. I si és el que els ha
explicat, que l’important és el compliment en el moment de la liquidació, es podia haver
fet de sortida o almenys haver-ho explicat en aquell moment, que hi havia aquesta
intenció. No fer-ho així dóna una imatge de manca de previsió.
Tampoc no es compleix la regla d’equilibri financer, allò que els van explicar al
començament quan es van fer els pressupostos, que l’important era que a l’hora de fer
els pressupostos els ingressos corrents fossin superiors a les despeses corrents, ja que
amb aquesta ampliació les despeses superen amb escreix els ingressos. Saben que la
solució és senzilla, burocràticament enrevessada, però senzilla. Només cal elaborar un
informe econòmic financer justificant l’origen dels ingressos i, en el cas d’aquest
ajuntament, com que els ingressos es tenen, no té més dificultat. Però les regles del joc hi
són per complir-les. I demanarien a l’equip de govern que els expliqués quines poden ser
per a l’Ajuntament les conseqüències d’aquest incompliment. Així com si en el futur
preveuen fer alguna acció més d’enginyeria econòmico legal, que els l’expliquin amb més
temps.
L’obligació de l’equip de govern és governar i la d’ells és fer d’oposició. Si actuen tots
amb més franquesa, més de cara i seguint les regles del joc, millor per tots. I si creuen
que en benefici del municipi cal saltar-se aquestes regles, ho expliquin abans i s’evitaran
suspicàcies o malentesos.
Entrant al detall, continua dient el Sr. Forasté, i repassant la llista d’actuacions, veuen que
fan actuacions en àmbits molt diversos : canviar làmpades, renovar equipaments
esportius, jocs infantils a la Pineda, subvencions al col.legi Torroja Miret, equips
cardiorespiratoris, actuacions a la via pública....Els sembla bé, són actuacions
necessàries, però no poden deixar de lamentar que si és tan fàcil i possible fer aquestes
ampliacions de crèdit i considerant que es tenen recursos suficients, i aprofitant que s’han
modificat les bases d’execució precisament de serveis socials en algun àmbit, no s’amplii
també aquesta partida de serveis socials. Ho demanen per enèsima vegada i donaran
propostes concretes: creació de formació i atenció a la dona de caire municipal, amb
atenció permanent o un servei d’atenció familiar municipal, que és més complet. Ampliar
el servei del Centre obert, desenvolupar projectes de dinamització comunitària, elaborar
un Pla local d’igualtat, servei de vetlladors en llars d’infants i hores no lectives, crear un
equip d’absentisme escolar, projecte de reforç escolar... Hi ha moltes coses que es poden
fer i que tampoc no impliquen una gran despesa i millorarien i en molt la vida de moltes
famílies. S’hauria de disposar dels recursos econòmics i mantenir una actitud proactiva
en lloc de reactiva i fer aquest pas endavant amb els serveis socials. Cap a uns serveis
socials que són ara assistencialistes cap a un servei integral a les famílies i les persones.
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L’Ajuntament de Vila-seca és l’únic ajuntament de Catalunya que no té deutes. Això ha de
servir d’alguna cosa més que per omplir titulars de diaris. Ja que es té aquesta bona salut
econòmica, que arribi a tots aquells que ho necessiten. I ho demanen per favor, sense
agressivitat.
Es modifica també l’annex núm. 2 de la base 17a. És a dir, eliminen els topalls
diferencials i, per tant, no hi haurà discriminació entre regidors en funció de si són de
l’equip de govern o no. Per què ho fan? Quan al passat Ple van exposar aquesta
circumstància a través d’una moció denunciant que s’incomplia la legalitat vigent, van
insistir que l’incompliment no era cert, i pregunta quin és el motiu per fer-ho.
A continuació pren la paraula la Sra. Martín i diu que, en primer lloc, voldria fer una
diferenciació respecte al vot del seu grup entre els crèdits que estan mig executats i que
s’han d’incorporar i aquelles partides que s’han ampliat. Aquesta incorporació primera
que ha dit el Sr. Farriol, si són drets reconeguts s’han d’assumir i no poden dir res, però el
que sí comentarà seran la resta de partides.
Començarà dient, tal com ja ha comentat també el Sr. Forasté, que es tornen a fer
trampes. I diu trampes perquè és així com les denomina el president de la comissió quan
es reuneixen. S’afegeixen partides quan el pressupost ja està aprovat i en execució.
Partides que no són d’urgència ni són peremptòries, perquè el president de la comissió o
l’equip de govern no creu en la regla de la despesa que marca la llei. Es cometen
il·legalitats i es fan amb molta facilitat, i ho diuen aquí i es queden tant amples. Cosa que
dóna un exemple i dóna compte del tarannà amb el que s’està governant.
També dir que aquesta és, es pensa, la primera de moltes modificacions. Voldria recordar
a tothom que l’any passat ja en van tenir quatre, i suposa que dins d’un temps se’n
tornarà a tenir una altra. Almenys ho podrien fer d’una vegada i quan facin una
modificació fer una mica de previsió de futur i incorporar les partides que creguin que
s’han d’incorporar. Almenys fer una mica de planificació, tot plegat sembla que tot
s’improvisa i tot es fa tal com raja.
També vol dir que hi ha coses que són imprevisibles, com quan s’obre un forat al mig de
la carretera de la Pineda, però també és cert que hi ha altres formes d’autoritzar aquesta
despesa per cobrir aquestes obres d’urgència que no impliquen una ampliació del crèdit i
que són totalment legals. Tots les coneixen i no vol fer un llistat de com es pot fer, ja que
ja porten 30 anys governant.
Parlant de la Pineda, continua dient la Sra. Martín, es congratulen que per fi es posi fil a
l’agulla a l’hora de detectar els greus problemes dels carrers d’aquest nucli. Per moltes
voreres no es pot passar ni amb cadira de rodes ni si portes un cotxet o si ets una
persona gran o amb mobilitat reduïda.
Fa un Ple no li van donar importància al forat que s’ha obert al·legant que era una causa
de la composició del sòl i de la proximitat del mar, i ara s’invertiran més d’un milió d’euros
per arranjar-ho. No es queixen, ja està bé que es faci, però aquest problema no és d’ara,
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s’arrossega des de ja fa temps. Això s’hauria d’haver tingut en compte en els
pressupostos, haver inclòs aquesta partida quan tocava. Suposa que els diran que el
forat s’ha produït enguany i els pressupostos es van fer l’any anterior, però ja li diu que tot
plegat no puja un milió d’euros que estan incorporant ara.
També fer menció a l’ampliació de crèdit per la redacció de projectes. Entenen que si els
projectes hi són i estan dotats per un pressupost, són coneixedors que existeixen i també
haurien de ser coneixedors que necessiten una partida per la redacció. Tot plegat, és
molt improvisat i fet com si s’estiguessin fent els comptes a casa, i això és un Consistori i
s’ha de ser una mica més seriós que tot això.
Respecte a la modificació de les rendes per a l’adjudicació d’ajuts, no poden estar més
contents de sentir això perquè ho reclamen des del primer dia i perquè és un dret i una
obligació moral amb els ciutadans, i és necessari per poder ajudar a qui ho necessiti,
especialment tenint en compte que es tenen els recursos suficients per fer-ho. Esperaran
a veure els resultats i que aquest augment de partides s’acabi aplicant en la seva major
part i no formi part del romanent l’any vinent, tal com ha passat ara. Totalment d’acord
amb el Sr. Forasté que diu que si ja s’ha fet una ampliació de crèdit, ja es podia haver
aprofitat el benestès i haver ampliat també aquesta partida perquè fa falta.
Per finalitzar, dir que estan totalment en contra de la supressió dels topalls
d’indemnització dels regidors. Entenen que és un acte fins i tot burlesc, una burla a tots
els ciutadans. L’oposició demana en bloc que s’equiparin les indemnitzacions i que
s’abaixin i la resposta de l’Ajuntament no és una altra que dir : ara cobrarem més. És de
vergonya. Parafrasejant el que va dir el Sr. alcalde en l’anterior Ple : això li ha quedat molt
“resultón”. Han aprofitat una petició de sensatesa per apujar el que ja cobren alguns. Ara
bé, això no ho han explicat a la premsa ni li han donat el bombo que li donen a altres
notícies i suposa que serà perquè d’això no se’n pot treure pit. De cap manera. És un
símptoma més de com es fan les coses aquí. Com em dóna la gana i perquè manem
nosaltres ho fem així i no consultem a ningú. Per tot això el seu vot serà en contra.
Pren la paraula el Sr. Téllez i, en primer lloc, dóna la benvinguda als companys i
companyes de la PAH i diu que avui la seva veu serà la d’ells.
Passant ja al punt que es sotmet a votació, voldria dir que tal com s’afirma a la
providència de l’alcaldia, la consignació pressupostària aprovada el passat mes de
desembre és insuficient i ara cal fer una modificació per cobrir allò que en el seu moment
no es va acabar de plantejar bé. Per aquest motiu i una vegada més i tal com s’ha dit
abans sospiten que no serà l’única en aquest exercici, s’ha de fer una modificació
pressupostària de manera extraordinària per donar cobertures a les necessitats de
capital. Consideren, al contrari del que es diu des d’alcaldia, que aquestes modificacions
no són pas conseqüència d’actuacions urgents i sobrevingudes, sinó que són accions
premeditades per resoldre els impediments legals que limiten la despesa. De fet, s’està
davant d’una pràctica habitual que servirà per incrementar el pressupost gairebé 2,5
milions d’euros, que s’afegiran dels romanents de crèdit i tresoreria, i d’aquests més d’un
milió i mig van a parar a millores de vials, inversions i similars, calcat al que ja va succeir
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en el darrer any. Inversions que ja estaven pensades i previstes en el moment d’aprovar
el pressupost.
Si bé és una actuació lícita, segons l’informe complementari d’estabilitat que és el
document que tracta d’avaluar el compliment de l’objectiu d’estabilitat i sostenibilitat
financera, sembla ser que amb aquesta modificació financera no es complirà amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A més el document assenyala que no es compleixen
les especificacions previstes. Davant aquestes objeccions, al seu grup se’ls fa difícil votar
a favor. Ara bé, també han de dir que no es veuen en cor de votar en contra perquè sí
que valoren positivament les modificacions de les bases dels ajuts d’urgència, que si bé
no són la panacea, ni molt menys, amb aquestes modificacions consideren que es dóna
la raó a les seves peticions per garantir drets socials fonamentals com la salut, la
alimentació, l’educació o l’habitatge.
Concretament amb aquestes modificacions de bases s’ha millorat la dotació d’ajuts per
necessitats d’alimentació i higiene, per cobrir pagament de lloguers, per pal·liar la
pobresa energètica, per cobrir pagaments de llars d’infants, llibres escolars, casals
d’infants, menjadors escolars, tractaments mèdics, així com ajuts per evitar els
desnonaments i per donar cobertures a les famílies monoparentals en el pagament de
l’IBI. Però el que sí els agradaria expressar és que cal promocionar l’existència d’aquests
tipus d’ajuts, per tal que tots els veïns i veïnes que puguin ser possibles beneficiaris
siguin coneixedors de la seva existència, ja que si no no s’estaria fent res.
També és interessant el fet que s’hagin modificat les bases però no hagi estat necessari
modificar la partida destinada a benestar social, cosa que indica que la partida, tal i com
estava feta, ja es contemplava que sobrarien molts diners. Estava feta d’una manera
premeditada, inflada per després tenir romanent de crèdit i fer-lo servir en darrers
exercicis per inversions o pel que sigui necessari. Gràcies a la pressió que ha fet
l’oposició, enguany ja no serà així i la partida no quedarà en la meitat del que estava i al
final la liquidació no serà la meitat de la partida, no serà del mig milió que estava
pressupostat i imaginen que arribarà prop dels 400.000 en lloc dels 200.000 euros del
darrer exercici, i consideren que, com a mínim en part, ha estat gràcies a la pressió que
ha fet l’oposició en aquest àmbit.
El Sr. Téllez finalitza dient que per resumir una mica el que ha dit abans, no voten a favor
perquè consideren les objeccions emeses de l’informe de fiscalització, però tampoc no
votaran en contra perquè consideren que les modificacions de les bases dels ajuts
d’urgència milloren considerablement la situació actual.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup els pressupostos del 2016 no els van recolzar
per diversos motius: perquè no hi va haver la possibilitat de diàleg a l’hora de mirar les
partides d’IBI que creuen que es podien haver estudiat i perquè es van trobar amb un
pressupost molt repetitiu i poc innovador amb els anys, de cara al que és el teixit
comercial i empresarial. Es tenen els clars exemples del mercat municipal, del comerç del
centre del poble i amb la manca d’assolir un municipi econòmicament sostenible en el
temps. Es fan moltes coses a nivell de subvencions i d’empreses ocupacionals, però amb
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el temps no es dóna una sostenibilitat i creu que aquest pressupost podria tenir més
partides amb aquesta finalitat i per això van estar en contra. I, en tercer lloc, si tampoc no
van estar d’acord va ser perquè no hi va haver el compromís d’estudiar la possibilitat de
millorar el dèficit del Conservatori. I vol insistir que no hi estan en contra totalment, que
l’únic que demanaven era un compromís per part de l’equip de govern d’estudiar la
possibilitat de millorar aquest dèficit i aquest compromís no va existir.
El Sr. Ramírez finalitza dient que consideren que les partides previstes en aquesta
ampliació de crèdit i de pressupost són totalment justificables. Són partides totalment
necessàries i avui votaran a favor, però els diran que els separen moltes vegades les
formes.
Intervé la Sra. Teruel i diu que la seva intervenció no es per replicar, és per donar les
gràcies a totes les persones de la comissió d’hisenda i especialment al seu president pel
seu suport.
El seus vots favorables han fet possible que avui es puguin portar aquestes modificacions
de les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts d’Urgència social al Ple per a la
seva aprovació.
D’altra banda, voldria remarcar que aquest document que avui es porta al Ple és el fruit
de mesos de treball i de la implicació de moltes persones, i voldria expressar el seu
agraïment a totes elles per la seva aportació.
Si s’aproven avui aquestes bases s’aconseguirà que més famílies de Vila-seca que es
troben en situació de necessitat social o vulnerabilitat puguin tenir accés a aquests ajuts.
Amb aquestes bases s’incrementa el sostre econòmic que permet a les persones accedir
als ajuts d’urgència social. Abans, aquest sostre era de 375 euros al mes i ara serà de
739,85 euros al mes. A més, per cada adult de més a la llar s’afegiran 369’93 i per cada
infant s’afegiran 246’62 e/mes. És a dir, una família formada per 2 adults i dos infants
podrien percebre ajuts si els ingressos no superessin els 1.603,02 euros al mes i si, a
més, compleixen els criteris de vulnerabilitat social.
Tenint en compte la situació actual, s’han incrementat substancialment els ajuts a
l’habitatge. Aquest suport es donarà en casos d’embargament o desnonament abans del
judici, sempre i que es produeixi una situació transitòria de manca o insuficiència
d’ingressos econòmics i s’hagin exhaurit totes les possibilitats d’ajuts econòmics en
matèria d’habitatge a les quals la persona sol·licitant pugui tenir dret.
Aquest ajut contempla el pagament dels deutes del lloguer i dels deutes hipotecaris amb
un sostre màxim de 3.000 euros l’any. S’introdueix un apartat nou per als allotjaments
temporals d’urgència. Aquests ajuts van destinats a sufragar les despeses d’allotjaments
temporals en casos d’extrema necessitat i situacions d’emergència social amb un sostre
màxim de 1.200 euros.
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S’introdueix l’ajut per a adaptació de l’habitatge. Aquests ajuts es poden concedir per
atendre reparacions o adaptacions de l’habitatge habitual i per proporcionar nivells
mínims d’habitabilitat amb un sostre màxim 800 euros.
S’han incrementat els ajuts per al pagament dels impostos. L’Impost sobre l’Increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) derivat de dacions en pagament o
execucions hipotecàries. Aquest és un ajut directe de caràcter excepcional i social
destinat a les persones físiques que han perdut les seves propietats, l’habitatge i el
pàrquing o traster. Aquestes persones han d’estar afectades per una dació en pagament
o per un procediment d’execució hipotecària.
Ajuts a les famílies monoparentals per al pagament de l’IBI. S’afegeix un ajut per al
pagament de l’IBI de famílies monoparentals amb un import equivalent al 90% de la
quota.
Ajuts a l’educació. Sempre que s’hagin esgotat les vies previstes per altres
administracions en matèria d’ajuts i que l’informe de Serveis Socials així ho proposi, les
famílies podran sol·licitar el ajuts corresponents.
Ajut per al pagament de les taxes de les llars d’infants municipals. Es podran concedir
ajuts extraordinaris per al pagament de les quotes d’assistència i menjador durant el curs
escolar i, excepcionalment, en els casos que els serveis socials considerin, es podran
incloure els mesos de juliol i agost.
Ajuts pel pagament dels llibres escolars. Es podran concedir ajuts puntuals per al
pagament dels llibres i del material escolar amb un màxim de 200 euros per alumne i any.
Ajuts per al pagament del menjador escolar . L’import de l’ajut serà equivalent als ajuts de
l’administració competent i en funció de l’informe social.
Ajuts per a l’assistència als casals d’estiu d’infants i adolescents. S’afegeixen ajuts per als
casals d’estiu que no hagin pogut ser objecte de cap bonificació. En els ajuts als casals
també s’inclou el menjador.
Ajuts en matèria de salut. Són ajuts destinats al pagament puntual de medicaments,
tractaments mèdics, planificació familiar o aparells sanitaris no coberts o parcialment
coberts pel sistema de la Seguretat Social. La seva finalitat és evitar el deteriorament de
la salut física o psíquica del sol·licitant.
Ajuts en situacions greus i extraordinàries. Es podran concedir ajuts de caràcter
extraordinari per a l’atenció de situacions urgents de desemparament i de greu necessitat
que no puguin ser ateses per cap dels conceptes previstos anteriorment. Seran ajuts
destinats, especialment, a evitar situacions de risc relacionades amb la violència de
gènere i amb negligència a la infància i la gent gran.
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La Sra. Teruel finalitza dient que li agradaria dir que el moment social actual obliga a
adaptar-se contínuament a noves situacions, i es per això que són conscients que aquest
document és l’eina que es necessita en aquest moment, però pot ser que no sigui la que
es necessiti demà. És per això que seguiran treballant per atendre de la forma més eficaç
i eficient les necessitats de les persones i, si fos necessari, millorar aquestes bases.

El Sr. Farriol intervé i diu que d’entrada i referit a les intervencions dels grups de Decidim
Vila-seca i PSC, han parlat d’imprevisió i voldria dir-los que se’ls ha explicat aquesta
previsió des de la tardor de 2015. Això que es fa avui se’ls ha explicat des de la tardor de
2015, quan es va plantejar l’eliminació total del deute per fer possible això que es fa avui.
Per tant, d’imprevisió res.
D’imprevisió del mecanisme tampoc, ja que és un mecanisme que s’utilitza habitualment i
que té tot el sentit perquè consisteix a suplementar partides d’inversió sempre i que
l’exercici anterior hagi estat suficientment positiu. Si volen, poden dir que és un
procediment rústic, però té una gran virtut: que és invulnerable als forats. Per què es té
un municipi sanejat? Perquè s’ha actuat així durant molts anys. No es gasta si no es té.
Això, efectivament, no és la tècnica pressupostària més brillant i se sap de sempre, però
té com a conseqüència la garantia de la salut econòmica del municipi. I quant a
informació, voldria repetir que se’ls ha explicat abastament des de la tardor passada que
s’eliminava el deute precisament per tenir la llibertat d’utilitzar els romanents en allò que
creguessin més convenient i utilitzar-los per incorporació de crèdit.
En fer això pot passar que es superi la regla de la despesa. Però això no és una llei, és
una norma amb rang d’ordre. Una norma burocràtica absurda, perquè no té sentit que els
limitin l’increment de despesa a xifres molt baixes sense preguntar què es paga
d’amortitzacions, perquè les amortitzacions no comptabilitzen per la regla de la despesa.
O sigui, que es pot estar endeutat fins les celles, haver de dedicar els impostos dels
ciutadans fins l’últim cèntim per pagar amortitzacions, però això no incompleix la regla de
la despesa. Ara bé, si s’utilitzen per arranjament de carrers i si es passen de l’1%, llavors
sí que s’incompleix. És una norma absurda que decaurà sola per la seva manca de
lògica, que no implica cap incompliment legal i que es corregeix automàticament perquè
quan s’ha de comprovar si s’ha incomplert o no és en el moment de la liquidació del
pressupost i això serà l’abril de 2017. És possible que es superi la regla de la despesa,
però llavors es farà un informe i s’acabarà el problema. Cap altra conseqüència.
Respecte a estabilitat pressupostària, es pot garantir que no s’incomplirà l’estabilitat
pressupostària. És cert que en fer la incorporació de romanents avui l’interventor està
obligat a dir: això podria portar a l’incompliment. Però no el portarà. Perquè si recorden el
pressupost que varen aprovar, i que han pogut conèixer perquè han estat degudament
informats, recordaran que hi ha 1.700.000 euros dedicats a fons de contingència, que
significa despeses que puguin sorgir durant l’exercici.
Aquest fons que està en el pressupost inicial no s’ha tocat. Per tant, es tenen els
ingressos per cobrir-lo. Simplement s’alimenta el pressupost per una via alternativa, però
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no es corre cap perill, a dia d’avui, d’incórrer en dèficit en la liquidació del pressupost. De
fet només cal mirar les liquidacions històriques i veuran el perquè. Amb relació al fons de
contingència i la suposada falta de previsió, també han estat degudament informats del
contingut del pressupost que es va aprovar el mes de novembre, tenen la documentació,
han participat en comissions i, si miren el fons de contingència veuran que aquest descriu
les inversions que ara es fan, perquè ja en aquell moment sabien que les volien fer i van
explicar el mes de novembre de 2015 quines inversions volien fer i com les finançarien.
De novetats sempre n’hi ha alguna. Per exemple el famós pou de la Pineda, que no costa
un milió d’euros. Si miren el document que avui tenen a les mans veuran que el
pressupost per arranjament de clavegueram de la Pineda en total són 500.000 euros,
però només una part d’aquests 500.000 va per a aquest fet sobrevingut que sí que pot fer
que es gasti més del previst inicialment.
És a dir, no hi ha il·legalitats, no hi ha incompliments, no hi ha imprevisió. Hi ha una
determinada manera de pressupostar i els va molt bé i no veuen cap raó per canviar-la.
Dit això, continua dient el Sr. Farriol, a part d’aquestes qüestions més tècniques, ha de
comentar alguna cosa més i, en primer lloc ho farà respecte al tema de les bases
d’assistència social i voldria agrair la tenacitat de la regidora Teruel, que és la veritable
autora d’aquesta modificació, que ha costat molta feina amb el suport de molts tècnics,
però políticament ha estat suportat per ella que ha estat la defensora d’aquesta iniciativa,
que tots veuen bé i s’aplicarà.
Inevitablement voldria dir-los que si voten en contra d’aquesta modificació també voten en
contra d’aquestes bases.
També voldria agrair el vot a favor del grup municipal de C’s i fer un matís al que ha dit el
Sr. Ramírez, dir-li que efectivament no van negociar el pressupost, però que els va oferir.
Entén que no ho fessin perquè tenen tot el dret de no fer-ho, però ell els va oferir negociar
el pressupost. Sempre i cada any tenen la possibilitat de negociar el pressupost si volen.
Que potser no s’arribarà a un acord? és possible, perquè també és molt cert que criteris
diferents fan molt difícil quadrar-ho, però el que no es trobaran mai és que es neguin
d’entrada a negociar res. Tot i així, vol agrair el seu vot a favor, com també agrair
l’abstenció del grup municipal Vila-seca en Comú que, com a mínim, no es manifesta en
contra d’una iniciativa que creuen que és necessària.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que voldria fer una pregunta de caire tècnic. El regidor
Farriol els diu que sempre han actuat així, però si en teoria això es pot fer enguany
perquè es va eliminar el deute, l’any passat que es tenia el deute com es podia fer això?
Intervé la Sra. Martín i diu que té una pregunta i és que, després d’escoltar el llarg catàleg
de serveis, per què no s’ha ampliat aquesta partida?. Això ja ho ha preguntat abans i no
se li ha contestat. S’ha fet algun estudi per saber quants diners més es necessitaran a
part dels que estaven pressupostats per cobrir aquestes necessitats? Això no ho han
contestat. Aquí es té una oportunitat de fer una ampliació de crèdit i no s’ha fet. D’aquesta
partida tan important que han estat 10 minuts llegint el catàleg de serveis. I no
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s’equivoquin, estan molt contents que hi hagi aquest catàleg de serveis, encara que el Sr.
Farriol els posi de dolents perquè no voten a favor d’aquesta ampliació. Aquesta
ampliació implica moltes coses i al dir que la tenacitat de la Sra. Teruel ha estat important
voldria afegir que no li nega l’esforç, però obviar la insistència dels grups de l’oposició en
aquest tema és també ser molt simplista. Taxar-los de dolents i obviar la seva aportació
no li sembla correcte.
Pel que fa al tema de negociar els pressupostos i d’informar, l’equip de govern no negocia
pressupostos, els van dir que d’un en un, per separat i ja es veuria. Això no és negociar,
això són tècniques no pròpies d’un Ajuntament i no li facin dir el que li passa pel cap
perquè pot ser se’n penediria. Respecte a informar, dir que l’equip de govern posa
damunt la taula i diu : això és el que farem i punt. Això no és informar, és ordeno i mano.
Pensa que la definició de negociació i d’informació que tenen ells i ella són totalment
diferents. Torna a preguntar i vol una resposta, ja que de vegades fa preguntes i es
queda sense resposta, si s’ha fet l’estudi i l’ampliació de crèdit que serà necessària o no
respecte a la partida de serveis socials, perquè això sí que els importa i sí que volen
saber com es durà a terme.
El Sr. Farriol contesta que, en primer lloc, respondrà al Sr. Forasté i diu que l’any passat,
com poden recordar, van fer dos expedients d’una cosa que se’n diu inversions
sostenibles, que estan contemplades en llei, que són un mecanisme d’inversió, però que
com també van explicar abastament en múltiples comissions, és un mecanisme molt
imperfecte que no els agrada i que implica mentir descaradament, perquè només es
poden fer inversions que suposadament no impliquin augments de costos de
manteniment, cosa impossible. L’any passat era possible fer inversions sostenibles i així
ho van fer. No les volen utilitzar més, no és un instrument que els agradi i prefereixen fer
el que estan fent. Aquesta és la diferència amb l’any passat.
Respecte a compliments i incompliments, dir que quan s’elimina el deute es pot fer
aquesta disposició de recursos, això és llei. L’obligació de destinar els superàvits a reduir
endeutament és llei. Quina llei? La llei de transparència del 2012. Curiosament en aquest
país les lleis tampoc no són gaire importants perquè, i diu això sense que vagi referit a
ningú dels presents a la sala, l’Ajuntament de Madrid ja ho ha fet i l’Ajuntament de
Barcelona pretén fer incorporacions amb augments d’inversions saltant-se aquesta llei.
Tothom sap que el marc de regulació pressupostària municipal que el govern d’Espanya
dels últims anys, del 2011 fins aquí, ha posat en marxa, és un artifici que ha aconseguit
que els ajuntaments deixin de tenir dèficit conjuntament, però que implica restriccions que
tenen en molts casos molt poc sentit, i aquest és el nostre. Això pel que fa a les
inversions sostenibles.
La partida d’assistència social ja se’ls ha explicat. Al Ple passat, parlant de la liquidació i
veient com havia anat l’any anterior que aquest any mantenien 500.000 euros perquè es
preveia augmentar els límits de rendes que permetien accedir a assistència social i que,
per tant, es necessitaria un marge més gran. Per això es tenen 500.000 euros en aquesta
partida. En faran falta més? Això no ho diu cap estudi ni pot contestar, perquè depèn d’un
efecte que és molt difícil de quantificar que es diu efecte crida. Un increment tan
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substancial dels sostres pot sobrepassar-los, no pot assegurar que no passi. Creuen que
no, les assistentes socials creuen que no, però no ho pot garantir. Però també els voldria
recordar una cosa que sempre han dit respecte a aquesta partida: si aquesta partida
s’esgota es suplementarà sense cap problema.
Per tant, aquesta partida tenia una dotació semblant al pressupost de l’any passat i no es
va esgotar perquè no van haver d’imputar-hi una gran quantitat de beques menjador, tal
com passava anteriorment, perquè el Consell Comarcal va poder complir amb les seves
obligacions. Malgrat això, i ja ho van explicar, aquest any es manté aquesta dotació
perquè preveuen que per aquest augment de nivells de renda que admeten l’assistència
social es pugui tenir un increment de despesa important. S’ha estudiat. Es té garantia que
funcionarà? No. Garantia absoluta no, una molt probable convicció, sí.
S’ha parlat també dels sostres de retribucions, i només voldria aclarir i reiterar que l’equip
de govern cobrarà el mateix. Els membres de l’oposició són molt lliures de fer el que
creguin oportú en funció de les seves assistències. Però tal com van dir aquí en el Ple, i
consta en acta, l’equip de govern cobrarà el mateix. La resta sabran el que fan i, en tot
cas, quan es liquidi el pressupost ho sabrà tothom.

En el pressupost de l’exercici 2016, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 29 de desembre de 2015, cal una reestructuració de la despesa, per la
qual cosa hi ha unes aplicacions pressupostàries del pressupost i unes aplicacions
pressupostàries de nova creació que, com a conseqüència de les actuacions previstes a
realitzar durant l’exercici 2016 necessiten de la seva regularització a nivell de cobertura
pressupostària.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de modificació
d’acord amb allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, i el dictamen emès
per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda,
amb el vot en contra dels Srs/ra. Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels
Sr/ra. Sánchez i Téllez i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, García,
Pastor i Camarasa, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 4/2016 mitjançant
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació:
Crèdit extraordinari:
1.907.100,00€
Suplement de Crèdit:
524.908,12€

2.432.008,12€
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Finançament de les partides pressupostàries:
Romanent de tresoreria per a despeses generals:

2.432.008,12 €
2.432.008,12 €

SEGON .- Aprovar la modificació de les Bases d’Execució i la revisió i actualització de
l’annex d’inversions municipals per a l’any 2016 que s’incorpora a l’expedient.
TERCER .- Donar a l’aprovació dels documents anteriors, el tràmit d’exposició pública de
quinze dies, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest
termini, l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
4t.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

4.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE C’s.

Per la Sra. Pastor es dóna lectura a la següent moció:

“A) Moció per al estudi i implantació del trenet turistic que conecti els nuclis de Vila-seca i
La Pineda.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
No podem negar que Vila-seca està lluitant per convertir-se en un referent en el
món turístic, i sobretot del turisme familiar. Si més no, veiem els esforços que es fan, des
del Patronat de Turisme, i les inversions milionàries que aquest ajuntament destina a
aquest fi. I que sufraguem tots els Vila-secans i Vila-secanes amb els nostres impostos.
També és conegut que, si bé Vila-seca és un nucli urbà on el turisme no és la seva
principal font de riquesa, no podem dir el mateix de La Pineda, centre receptor de milers
de visitants durant la temporada estival.
Fins ara, aquest ajuntament s'ha limitat a desenvolupar l'activitat turística a La Pineda, i,
per sort o per desgràcia, poc turisme es desplaça al nucli de Vila-seca, bé a fer compres
o bé a gaudir dels béns culturals de la població.
Això ha de canviar. Vila-seca no es pot permetre el luxe de quedar-se endarrere de
poblacions turístiques com Salou, Cambrils o Tarragona, on les connexions amb els
diferents punts de la ciutat estan coberts per línies de Trens Turístics.
A les ciutats esmentades, el Trenet és una postal fixa dels turistes que les visiten,
generant un important volum d'ingressos, i sobretot, generant cultura turística. Cada
visitant que puja a un trenet, ho explica i això estè una àmplia xarxa
de difusió publicitària gratuïta que repercuteix en la imatge turista que es vol donar de les
ciutats.
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Tampoc es pot negar que les connexions entre els diferents nuclis de població de Vilaseca son nefastes. A l'hivern, l’incompliment dels horaris és la tònica habitual.
Com a municipi, des de l’Ajuntament, se’ns diu que no temin capacitat per obligar a
l'empresa concessionària d'aquest "servei" a què compleixi això pel que tots paguem els
nostres impostos. Ni capacitat ni voluntat política per fer-ho, encara que comptem amb un
representant al Consorci...
Des del Grup Municipal de Ciutadans creiem que aquestes deficiències es poden
solucionar en l'àmbit municipal, fàcilment, amb la implantació d'un Trenet Turístic, que
connecti els nuclis urbans de Vila-seca i La Pineda, amb regularitat i seguretat.
A
més,
la
implantació
del
Trenet
Turístic
ajudarà
a
la connexió turística entre ambdós nuclis, facilitant l'arribada a Vila-seca de turistes, el
que ajudarà a la població a desenvolupar un model de turístic consolidat, augmentant, de
manera significativa el catàleg de serveis que podem oferir als nostres visitants, i facilitarà
l’accés, mitjançant transport públic, dels propis Vila-secans i Vila-secanes als serveis que
s’ofereixen a tots dos nuclis.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
ACORDS
Instar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament a l’estudi i posterior implantació, mitjançant
licitació, de la concessió del Trenet Turístic entre els nuclis urbans de Vila-seca i La
Pineda, durant la temporada turística.
Comunicar aquest acord al Patronat de Turisme de La Pineda i a totes les associacions
de comerciants del municipi, entitats i agents turístics del municipi.
Comunicar aquest acord al Consorci de Transports de la Generalitat, a la Diputació de
Tarragona, i a la Generalitat de Catalunya”.

Intervé el Sr. Forasté i diu que cal fomentar el turisme al municipi i tot el que sigui posar
eines per al desenvolupament en aquest àmbit, des de Decidim Vila-seca, serà benvingut.
Això implica que tots els grups facin un esforç per posar en valor tots els elements que es
tenen al nucli de Vila-seca, per potenciar el possible atractiu turístic, generant noves
propostes que permetin consolidar una oferta turística prou rellevant. Però aquesta moció,
en els termes que està plantejada, genera una sèrie de dubtes, i és que veien el problema
de fons el que els preocupa molt és la manca d’atractiu turístic del nucli de Vila-seca. Cert és
que es tenen les torres de defensa, un castell de cartó pedra del segle XIX o un Celler, però
no s’ha generat ni s’està promovent l’entorn adequat per convertir-ho en un atractiu turístic
prou potent. Un element que portava molta gent al municipi i que donava molt de ressò, com
era la Fira de la Música al Carrer, s’ha deixat de fer.
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Considerant que ja existeix un trenet turístic que es mou en l’àmbit de la Pineda, entenen
que assumir el cost d’un trenet entre els nuclis de Vila-seca i la Pineda implicaria una
despesa important, perquè no veuen justificar el retorn, quin retorn dóna unir els dos nuclis
amb trenet? Cal tenir present que ja existeix una xarxa de transport d’autobusos entre Vilaseca i la Pineda, que segurament estan d’acord que cal revisar a fons i millorar-la, establint
freqüències, parades, vehicles nous, que és un desastre. Però canviar això per un trenet, o
intentar-ho arranjar amb un trenet, creuen que és començar la casa per la teulada. Pensen
que el trenet estaria molt bé si a Vila-seca hi hagués un atractiu prou potent i el recorregut
fos prou atractiu, però s’imagina la gent dalt del trenet veient les fàbriques.
Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta per
diverses raons. La primera és que el seu grup també portava en el programa electoral
estudiar aquesta opció ateses les deficiències de connexió entre la Pineda i Vila-seca,
deficiències que a part de fomentar el turisme el que farien amb l’ús del trenet és ajudar les
persones que es desplacen diàriament a la Pineda, o de la Pineda a Vila-seca, i no poden
fiar-se del transport públic perquè no arribarien enlloc.
Moltes vegades han posat aquest problema sobre la taula: la manca de transport i la manca
de parades, amb respostes tan diverses com que les parades estan buides, que va fer una
regidora de l’equip de govern, o respostes tant contundents com : això no és un assumpte
de Vila-seca i no ho podem solucionar. I també tenen por que ho solucionin com l’autobús a
la Laboral, que els turistes vénen però no poden tornar. Llavors per això seria positiva
aquesta proposta, encara que no una solució ideal, però és una solució.
D’altra banda, el que s’està demanant és un estudi de la viabilitat, i potser estaria bé que
s’estudiés aquesta possibilitat, i si és viable, implantar-la. Per cert, ella no ha vist un autobús
turístic a la Pineda, i si és així que la corregeixin.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que, tal com han dit moltes vegades, la seva formació té un
deliri per millorar el transport públic a Vila-seca en general i en particular entre el centre de
Vila-seca i la Pineda, que tal com han dit alguna vegada i concretament en el darrer Ple,
consideren nefast. Un dels principals aspectes a millorar en el municipi creuen que és el
tema del transport públic i encomanen i conviden a tots els grups municipals a fer esforços
per millorar-lo, perquè aquí es suspèn.
No obstant això, sí que han de dir que un trenet turístic pensen que no aporta una veritable
solució, ja que no és un servei útil per als treballadors i treballadores que diàriament s’han
de desplaçar d’un nucli a l’altre. Aquesta proposta no solucionarà el problema de
comunicació entre els nuclis, perquè un trenet és més una atracció turística que no pas un
transport públic. En aquest sentit, ja li permetran la broma, “no podemos aceptar pulpo”,
però sí que d’alguna manera entenen que el que seria la justificació de la moció no és del tot
correcte. Tot i així, més enllà de la justificació de la moció, i com entenen que la proposta en
si podria resultar positiva per fomentar el turisme o si més no fent un estudi es podria
comprovar si podria resultar positiva o no, i fins i tot pot contribuir a generar ocupació i
activitat econòmica, el seu grup en un principi no tindrien problema a votar a favor de la
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proposta, sempre que s’inclogui al primer acord la possibilitat de la gestió directa i que
s’introdueixin criteris de sostenibilitat.
Seria que en comptes de: “instar als serveis tècnics de l’Ajuntament a l’estudi i posterior
implantació mitjançant licitació de la concessió del trenet turístic entre els nuclis urbans de
Vila-seca i la Pineda durant la temporada turística”. S’inclogués “mitjançant licitació o gestió
directa” i al final de la frase, una altra frase que digui :“ a l’acord s’hauran d’incloure criteris
de sostenibilitat”, ja sigui ús de tren elèctric o alguna cosa així, el seu grup votaria a favor,
perquè creuen que ha de ser l’estudi el que determini quina seria la fórmula més viable de
portar a terme el trenet, ja sigui amb una gestió directa o mitjançant una licitació. Si hi estan
d’acord hi votaran a favor i, si no, votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Segura i diu que, en primer lloc agrair a la regidora Pastor les seves
paraules per la feina que realitza el Patronat de Turisme de Vila-seca en diversos àmbits. En
aquest cas, amb referència al turisme familiar.
Voldria informar-lo, per si no ho sap, que Vila-seca al seu dia ja va tenir un trenet turístic, fruit
d’una iniciativa privada que va tenir un recorregut, aproximadament, de dos anys. Amb
referència a la moció, els dirà que el seu grup polític votarà en contra. I votaran en contra per
dues raons. La primera, perquè la seva exposició de motius barreja la finalitat o funció que té
un trenet turístic amb temes de transport públic interurbà que no vénen al cas. I la segona,
perquè en els acords s’insta a licitar una concessió, sense tenir en compte que un procés
previ abans de fer qualsevol licitació és l’avaluació del mercat potencial que pugui estar
interessat en aquesta concessió. Dit en altres paraules, que existeixen empreses que
estiguin interessades en la concessió i que compleixin amb els requisits tècnics i a la vegada
siguin solvents financerament.
A dia d’avui, s’està en aquesta situació? No . Cap empresa s’ha interessat de manera
seriosa. Però no hi tenen cap inconvenient si la situació canvia i empreses solvents
s’interessen per estudiar-ho i licitar-ho, perquè des del Patronat es treballa constantment i
intensament en molts fronts i d’un d’ells és que el turisme penetri i impregni la totalitat del
municipi.
Intervé la Sra. Pastor i diu que el seu grup insta a una licitació perquè creuen que és la
manera que els vila-secans i vila-secanes no s’hagin de fer càrrec del que podria ser la
despesa d’aquest trenet. Que hi ha altres maneres, que es poden fer altres estudis? No ho
dubten. Ells han cregut que mitjançant una licitació era l’ única manera que l’Ajuntament no
tingués despeses. Estan oberts a qualsevol altra opció, ja que serà l’estudi qui ho digui.
Amb relació a la gestió directa, l’estudi diria les despeses que això pot representar, per això
el seu grup diu de fer-ho mitjançant licitació. Tal com ha dit el regidor, potser no sortirà cap
empresa, llavors seria bo que l’Ajuntament agafés la gestió directa, però donar opció a que
hi hagi algunes empreses que puguin licitar-ho. Fins que no es publiciti no se sabrà si hi ha
empreses interessades o no.
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Amb relació a la sostenibilitat, creu que no hi ha cap estudi d’un mitjà de transport que obviï
el tema de sostenibilitat. Creu que l’actitud del grup municipal Decidim Vila-seca és molt
negativa i pregunta si a Vila-seca no hi ha cap patrimoni per ensenyar. Està clar que si no
s’ensenya no es tindrà, i no ho coneixerà ningú. De la mateixa manera es té un Castell que
si es visita potser l’equip de govern s’espavilarà a fer-ho més visitable, és una opció.
Creu que a Vila-seca, continua dient la Sra. Pastor, a part de tot el que es pugui veure de les
torres o el Castell, el que té és un nucli urbà que està abandonat, que hi havia comerços i
per diverses raons ara mateix està mort, i creu que si es fan arribar el turistes a Vila-seca és
una manera d’incentivar el comerç. Ara mateix ningú pot negar que el comerç a Vila-seca és
zero. Hi ha els 4 centres comercials, els supermercats, però no es té res més. Potser si es
fan arribar els turistes de manera fàcil, això canviarà. Fins ara i afortunadament ella ha viatjat
i a totes les ciutats que ha estat del mateix model que ells tenen, disposen d’un mitjà de
transport com el que s’està proposant. Que no és viable? Ja es veurà, per això és l’estudi.
Què no és un mitjà de transport? No, ells no han proposat que sigui un mitjà de transport,
però fins que no hi hagi un mitjà de transport adient que compleixi els seus horaris i que
estigui regularitzat, que ara no es té, això pot ser un mitjà de transport per a molta gent que
viu a la Pineda i no pot pujar a Vila-seca o que viu a Vila-seca i no pot anar a la Pineda. No
és substitut de cap mitjà de transport establert.
Des de l’equip de govern se’ls ha dit moltes vegades, com ha recalcat la regidora Martín,
que això no és cosa de l’Ajuntament, que no hi ha res a fer. Que no poden dir-li a l’empresa
del servei que vagi millor amb els horaris o que els compleixi. Doncs si no ho poden fer,
doncs, que ho facin ells. No és un mitjà de transport, és un suplement, i llavors hi haurà la
possibilitat que molta gent que viu en els dos nuclis pugui desplaçar-se entre ells. Això
provocarà que l’empresa de transport que fins ara dóna un servei nefast, potser s’espavili
quan vegi que té competència. Fins ara i com que ara no en té, li importa tres nassos.
El Sr. Forasté intervé i diu que ja saben que un negatiu és un realista ben informat, o
almenys això és el que es diu. El seu grup no té res en contra del trenet, però creuen que un
trenet per portar-los al no res no serveix. Primer s’ha de crear l’oferta, generar l’interès i
quan vegin que hi ha turistes que volen venir, llavors si no és per iniciativa pública serà la
privada la que sorgirà. Quan hi hagi la necessitat sorgirà l’interès pel trenet.
El Sr. Téllez intervé i diu que el seu grup per votar a favor l’única cosa que demanen que
l’estudi estudiï totes les possibilitats i posarà un exemple per entendre-ho. El seu grup són
més partidaris de la gestió directa i posaran l’exemple de Salou i Cambrils. A Cambrils es
gestiona de manera directa, llavors la qualitat de l’ocupació és més alta perquè els
treballadors tenen millors condicions laborals i, per altra banda, tots els beneficis que genera
el trenet van directament cap al municipi, que després es poden destinar a millors serveis
socials, ajuts d’urgència, a fomentar el transport públic... En canvi, tal com es fa a Salou, que
és una gestió licitada, privada, el benefici va cap a l’empresari, cosa que és molt lícita, però
les condicions laborals són pitjors que la dels treballadors de Cambrils. En aquest sentit la
única cosa que demanaria el seu grup és que l’estudi pugui contemplar totes dues
possibilitats per decidir-ho d’una vegada, perquè sí és cert que per la gestió directa caldria
fer una inversió i llavors només sortiria rendible però no a curt termini. Però aquesta seria la
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condició per poder votar a favor a banda de la sostenibilitat, tot i que si CIU amb la seva
majoria tomba la moció, tampoc no hi ha gaire cosa a fer, però volen argumentar el seu
posicionament.
La Sra. Pastor contesta que hi estan d’acord, que faran aquesta modificació i llavors on la
moció diu : mitjançant licitació del concessionari del trenet, ho suprimeixen i deixaran que
l’estudi sigui el que determini quin és el model de gestió.
El Sr. alcalde pren la paraula per aclarir el redactat final de la moció als efectes de la seva
votació i diu que el grup de Vila-seca en Comú ha demanat que si s’afegeixen uns elements
addicionals i que tractarà de reproduir, votarien a favor de la moció, i cal preguntar al grup
que l’ha proposat si ho accepten literalment així o ho han matisat. El que el Sr. Téllez
demana és qui a més del que ha dit s’hi afegeixi : gestió directa i criteris de sostenibilitat,
llavors acceptarien la moció.
La Sra. Pastor contesta que el que ella havia dit és que com que serà l’estudi el que
determinarà la gestió es podria eliminar : mitjançant licitació de la concessió, que llavors
implica obrir l’estudi a la gestió directa. I també accepten afegir el tema de sostenibilitat. Amb
aquestes modificacions es sotmet a vot la moció.
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 Rodriguez, la present moció.

El Sr. Ramírez diu que abans de donar lectura a la present moció, voldria dir-los als
membres del grup municipal de Decidim que aquesta moció que presenten ara és un clar
exemple de crear necessitat, i diu això perquè la intenció és sumar no restar.
Seguidament dóna lectura a la següent moció:

B) “Moció per la proposta de millora en serveis mediambientals, culturals i lúdics del Parc
Torre d’en Dolça.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El parc de la Torre d'en Dolça, pren el nom a partir de la Torre del segle XVI situada al
mig del parc, constitueix un Nucli generador d'un parc que pretenen ser un espai obert,
verd, amb una utilitat social, esportiva i cultural, és a dir un parc dissenyat amb criteris de
sostenibilitat.
En l'espai que actualment ocupen els terrenys del nou parc, antigament s'hi
desenvolupava l'activitat agrícola emmarcada als cultius mediterranis, la seva majoria
l'olivera, garrofer i vinya. Una altra activitat important de este lloc era l'Extracció de pedra
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natural, utilitzada durant molts segles per a la construcció de Catedrals, cooperatives i
edificis restaurats modernistes catalans.
La Torre d'en Dolça, fou edificada al segle XII i és molt probable que originàriament
pertanyés al castell de Salou.
Fins la dècada dels 70, del segle passat, va ser un antic abocador de residus , uns anys
mes tard, va ser objecte d'una profunda transformació que l'ha convertit en un parc públic
de
37
ha.
Un
dels
més
grans
de
Catalunya
L'Ajuntament de Vila-seca juntament amb la Generalitat de Catalunya, va dur a Terme la
seva rehabilitació l'any 2005.

Aquesta rehabilitació tenia com a premissa a els següents punts:

1.- La recuperació integral dels terrenys i l 'eliminació total de tot vestigi dus que no fos
racional en aquest indret.
2.- Un parc sostenible basat en la seva permeabilitat, generació i confluència de
corredors verds en direcció a la costa i al interior.
3.- La voluntat de respectar la topografia característica del terreny.
4.- El respecte per la vegetació autòctona existent, protegint-la, potenciant-la i de fent-la
créixer.
5.- Integra tots els elements d'interès natural, històric i cultural donant valor al lloc.
6.- Genera un pulmó verd amb la plantació de nous arbres, plantes aquàtiques, espècies
arbustives i creació de llacunes que afavoreixen la biodiversitat i ser un lloc de descans
de les aus migratòries.
El bon temps convida a fer activitats a l'aire lliure i també a menjar o berenar en plena
natura. Vila-seca no disposa de zones de pícnic equipades amb tot tipus de serveis, on
poder anar a dinar a l'aire lliure i fer activitats.
Vila-seca requereix d'un espai on sortir el cap de setmana en família a passar el dia,
menjar, passejar, fer excursions o jugar en un entorn natural.
Avui dia, La Torre d'en Dolça és pot visitar el dia de les tradicionals curses de Sant
Antoni, que és celebren durant la Festa Major local al gener, i poca cosa mes.
Des del Grup Municipal de Ciutadans pensem que aquest espai esta totalment
desaprofitat i tenim la possibilitat d'estudiar i valorar noves iniciatives per l’ús de la nostra
població, aquestes iniciatives a valorar podríem ser les següents:
Activitats d'oci
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Ja sigui en família, amb els amics o sol, visitar un espai natural sempre és una
experiència relaxant i enriquidora. Es poden dur a terme multitud d'activitats per gaudir de
la natura sense estar molt en forma i sense tenir grans coneixements d'un lloc. Activitats
per a tots els públics per estar en contacte directe amb el medi ambient.
Passejades i senders fàcils
Caminar per un sender senyalitzat gaudint de bones vistes o paisatges és una manera
fàcil i agradable de mantenir-se en forma i millorar la salut.
La Torre d'en Dolça i el seu entorn haurien de disposar d'una xarxa de senders. Els
mateixos equips de la brigada o del pla ocupacional podrien efectuar el manteniment i la
millora d’a questos. Són molts els ajuntaments i consells comarcals o diputacions que
mantenen itineraris per l'interior dels espais protegits o al voltant dels pobles. Les entitats
excursionistes també podrien dur a terme tasques de senyalització i manteniment de
senders i itineraris aptes per a tots els públics, com els coneguts com a PR (petit
recorregut, amb marques blanca i groga).
Senderisme interpretatiu
La majoria de parcs i paratges organitzen sortides de senderisme interpretatiu, en què un
guia expert li pot acompanyar per un itinerari oferint les explicacions per treure el màxim
profit de la visita, això ens podria generar turisme sostenible i de qualitat.
El senderisme interpretatiu és una forma excel·lent d'acostar a la natura i conèixer els
aspectes més interessants del lloc que visitem de forma còmoda i guiada.
Cicloturisme
El passeig en bicicleta és una pràctica lúdica que ens permet visitar una extensió major
d'un espai natural que anant a peu, per rutes senzilles i entorns vistosos.
El nostre parc natural podria disposar d'itineraris aptes per a la pràctica del cicloturisme o
dissenyats expressament per a aquest mitjà de locomoció.
Observatoris d'aus
La Torre d'en Dolça s'ha convertit en un espai d'una gran biodiversitat i en un lloc de
descans de les aus migratòries. Com en altres parcs, es podria construir una passarel·la
de fusta, situada a la mota perimetral del aiguamoll, a cota + 1.5metros sobre el nivell de
la làmina d'aigua, per veure la totalitat del mateix; a més es podrien dissenyar dos
observatoris tancats, per observar el comportament de les aus sense pertorbar el seu
hàbitat. S'instal·larien dos observatoris de fusta, accessibles des de la passarel·la de
fusta.
Senyalització.
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S'instal·larien senyals normalitzades, que explicarien al visitant les opcions de la visita i
permetrà interpretar els valors naturals de l'espai visitat i delimitant l'accés de vehicles.
Centres d'aventura / Parc infantil
Aquestes activitats lúdiques són un recurs turístic molt atractiu per al públic i sempre que
es practiquin dins instal·lacions ben condicionades, poden ser compatibles amb la
preservació dels espais protegits.
En aquests centres es poden practicar diferents activitats, com ara, corriola , curses de
orientació, petites construccions de fusta i un llarg etcètera.
Pícnic i barbacoes
El pícnic i la barbacoa, són sens dubte, una de les activitats de lleure que més es practica
a Catalunya i aquest espai reuneix les condicions per a desenvolupar-la.
Ja sigui en grups grans o petits, amb la família o els amics, quan arriba el bon temps és
molt agradable gaudir d'un dia de pícnic o fer una barbacoa.
La major part d'espais protegits o parcs naturals, disposen d'aquests equipaments,
adequadament condicionats amb taules, bancs i barbacoes, complint totes les normatives
de seguretat amb una fàcil accessibilitat des de les carretera o pistes forestals
transitables.
Construcció de l'àrea de recepció, bar, lavabos
Una petita construcció sostenible, en fusta, on trobaríem una àrea de recepció on es
oferiria una visió general del Parc i les seves possibilitats de visita. Una zona de barcafeteria on poder prendre o comparar la beguda i per últim uns lavabos per a ús dels
visitants del parc.
L'Ajuntament, desenvoluparà les bases per a un concurs públic per a l'explotació del
quiosc-bar del parc. La persona que resulti adjudicatària del servei de la posada en marxa
i desenvolupament del mateix serà responsable del manteniment del mateix, a més de la
recepció, àrea de pícnic(taules), gestió de les barbacoes i centre d'aventures.
El nostre Grup Municipal considera que aquesta moció per a l'actuació a la Torre d'en
Dolça, presenta tres objectius:
1. El mediambiental: Protegir, reconstruir i regenerar una importantíssima àrea de
nidificació d'espècies de fauna d'importància internacional, amb una coberta vegetal de
gran interès i un aiguamoll.
2. El cultural: Proporcionar un recurs per a la formació i la investigació de una zona
d'estudis ornitològics i entomològics.
3. El lúdic: Possibilitar un ús públic, educacional i recreatiu del Parc de la Torre d'en

22

Dolça. Posar a punt l'equipament necessari per a desenvolupar activitats educatives
ambientals que comptin amb una demanda creixent.

Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
ACORDS

1.
Iniciar els tràmits pertinents amb el nostre departament tècnic municipal per
elaborar un estudi de l'adequació de la Torre d'en Dolça a les propostes
d'activitats d'oci, passejos i senders, senderisme interpretatiu, cicloturisme,
observatori d'aus, senyalització, centre d'aventures, parc infantil, pícnic i
barbacoes, construcció de l'àrea de recepció, bar i lavabos. A més de qualsevol
altra proposta que es pugui sumar a aquesta llista inicial.
2. Que aquesta actuació sigui coherent amb el marc de legislació catalana, estatal i
europea. A més de que el projecte i estudi tingui en compte el que disposa la
Directiva 85/337 / CEE sobre Avaluació d'Impacte Ambiental, modificada per la
Directiva 97/11 / EC.
3. Estudiar la possibilitat d'acollir-en el marc del Programa de Protecció i
Regeneració d'Espais Naturals subvencionables amb fons europeus (FEDER). Es
tracta d'obres de caràcter de "Interès General" englobades dins del Marc
Comunitari de Suport per a les regions espanyoles en el seu Programa Operatiu
(medi ambient, entorn natural i recursos hídrics) + (protecció i regeneració de
l'entorn natural) del Programa Operatiu FEDER.
4. Traslladar la resolució d'aquesta moció a totes les entitats municipals,
associacions i organitzacions locals del nostre municipi”.
El Sr. Ramírez diu que amb aquesta moció volen sumar, no volen restar i per això volen
especificar molt clarament que en el punt 1 diuen : “iniciar tràmits”. I volen dir que si estan
iniciats, perquè s’han assabentat que aquests dies s’han començat a fer i fins i tot hi haurà
algun pacte que va proposar el PP, el que volen és sumar. Si realment s’han iniciat i es va
negociar, no pretenen altra cosa que sumar. Per això quan diuen iniciar, si hi ha algun punt
que no fos coherent amb la legislació, no volen excuses amb el vot contrari dient : és que
s’està prop de l’àrea química. Volen sumar, iniciar un estudi, i si del que hi ha a la moció se’n
poden aprofitar tres, quatre, cinc, sis, perfecte, i si alguna no és coherent, es treu, però no
estan instant que es faci tot, sinó iniciar un tràmit pertinent.
Creu que és important el punt 3 on s’hauria d’obrir la possibilitat d’una subvenció de fons
europeus, perquè tal com sabran això es pot fer i també insten a que això es pugui fer. El
seu grup pensa que seria un gran pas per al municipi. Amb aquesta moció no exigeixen que
es compleixi el que diuen, sinó que volen sumar i els hi agradaria que poguessin apartar
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ideologies o colors. Si estan iniciades, perfectes, les recolzen i si hi ha alguna cosa que ho
prohibeix per alguna normativa es treu, però que no sigui una justificació de votar-la en
contra perquè no s’estigui d’acord amb alguna cosa, i precisament per això diuen iniciar
tràmits, no estan exigint en cap moment que es munti tot : les barbacoes, els lavabos... han
fet un ventall molt ampli per recolzar el que sí està en marxa.
Intervé el Sr. Camarasa i diu que alguns del punts que ens presenten en aquesta moció ja
estan inclosos dins del pressupost per a aquest any 2016, punts que són aportacions als
mateixos realitzades des del seu grup del Grup del Partit Popular.
Estan potser d’acord en alguna de las seves demandes, però presenten les mateixes
junts amb les que es realitzaran, i d‘altres que veuen són del tot inviables, aquesta
situació els porta a votar en contra d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Forasté i diu que el seu grup ha quedat bocabadat amb la modalitat de moció,
ja que quan llegeixes la moció, el primer punt de l’acord diu que es faci un estudi per
implantar aquestes iniciatives concretes que es descriuen en la moció. El seu grup porta al
programa la dinamització de l’espai de la Torre d’en Dolça directament i el coneixen bé.
Directament des de les entitats on estan implicats en són usuaris molt habituals, i es tracta
d’un espai amb un potencial important que cal dinamitzar perquè la ciutadania en pugui
gaudir al màxim, però dins uns límits i sense entrar en contradiccions.
Difícilment es podran observar moixons o fer un observatori d’aus al costat d’un parc infantil,
d’un centre d’aventures, i molt menys d’un bar o barbacoes. No ho veuen. Creuen que cal
donar a conèixer totes aquelles iniciatives que ja es fan a la Torre d’en Dolça i, perquè no,
mirar de fer-ne de noves, però respectant l’entorn.
Es té un exemple, que no sap si els regidors coneixen, que és un espai que hi ha a la
Canonja que és una iniciativa privada que ofereix en una finca d’entorn rural : barbacoes,
taules, cadires, parc infantil...i on alguns regidors hi van coincidir no fa massa setmanes. Allò
és tremend: brutícia, crits, escàndol, pudors...No volen això per al parc de la Torre d’en
Dolça. Creu que hi ha coses incompatibles en aquesta moció.
Tal com ha dit abans, el primer punt dels acords proposa elaborar un estudi per adequar el
parc a totes aquestes activitats i el que el seu grup creu és que hi ha d’haver un estudi previ,
fet per experts, que permeti valorar quines són les diferents possibilitats que ofereix l’entorn,
la viabilitat de cada opció i la conciliació, però en qualsevol cas el seu pensament polític és
prioritzar i protegir l’entorn natural i creuen que aquesta moció, tal com està plantejada, no
s’adiu amb aquesta protecció del medi ambient, i en principi hi votaran en contra.
La Sra. Martín intervé i diu que en el programa del seu grup també tenien la dinamització de
la Torre d’en Dolça. Suposa que la portaven tots perquè és un espai que està infrautilitzat i
tothom el porta com que alguna cosa s’ha de fer perquè per fer-la servir dos cops l’any
troben que és un espai que està molt desaprofitat.
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Per la seva part havien fet un estudi de la moció perquè sí que és cert que hi ha coses que
són incompatibles, perquè han mirat la normativa de protecció d’espais i hi ha algunes
activitats de les que es recullen dins del catàleg de coses que es volen implementar que
eren incompatibles. El tema de les aus n’era una i també el tema d’accés amb cotxes i
algunes coses que no es podien fer per tema de normativa, però també són moltes
hectàrees i suposa que d’alguna manera volen, amb una voluntat política, fer alguna cosa i
no deixar-ho tal com està perquè això sí que és una llàstima.
Entén que alguna cosa s’ha començat a fer amb el pacte que es va arribar amb el PP, es
sumen a aquesta iniciativa si és per millorar Vila-seca i per això votaran a favor.
Intervé el Sr. Téllez i diu que a grans trets troben positius alguns punts de la proposta i
comparteixen la consideració que s’ha de treballar per poder gaudir de la Torre d’en Dolça
més del que es fa actualment. Ningú pot negar que existeixen senders per fer passejades i
practicar el cicloturisme, però també és cert que no hi ha una bona senyalització i pel que fa
al camp del senderisme es pot millorar molt. La proposta de la creació d’un observatori
d’aus també creuen que és una idea molt positiva, ja que cada any vénen aus noves i és
una cosa promocionable i que pot contribuir al gaudi dels veïns i veïnes del municipi. De fet,
en el darrer any han estat una parella de flamencs. Però no obstant això creuen que la Torre
d’en Dolça és de les poques zones, sinó l’única, naturalitzades que es tenen al municipi i
que s’ha de reservar i respectar com a tal. És més creuen que s’hauria de protegit i explicar
a la població la importància de reservar aquest espai.
Pensen que no es pot traslladar segons quin tipus de necessitat d’oci i econòmiques a
qualsevol lloc i pensen que aquest no és el més adequat. No sap si és compatible veure
flamencs amb el fum de la cansalada. I si el que es vol és tenir una zona de barbacoes amb
bar, creuen que segurament es podrien trobar llocs millors, per exemple l’ermita de la
Pineda, per posar un cas que seria a cinc minuts d’allà. Per això el seu grup no donarà
suport a aquesta moció i conviden a tots els grups municipals a treballar en conjunt per
pensar el que es vol fer en aquest espai. Li sembla ridícul arribar el dia de la moció i
presentar propostes tan ambicioses i tan àmplies sense haver-ho parlat gens, ni en comissió
informativa ni en cap espai, no ho acaben de trobar oportú i creu que és una mala imatge de
cara a la ciutadania.
Pren la paraula la Sra. Moya i diu que el Parc de la Torre d’en Dolça té una superfície de
36,9 ha. i, si es fa una breu pinzellada pel seu recorregut recordaran que aquests terrenys
havien estat parcel·les agrícoles i que, durant els anys 60, coincidint amb el creixement
urbanístic de tota la Costa Daurada, el llavors municipi de Vila-seca i Salou el va convertir
en un abocador de residus sòlids urbans en el qual hi abocaven diversos municipis. L’any
1987, i gràcies a la creació de la Mancomunitat de Residus, es va alliberar aquesta
finalitat dels terrenys de ser un abocador. Posteriorment i finalitzada la construcció del
parc temàtic, aquests terrenys van passar a titularitat municipal. A partir de llavors, l’any
2000, l’Ajuntament de Vila-seca va fer, a través dels seus serveis tècnics municipals, un
projecte que va rebre la confiança del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya i també el suport del Fons Social Europeu, i de manera cofinançada es va
executar aquest projecte que tenia un pressupost de 3 milions d’euros.
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D’aquesta manera una mica ràpida, però hi ha coses que s’han de dir, creu que queda
plenament demostrat que dir que en aquest parc no hi ha cap projecte, potser no s’ajusta
a la realitat. Aquest parc existeix perquè hi ha un projecte que va tenir un esforç
importantíssim i gràcies a aquestes obres es va rehabilitar aquest espai que era, i torna a
dir-ho, el que era en el moment que es va iniciar aquesta actuació: un abocador. Va
finalitzar l’any 2004 i es va inaugurar l’any 2005.
Des de llavors fins ara, any rere any, s’han anant fent noves actuacions consistents a
continuar completant aquest projecte i en moltes tasques de manteniment i esmerçant
molts recursos per mantenir-lo, conservar-lo, preservar-lo i continuar ampliant-lo. Com a
mostra d’això és que darrerament s’hagi iniciat la contractació dels estudis per fer la
senyalització dels camins en bicicleta, de vianants, dels espais, etc. Actuacions que es
sumen a totes les activitats que es fan adreçades a tots els escolars del municipi que
tenen activitats mediambientals en aquest parc, així com moltes activitats del fort teixit
associatiu i cultural del municipi que organitzen activitats esportives, culturals, lúdiques,
moltes vegades al llarg de tot l’any. Com moltes altres activitats, com per exemple la de
ser un dels elements centrals de la Festa Major d’Hivern. Diu això amb relació a les
afirmacions que s’han fet respecte a la infrautilització d’aquest espai.
Per tant, finalitza dient la Sra. Moya, aquest parc és fruit d’un projecte, d’un projecte que
s‘ha executat i que es continua executant i que es continuarà en aquesta línia i per tot
plegat l’equip de govern no donarà suport a aquesta moció, perquè entenen que ja s’està
fent el projecte que va donar origen al parc i continuarà creixent amb ell.

Intervé el Sr. Ramírez i diu que li demanaria a la Sra. Moya que retirés públicament la seva
afirmació que no hi ha projecte, perquè ell no ho ha dit això. El que ha dit és que és un gran
encert. Això per començar, perquè després se’ls demana brevetat i per això ha dit només
deu o dotze coses de les cinquanta que hi havia en la moció. Si es comença a parlar de tot
el que ha dit la Sra. Moya, pot llegir-li la moció sencera, perquè s’ha deixat que, a part de ser
una activitat agrícola, a la moció hi havia que era cultiu mediterrani, l’olivera, el garrofer, la
vinya, s’ha deixat que era un lloc d’extracció de pedra natural per fer catedrals... Se’ls ha
demanat brevetat i el que ella ha fet és tornar a repetir la moció. Ell ha dit el que era la Torre
d’en Dolça, no ha dit que no hi ha projecte i torna a repetir que ho retiri. El que ha dit és que
és un gran encert i a partir d’aquí a ell li sembla que no ha aportat res. I creu que ara el que
hauria de fer ell és llegir la moció sencera, perquè s’ha deixat algunes coses per dir.
Tothom ha dit que ho portava al programa i el seu grup també, i com que és públic tots
podran comprovar-ho. Totes les iniciatives que han agafat, estan agafades de parcs naturals
de Catalunya, totes, cap ni una ha estat invenció seva. Llavors, si en parcs i reserves
naturals s’han fet totes aquestes actuacions, entén que el que demanaven és perfectament
possible, perquè de vegades sembla que no vulguin entendre el que expliquen o el que
diuen. A la Canonja pot ser que hi hagi brutícia, però hi ha moltes maneres de fer les coses,
i ell no ha posat res en aquesta moció que no estigui tret d’un parc natural de Catalunya, i ho
poden comprovar anant a la pàgina de parcs naturals de Catalunya. Tot és totalment
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compatible, però a part també ha dit que si alguna cosa està fora de la normativa, es treu. La
postura no ha de ser contínuament negativa, ja que cadascú té la seva manera de fer les
coses.
Tal com ha dit el Sr. Téllez, els hi diria al grup de Decidim, que d’aus, de cada vegada
n’arriben més, només fa falta agafar els diaris i les publicacions i se n’adonaran. A part de la
fauna i d’estudiar aus, també parlaven de la part entomològica que són els insectes, també
és una part important, perquè n’hi ha uns quants, d’insectes. Era una manera d’entrar a la
part cultural. Dit això, li sembla que de vegades no volen entendre les coses, perquè creu
que ha estat una manera de presentar la moció molt positiva i oberta perquè tothom hi
participi i no hi ha res que no estigui dins dels parcs naturals de Catalunya.
El Sr. Forasté intervé i diu que tothom està tip de tombar pels parcs naturals de Catalunya i
ell personalment també. En algun extrem, d’algun parc natural de moltíssimes hectàrees,
s’hi pot trobar alguna zona de barbacoes, cert. Però no és el cas de la Torre d’en Dolça.
Però en tot cas el que el seu grup li ha dit és que si hi ha un estudi previ que delimiti
aquestes capacitats, si el que es planteja és fer un estudi previ que delimiti quin és el
potencial de la Torre d’en Dolça, si hi ha incompatibilitats o no i desenvolupar-ho, endavant.
Al punt 1r diu : que es faci un estudi per l’adequació dels punts que es plantegen i que són
tots aquests: barbacoes, bar....no estan negatius.
El Sr. Ramírez intervé i diu que agrairia que la Sra. Moya retirés les seves paraules perquè
ell no ha dit que no hi ha projecte.
El Sr. alcalde intervé i diu que si no hi ha cap ofensa, no cal retirar res. L’apreciació que la
Sra. Moya ha tingut és que li ha dit que sí que hi ha projecte, potser ha quedat implícit en les
seves paraules o confús, ja ho revisaran, però no hi ha cap ofensa ni voluntat d’ofendre.
El Sr. Ramírez diu que demanaria que li expliqués el seu projecte.
El Sr. alcalde contesta que naturalment, que si ho demana en Comissió li explicaran, ja que
aquí no tenen el projecte i que és més complicat d’explicar-ho verbalment. Aquest projecte
és important i va ser mereixedor de premis FEDER, d’un atorgament de diners FEDER de 3
milions d’euros i és precisament amb això que es va fer l’actuació, tal com li ha dit la Sra.
Moya. Per tant, aquest tema té un abast que seria més positiu portar-lo en una comissió,
demanar-ho allí i amb la informació a la mà, aportar propostes, les que siguin.

El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Basterrechea, Martín, i el vot en contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol,
Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Sánchez,
Téllez, Forasté, Rodriguez i Camarasa, la present moció.
4.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE VILA-SECA EN COMÚ.
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Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que de manera excepcional, demanaria començar per la
tercera moció que han presentat, ja que assisteixen al Ple membres de la PAH.
El Sr. alcalde diu que si la resta dels membres del Ple no tenen inconvenient, pot fer-ho.
La Sra. Sánchez dóna lectura a la següent moció :

C) “MOCIÓ PER L’APLICACIÓ EFECTIVA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS PER
AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA
ENERGÈTICA A VILA-SECA

Atès que el darrer mes de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la Iniciativa
Legislativa Popular de la PAH per unanimitat
Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i
l’Observatori DESC han desenvolupat conjuntament els protocols i procediments
d’aplicació de la Llei 24/2015 que, en base a aquesta iniciativa popular aprovada,
contempla:
-

-

-

El decret llei 1/2015, de 24 de març, les mesures per a la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària:
- Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social disponible.
- Establir el dret de tanteig i retracte (compra) per l’administració
d’habitatges en execució hipotecària.
- Crear el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya
La llei 14/2015, de 21 de juliol la creació de l’impost sobre els habitatges buits:
- Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer disponible estimulant que
bancs i empreses propietàries d’habitatges buits en 72 municipis
els posin al Fons de lloguer per a polítiques socials.
La llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que introdueix canvis en la gestió del
sobre endeutament hipotecari i el problema dels desnonaments en el sector privat
i públic i preveu:
- La mediació extrajudicial
- La dació en pagament
- L’exigència d’alternativa residencial en lloguer social
- La cessió obligada per tres anys d’habitatges buits propietat de
bancs i empreses
- L’objectiu d’evitar els desnonaments

Atès que pel desenvolupament efectiu de les següents lleis esmentades és indispensable
la implicació activa del consistori tant a nivell laboral com pressupostari.
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Atès que a la Comissió Informativa de Serveis al Territori del passat mes de febrer i en el
darrer ple se’ns va informar de l’inici dels procediments per identificar pisos buits i aplicar
sancions a les entitats bancàries que no faciliten lloguers socials.
Atès que al nostre municipi existeixen persones en risc de ser desnonades i que
l’obligació de l’Ajuntament de Vila-seca és fer tots els esforços al nostre abast per
defensar el dret dels habitants del nostre municipi a disposar d’un habitatge digne.
Atès que a molts municipis ja s’han iniciat amb èxit els procediments establerts a les
legislacions esmentades, tot aconseguint paralitzar desnonaments i garantint alternatives
habitacionals a les famílies beneficiàries a través d’un parc social d’habitatges que el
nostre municipi a dia de avui no disposa.
Atès que tal com ha publicat l’Agència Catalana d’habitatges sabem de l'existència de
166 habitatges al nostre municipi d'entitats financeres que porten més de dos anys en
desús
Atès que amb voluntat política el nostre Ajuntament pot fer com el que més en matèria de
garantir el dret d’habitatge digne als seus convilatans gràcies a la sanejada situació
econòmica que gaudeix.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents inexcusables
ACORDS:
PRIMER. Implantar de manera urgent els procediments i protocols necessaris i preveure
les partides pressupostàries necessàries pel desenvolupament complert de les lleis
esmentades així com implantar definitivament el registre d’habitatges buits i aplicar les
sancions que preveu la llei a les entitats corresponents.
SEGON. Preveure que els ingressos obtinguts per aquestes sancions siguin destinats
íntegrament a la lluita contra la pobresa i l’exercici del dret de tempteig i retracte que
preveu la llei.
TERCER. Exercir de forma immediata i completa les facultats i accions següents:
▪ Aturar els desnonaments en el cas de grans tenidors d'habitatge quan no es faci
oferta de lloguer Obligatòria social, dins dels paràmetres de la Llei 24/2015 i, tal i
com estableix la norma, sancionar als grans tenidors d'habitatge que incompleixin
aquest punt, amb multes de 90.000 €.
▪ Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió residencial
quan el propietari és un petit tenidor d'habitatge.
▪ Complir amb l'obligació de reallotjar als ciutadans en risc d'exclusió residencial en
els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge i, en la resta de casos,
de les persones que estan en risc de pèrdua d'habitatge (rellogats, ocupació en
precari,...).
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▪
▪

▪

Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per
la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal de complir l'objectiu
de protecció que marca la norma.
Controlar que les empreses subministradores no tallin els subministraments sense
aplicar el principi de precaució.
o Aplicar les sancions contemplades al Codi de Consum quan es vulneri el
principi de precaució.
o Obrir les vies adients per a que les companyies apliquin ajuts o
descomptes per garantir els subministraments fonamentals.
Iniciar les cessions obligatòries durant 3 anys dels habitatges dels grans tenidors
d'habitatge que estan incomplint la seva funció social, per poder atendre a les
persones en situació d’exclusió residencial.
o Iniciar immediatament les cessions de tots els pisos que ja han estat
identificats i que estan relacionats en el registre de la Generalitat de
Catalunya
o Realitzar el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions
de tots els habitatges que estan incomplint la llei”.

La Sra. Sánchez diu que s’ha pogut veure que un govern en funcions del Congrés no
escolta, no veu i no entén, perquè ha impugnat articles de la llei que garanteixen realment el
dret a l’habitatge, la Llei 24/2015, que es va aprovar el juliol de 2015 per unanimitat al
Parlament de Catalunya i que ha ofert solucions a totes les famílies que es podien quedar al
carrer o sense subministrament.
No s’ha de permetre que desaparegui una llei que ha ajudat a moltes persones a Catalunya i
que el que volen és que s’estengui a tot l’Estat. De fet, a Alemanya l’estan estudiant. La
24/2015 és de justícia social i ha impedit, segons l’Agència Catalana de Consum i així ho
reconeix la Generalitat, que 32.000 llars registressin talls d’electricitat, gas o aigua. Així
mateix ha frenat, sense saber-ne la xifra exacta, ja que falta una entitat que pugui
centralitzar aquesta informació, molts desnonaments i ha impulsat els lloguers socials.
Ara més que mai la institució, l’Ajuntament de Vila-seca ha de reforçar la llei i ha de dir que
la llei no es toca i que sí es pot.
Intervé el Sr. Rodríguez i diu que volen manifestar que estan molt d’acord amb el camí que
ha emprès aquest Ajuntament en matèria de cobrir necessitats d’habitatge digne i combatre
la pobresa energètica dels veïns i veïnes. Tal com va la seva línia de treball en aquest àmbit
com ho demostra la moció que es va presentar en el seu dia, a iniciativa pròpia o compartida
en representació de la PAH.
Avui és un bon dia per aprovar aquesta moció, tal com s’ha explicat, avui més que mai cal
reforçar aquesta línia de treball perquè el Govern d’Espanya ha presentat un recurs
constitucional per impedir que es puguin expropiar pisos buits als bancs o que els bancs no
es vegin obligats a oferir un lloguer social previ al desnonament. Avui més que mai cal ser
lleials a aquells que més ho necessiten i situar-se al costat d’aquelles institucions del país
que ja han mostrat el rebuig a aquesta decisió i la seva voluntat de no deixar ningú desatès.
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Cal seguir, doncs, endavant en aquesta línia, plantant cara a tribunals polititzats o governs al
servei de loobies. Per al seu grup la prioritat és i serà sempre les persones.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que com no pot ser d’altra manera, el seu grup
votarà a favor d’aquesta moció, perquè ja els socialistes on governen a les alcaldies i on
tenen representació sempre han estat per ajudar les persones, aturar els desnonaments i,
sobretot, aplicar les sancions tal com ja han dit en diverses ocasions.
El 13 d’abril el Parlament de Catalunya va aprovar en la Comissió de Benestar Social que
siguin els ajuntaments els que gestionin el fons solidari contra la pobresa energètica, una
proposta també del PSC, per facilitar les gestions i donar respostes a l’hora d’evitar talls de
llum, gas, aigua...A més, aquest text que es va aprovar també insta reforçar la Llei 24/2015
de mesures per afrontar l’emergència social amb la redacció del reglament.
Per últim, diu el Sr. Basterrechea, voldria afegir que el seu grup al seu dia va adquirir el
compromís de fer arribar al Col·legi d’Advocats, sobretot la regidora Martín i ell mateix que
són advocats, els acords manifestats als plens perquè aquest col·legi inici un conveni amb
l’Ajuntament de col·laboració. Ells han fet la feina, el col·legi va enviar aquest conveni el 26
de febrer de 2016 a l’Ajuntament i aquest encara no ha dit res respecte aquest conveni
perquè el Col·legi d’Advocats faci de mediador per evitar desnonaments, talls de llum, etc.
Per això, voldrien que els expliquessin quines mesures i converses han tingut amb el
Col·legi d’Advocats, perquè, tal com ha dit, aquest conveni de mediació va arribar a
l’Ajuntament el 23 de febrer de 2016 i encara no s’ha fet res.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup votarà a favor. Aquesta setmana,
dimarts, van assistir a la reunió amb els membres de la PAH a l’Ajuntament on hi havia
diferents representacions polítiques i van concloure tres coses en aquesta reunió. Van
acordar que tots arribarien a votar favorable aquesta moció, van detectar també que
l’Ajuntament compleix d’una manera molt àmplia tots els acords d’aquesta moció, s’estan
fent moltes coses que diu la moció tal com varen constatar tots i hi va haver un tercer punt
que avui no s’ha respectat. Van decidir que independentment del que avui sortís del
Constitucional, es deixaria per al mes vinent i que avui d’això no se’n parlaria.
Votaran igual a favor i si el proper mes torna arribar aquesta decidiran què és el que faran,
però aquest compromís el varen tenir i avui d’alguna manera sap que és un tema calent,
però no és el que avui s’hauria de votar. No vol dir amb això que el que s’hagi fet avui ...es
posicionaran quan arribi el moment de decidir-ho. Però vol deixar clar que s’havien pactat
tres coses i una no s’ha complert, tot i així votaran a favor de la moció.

Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que intentarà ser breu i espera que no el renyin si
s’allarga una mica.
El Sr. alcalde contesta que sembla que això no s’entengui. El que ell demana és brevetat en
tot allò que ja està escrit. Si pot ser. No ho exigeix, ho suggereix. En el que és el debat no hi
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posa cap de límit, intenta moderar-lo dins uns criteris d’equilibri, però no en posa cap de
límit. Per tant, ara no s’està llegint la moció que es té escrita, sinó que s’està defensant la
posició de cada grup i, per tant, tots poden utilitzar el temps que creguin convenient.
Seguidament el Sr. Toquero diu, textualment, el que segueix:
“ La llarga crisi econòmica que venim patint des de l’any 2007, ha transformat totalment la
nostra societat i han sorgit com a conseqüència de la pèrdua de llocs de treball, reducció
de salaris i altres factors socioeconòmics situacions complexes i noves en les persones
que afecten la seva vida personal i també la familiar. Un dels problemes que més afecten
i trasbalsen la convivència de les persones és la pèrdua del habitatge i per solventar
aquesta situació les administracions i col·lectius que defensem el dret a l’habitatge tenen
que sumar esforços per fer front comú i aconseguir que aquesta problemàtica quedi
reduïda i a poder ser anul·lada.
Vila-seca, ha estat des de fa anys un municipi que ha vetllat per tal disposi d’habitatge de
diferents tipologies, s’han realitzant i realitzen polítiques actives en l’àmbit residencial,
com promoure la construcció d’habitatges d’ HPO; recordem els 40 habitatges al Carrer
Llevant, 60 habitatges al carrer Josep Carner, 89 habitatges la carrer Josep Vicenç Foix,
així com també habitatges en règim de lloguer com els 54 habitatges existents al Carrer
de l’Era del Delme, acabada la seva construcció a principis de l’any 2011, 52 habitatges
en règim de lloguer a la Vía Màxima, 30 habitatges de lloguer per a joves al carrer Valentí
Almirall...... L’any 2009 es va crear l’oficina d’habitatge local on venim gestionant la
mediació pel lloguer d’habitatges entre particulars a preus assequibles i tramitar els ajuts
per impagament o ajuts de lloguer que tenim disponibles. Tot i així seguim a dia d’avui
patint situacions de pèrdua d’habitatge per part de famílies que no poden fer front a les
seves obligacions contractuals i disposen de noves eines per fer front a aquestes
situacions de vulnerabilitat: El decret llei 1/2015 de 24 de març, la llei 14/2015 de 21 de
juliol, la llei 19/2015 i la llei ILP 24/2015 del 29 de juliol, lleis impulsades pel Govern de la
Generalitat que han donat tant a l’administració del Govern de Catalunya com a les
administracions locals, instruments per poder garantir i proveir d’habitatge a les persones
que es troben immersos en processos de desnonament i per tant de pèrdua de la seva
llar. Vila-seca, a més, mitjançant els ajuts propis d’urgència social, que en aquesta sessió
plenària han estat modificats dins les bases d’execució dels ajuts socials, s’han ampliat
els ajuts que corresponen al habitatge, tant en propietat com de lloguer, modificació que
ens facilita més eines de las que ja disposàvem. Pretenen arribar més enllà del que ja és
establert, deixant clara la preocupació existent per evitar en tot el possible la pèrdua de la
llar i que les persones que es veuen afectades tinguin a la seva disposició el màxim
d’instruments públics per trobar solucions.

El grup municipal de CIU està d’acord amb els punts d’aquesta moció, moció que
referma i avala totes les mesures que ja estem realitzant des de l’Ajuntament:
procediments i partides pressupostaries adients, l’aplicació de sancions als grans tenidors
pels habitatges buits, (ja s’han realitzat requeriments a un total de 38 grans tenidors,
s’han fet inspeccions presencials d’habitatges buits segons el parc d’habitatges buits que
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consten al municipi per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya), concedir ajuts al
pagament del lloguer, complir amb les obligacions de reallotjament, intervenim en la
mediació amb grans tenidors per tal les persones que es veuen afectades per un
desnonament hipotecari pugin seguir residint en la seva llar en règim de lloguer social, tal
i com contempla la llei 24/2015, llei que fou, com s’ha dit anteriorment, llei legislativa
d’iniciativa popular promoguda per la plataforma per l’hipoteca, entitat a la que vull agrair
avui la seva presència en aquest ple donant suport, tal com és va parlar en la reunió
amb els seus representants a l’Ajuntament, suport a les accions envers la lluita per
l’habitatge que portem a terme i que van conèixer directament.
Instem també des d’aquest ple a que les administracions superiors a nosaltres, la
Generalitat i l’Estat, compleixin amb les seves obligacions. Així mateix volem denunciar
l’assetjament del govern de l’Estat que impugna la gran majoria de lleis que sorgeixen del
parlament de Catalunya, paralitzant la seva aplicació i dificultant-ne la seva execució,
com exemples recents la suspensió de l’apartat de la llei 14/2015 sobre l’aplicació de
l’impost sobre habitatges buits, , entre d’altres. Avui mateix hem tornat a saber el recurs
presentat per l’Estat de part dels punts de la llei de la pobresa energètica, dificultant per
tant l’aplicació de la llei 24/2015 i privant-nos d’eines per solventar les problemàtiques
d’habitatge.
Per tot l’exposat, el nostre vot és favorable a la moció.
No voldria acabar la meva intervenció sense demanar sumar, sumar en la lluita per les
igualtats, en la lluita per les oportunitats i segur que si tots dirigim els nostres esforços en
la mateixa direcció aconseguirem importants resultats que aniran en benefici de totes
aquelles persones que ho requereixen, sense distincions, per aconseguir-ho cal diàleg i
l’aportació d’idees que poden convertir-se en instruments claus per aconseguir plegats
els objectius”.
El Sr. Toquero finalitza dient que voldria comentar el que ha dit el Sr. Basterrechea, el seu
comentari sobre el Col·legi d’Advocats, i voldria recordar-li, ja que es parla de dates, que
aquesta clàusula de renovar el conveni amb el Col·legi es va aprovar en una moció el mes
d’octubre de 2015, tal com s’ha recordat, però que fins el mes de febrer no es va portar
aquesta documentació a l’Ajuntament com a esborrany per poder-lo analitzar. Sí que és cert
que després de dos mesos encara s’està pendent de la seva resolució i la seva
contraproposta al col·legi, però vol recordar que ells van trigar quatre mesos a portar-ho, per
tant, encara en tenen dos més per poder contestar.
Intervé el Sr. Basterrechea per dir que si es pot fer en 15 dies millor que en 2 mesos.
La Sra. Sánchez manifesta que voldria dir al grup municipal de C’s que el grup de Vila-seca
en Comú van acordar modificar la moció, en tot cas, si l’equip de govern considerava alguns
articles per afegir de la llei 19/2015, que finalment no ho han fet. I en tot cas, en cas de
modificar la moció, el seu grup els avisava perquè havien d’avisar el seu partit a Barcelona
per si els donaven el vistiplau. Però no recorden en cap moment que independentment del
que sortís avui al Congrés havien de presentar o no. Això no va passar.
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El Ple de l’Ajuntament aprova, amb l’abstenció del Sr. Camarasa i el vot a favor dels Srs/res.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel,
Núñez, Almansa, Ramírez, Garcia, Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté,
Rodriguez, la present moció.

A continuació el Sr. Téllez dóna lectura a la següent moció :
A) “MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I
SANCIONS (BDS) A ISRAEL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el Col·lectiu BDS del Camp de Tarragona ha iniciat una campanya per
aconseguir que els municipis del territori s’adhereixin a la campanya de boicot,
desinversions i sancions (BDS) com a conseqüència de la preocupació i indignació que
genera la situació que s'està vivint als territoris ocupats de Palestina i Israel, i
especialment les greus violacions dels drets humans comeses per l'estat israelià contra la
població palestina.
Atès que el Moviment BDS és una campanya global i pacífica per demanar que "les
persones amb consciència en el món actuïn per imposar amplis boicots i implementin
iniciatives de desinversió i sancions contra Israel", com a mecanisme de pressió per
posar fi a la neteja ètnica cada vegada més sagnant de la població palestina.
Atès que sindicats, universitats, grups socials, associacions de consumidors, moviments
pacifistes, municipis, artistes, estudiants, professionals de diferents àmbits i des de tots
els continents s'han unit a aquest moviment ciutadà i pacífic tot convertint-se en el centre
de la protesta de solidaritat amb Palestina.
Atesa la situació de crisi humanitària que es viu a la franja de Gaza com a conseqüència
de set anys de bloqueig i d'un seguit d'operacions militars per part d'Israel els anys 200809, 2012 i 2014.
Atès que els atacs indiscriminats sobre la franja de Gaza, han causat milers de morts,
desenes de milers de ferits, milers de cases destruïdes, deixant milers de refugiats sense
llar, desenes d'escoles i hospitals danyats i destruïts.
Atès que a Palestina existeixen greus problemes de subministrament d'aigua i energia
fruit de la destrucció de les principals infraestructures i el control d’aquests recursos per
part d’Israel.
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Atès que l'any 2009 l'informe Goldstone va dictaminar com a crims de guerra i crims
contra la humanitat el bloqueig i els bombardejos indiscriminats sobre la població civil de
la franja de Gaza.
Atès que cinc anys després d'aquesta condemna, l’estiu de 2014, l'estat d'Israel va dur a
terme una nova operació militar sobre la franja de Gaza, causant més ferits, més morts i
molta més destrucció, tal i com assenyalen els informes de l'Oficina de les Nacions
Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris.
Atès que des de l'any 1948, Israel ha annexionat més del 78 per cent de la Palestina
històrica i ha facilitat la immigració i nacionalització massiva de persones jueves mentre
expulsava la població autòctona palestina i negava el dret d'autodeterminació i de retorn
reconegut en les resolucions 3633 i 194 de l'Assemblea General de l'ONU, a més de 7
milions de refugiats/des palestins/es.

Atès que al llarg dels últims 48 anys, Israel ha mantingut Cisjordània i Gaza sota una
ocupació il·legal i condemnada per les Nacions Unides, que ha sotmès injustificadament
a la població palestina a una jurisdicció militar, i que ha traslladat il·legalment a més de
700 mil persones jueves a les colònies que ha construït en aquests territoris ocupats, el
que constitueix una violació de la IV Convenció de Ginebra.
Atès que Israel imposa un sistema d'apartheid a la població palestina dels territoris
ocupats, incloent Jerusalem, i dins de l'estat israelià contra la ciutadania palestina -que no
té els mateixos drets que els jueus, considerats nacionals-, tal com va concloure el
Tribunal Rusell en la sessió de Ciutat del Cap.
Atès que la resolució 3236 de les Nacions Unides defensa el dret a l'autodeterminació del
poble palestí i el retorn als refugiats i que el dret internacional empara els drets humans,
polítics, econòmics i socials de la població palestina.
Atès que el nostre consistori rebutja la violència i la vulneració dels Drets Humans i
defensa el dret a la pau per a tothom.
Atès que la campanya BDS és el mínim que podem fer per mostrar la solidaritat i
pressionar per una solució durable i pacífica a Israel i Palestina basada en els principis de
llibertat, justícia i retorn
Atès que la solidaritat, els drets humans i la justícia universal són principis bàsics per a la
construcció de la pau.
Els grups municipals signants de la següent moció proposem l’adopció dels següents
ACORDS
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1. Adherir l’Ajuntament de Vila-seca a la campanya global no violenta de Boicot,
Desinversió i Sancions (BDS) contra l'apartheid israelià, que va ser iniciada per la
societat civil palestina en l'any 2005, i adoptada per milers d'organitzacions socials i
institucions públiques arreu del món.
2. Per aquesta declaració el consistori de Vila-seca es compromet a no establir conveni,
contracte o acord de tipus polític, institucional, comercial, agrícola, educatiu, cultural,
esportiu o de seguretat amb institucions, empreses i/o organitzacions israelianes fins
que l'estat d'Israel respecti els Drets Humans, reconegui el dret a l'autodeterminació
del poble palestí i acati el dret internacional per mitjà de:
● La finalització de l'ocupació i el desmantellament del mur de l'apartheid, segons
estipulen les resolucions 242 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la
declaració de la Cort Internacional de Justícia de 9 de juliol de 2004.
● El reconeixement dels drets de ciutadania dels palestins i palestines que viuen a
Israel, és a dir, la fi de l'apartheid (un crim contra la humanitat segons l'Estatut de
Roma de la Cort Penal Internacional).
● El reconeixement i el respecte del dret al retorn dels refugiats palestins i palestines
recollit en la resolució 194 de l'Assemblea General de l'ONU.

*Aquesta mesura no s'aplicarà a aquelles institucions, empreses i/o organitzacions
israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la
forma que s'han detallat en el paràgraf anterior i l'Ajuntament de Vila-seca reconeix la
feina que aquestes entitats desenvolupen per assolir la pau i la fi de l'ocupació.

3. L’Ajuntament de Vila-seca es compromet també a no establir cap tipus de conveni
ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses,
institucions i/o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici
econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins.
4. L'Ajuntament Vila-seca es compromet a donar suport i a fer difusió de les diferents
campanyes de BDS impulsades per la societat civil.
5. L'Ajuntament de Vila-seca instarà al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Govern Espanyol, a que prenguin totes les mesures per a posar fi a les relacions
institucionals, comercials i acadèmiques
impulsades tant pel Govern de
Catalunya com pel Govern central de l’Estat Espanyol amb el Govern d'Israel.
Especialment s'instarà a posar fi a la complicitat que es deriva de les relacions
privilegiades que tenen amb l'estat israelià, exigint la suspensió immediata de la
compra-venda d'armes d'Israel, les col·laboracions en qüestions policials, la
complicitat cultural que neteja els crims israelians o la suspensió de l'Acord
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d'Associació entre la Unió Europea i Israel, per vulnerar l'article 2 de dit acord
sobre Drets Humans.
6. L'Ajuntament de Vila-seca es compromet a promoure activitats per donar a
conèixer la campanya BDS, denunciar la situació en que viu la població palestina i
a promoure els Drets Humans i la construcció de la pau.
7. Remet aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President del
Govern de l’Estat Espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
del Congrés dels Diputats i del Parlament Europeu, a l'Ambaixada d'Israel a l’Estat
Espanyol i Ambaixada Palestina a l’Estat Espanyol”.

Intervé el Sr. Rodríguez i diu que, perquè quedi clar, Decidim Vila-seca vol expressar,
sense matisos, la seva condemna ferma al govern de l’estat d’Israel per la seva política
criminal d’assetjament i discriminació del poble palestí. S’està davant d’un enfrontament
que té un origen de fa moltes dècades que, a banda de molts conflictes locals com el
reconeixement mutu, els drets de l’aigua, el terrorisme, l’incompliment de drets humans o
la colonització dels territoris palestins, entre d’altres, s’ha instrumentalitzat per part de lEs
grans potències regionals i mundials, convertint-lo en un conflicte molt complex de
geopolítica global depriment a nivell mundial, la solució del qual és igual de complexa i
difícil.
El govern israelià és un govern criminal sense matisos, però aquesta condemna creuen
que no és extensible a tots els israelians. Són els governs mundials amb el govern
israelià al capdavant i no les empreses o la població civil israeliana, que potser no tenen
la llibertat de manifestar la seva disconformitat amb l’actuació del seu propi govern, els
responsables del drama humà que es viu actualment a Palestina. De totes maneres no
creuen en un boicot a empreses com una solució de res i encara menys en un conflicte
de la complexitat d’aquest.
El Sr. Rodríguez finalitza dient que, per tant, tot i condemnar fermament el patiment injust
del poble palestí, no poden donar suport a mesures d’aquest tipus i s’abstindran en la
votació d’aquesta moció.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup també s’abstindran i fan seu l’article
d’opinió que avui ha publicat la seva companya socialista Ana Santos i que resumeix :
“no compartim la política d’assentaments duta a terme pel govern conservador d’Israel, ni
tampoc alguns comportaments dels governants palestins. Els homes i dones de tots els
pobles esperen una pau que fa molts anys que no arriba. Com l’escriptor i pacifista
israelià Amos Oz i professor universitari, considerat un dels més importants escriptors
contemporanis en hebreu i que va ser dels primers en demanar la separació dels dos
estats com a solució al conflicte després de la guerra dels sis dies i el 78 es va oposar al
procés de creació d’assentaments jueus com a forma d’establiment sobre el territori i va
crear el moviment “Pau Ara” . És un ferm defensor dels acords de Oslo de l’any 93 en
favor de l’establiment de les relacions pacífiques entre jueus i palestins i també fou
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partidari d’establir un diàleg amb l’Organització d’Alliberament de Palestina. Aquest
pacifista i escriptor israelià diu : no crec amb els boicots, perquè fan la gent més feble. El
boicot com s’està donant és un error perquè enforteix els que estan en contra de la pau.
Treballar per la pau, aquest és l’objectiu i si es vol aconseguir-ho haurem d’esforçar-nos
per buscar solucions pacífiques per tal que els pobles palestí i israelià, puguin viure junts i
en pau, i això no passa per establir campanyes de boicot, desinversions i sancions. No
podem erigir-nos en executors d’una justícia injusta que es porti per davant a culpables i
innocents amb la mateixa sentència”.
I malgrat l’opinió personal de cadascú d’ells, no poden donar suport a campanyes que
incitin a la violència, l’odi i la marginació dels homes i dones que es veurien afectats per
un boicot injust. S’ha de treballar des del diàleg per aconseguir la pau entre Israel i
Palestina.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que aquest conflicte és molt complicat, i des del seu
grup rebutgen i denuncien qualsevol tipus de violència i els mitjans utilitzats pel govern
israelià. Però aquest conflicte pensen que no es pot solucionar d’aquesta manera, ells no
poden ser els jutges, ja que els efectes d’aquest boicot realment els patiran les empreses
i a la vegada els ciutadans israelians, ja que aquestes empreses tenen treballadors i
aquests no són els culpables dels actes del seu govern. Per això el seu grup no recolzarà
aquesta moció.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Sr/ra. Sánchez i Téllez,
l’abstenció dels Srs./res. Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, i el vot en contra dels
Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa i Camarasa, la present moció.

Pel Sr. Téllez es dóna lectura a la següent moció:
B) “MOCIÓ PER ADHERIR VILA-SECA AL MOVIMENT "CIUTATS EN TRANSICIÓ"
MOTIUS
El moviment ciutats en transició (transitions-towns) són una suma d'iniciatives impulsades
per moviments d'àmbit local que tenen com a principal objectiu reduir els possibles
efectes d'una futura crisi global causada pel peak-oil.
Aquest moviment va sorgir a la població irlandesa de Cionn tSáile l'any 2005, mitjançant
un redactat elaborat per un conjunt d'estudiants de permacultura que plantejava un pla de
reducció del consum energètic en aquesta ciutat.
El document, dirigit per Rob Hopkins, pretenia traçar un full de ruta amb l'objectiu de
reduir el consum energètic com a resposta a una futura crisi energètica produïda pel
l'actual sobreexplotació dels recursos fòssils, principalment el petroli. Les principals
directrius d'aquest document defineixen de quina manera una comunitat (ciutat, poble,
barri, illa de cases...) pot fer aquest tipus de transició cap a un consum energètic més

38

baix tot concretant les seves línies d’actuació en els següents àmbits: energia, educació,
agricultura, economia i salut.
Aquestes iniciatives van dirigides a cercar nous models que potenciïn l'autosuficiència de
les comunitats humanes actuals i garanteixin la capacitat dels entorns que ocupen i la
sostenibilitat d'aquestes, per tal de reduir l'actual impacte que l'activitat humana genera
sobre el territori (petjada ecològica).
Tenint en compte aquesta realitat, els signants de la següent moció pretenem que el des
de el consistori es posin a disposició totes les eines al nostre abast per potenciar un
model d’economia local que reverteixi els seus beneficis en la pròpia comunitat tot
buscant la màxima complicitat de totes les entitats locals per crear nous models de
producció i consum, més ètics i sostenibles.
Es tracta d’establir les bases per a transformacions concretes, palpables en la vida
quotidiana de la gent a mig termini, que simultàniament tinguin un impacte ecològic
positiu alhora que impulsen un nou model de vida bona, d'acord amb els requeriments
d'un segle tan exigent en matèria de sostenibilitat com el XXI. I a més a l'abast de tota la
ciutadania, combatent alhora la pobresa i l'exclusió social.
Per tot això, els signants de la present moció proposen al ple de l'Ajuntament de Vila-seca
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Adoptar un compromís institucional ferm amb les entitats, grups i col·lectius
socials de Vila-seca i rodalies que treballin per reduir la dependència energètica i
fomentar l’economia local i sostenible.
2. Materialitzar aquest compromís a través d’una declaració pública oficial que
incorpori la voluntat d’adherir Vila-seca a la Xarxa Internacional de Ciutats en
Transició.
3. Iniciar els tràmits pertinents per desenvolupar un pla de reducció del consum
energètic amb cobertura institucional i la col·laboració de la societat civil, tant del
teixit associatiu i els moviments socials com de la petita i mitjana empresa vilasecana o des del món acadèmic, per tal d’aplicar aquelles iniciatives que ens
portin a reduir la nostra dependència energètica.
4. Estrènyer llaços i intercanviar experiències a través d’aquest pla de reducció del
consum energètic amb d’altres ciutats que ja han iniciat el camí de la transició
com ara Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat o Girona, entre d’altres.
5. Oferir reconeixement a iniciatives que es puguin crear en aquesta direcció o que ja
existeixen com els bancs de temps, cooperatives de consum o monedes locals
complementàries per tal d’incentivar el consum de productes locals com ja han fet
altres municipis anglosaxons com Totnes (7,444 habitants) o Bristol (490,000
habitants)
6. Traslladar les resolucions a totes les entitats municipals, a la Universitat Rovira i
Virgili i a aquelles organitzacions o entitats amb possibilitats de participar i
d’aplicar aquestes iniciatives en l’àmbit local”.
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Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que volen fer palès que estan molt d’acord amb
aquesta proposta i ja han manifestat en moltes ocasions que tot el que sigui caminar cap a
una economia més sostenible i equilibrada és el seu camí i el compartiran de grat amb
aquells que s’hi trobin. Per això votaran a favor.
Seguidament intervé el Sr. Basterrechea i diu que el moviment de transició és un moviment
que va crear Louise Rooney i el va popularitzar Rob Hopkins. És una xarxa i un moviment
que té per objectiu dotar de control a les comunitats per suportar el doble desafiament de
canvi climàtic i del pic de producció de petroli. Per tant, no poden estar més a favor
d’aquesta moció i per això la votaran a favor.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que han estat revisant la documentació i creu que la població
irlandesa no és Cionn tSáile sinó Kinsale, perquè la ciutat de Cionn tSàile està a Arizona,
Estats Units. Ho diu perquè quedi constància de la modificació.
La ideologia central d’aquest moviment és un món sense petroli, cultius propis de
proximitat i moneda pròpia. Tenen clar que el món pot millorar i estan d’acord que
s’hauria de millorar, s’han de trobar recursos naturals alternatius, però creuen que aquest
no és un model econòmic a seguir, des del seu punt de vista.
Voldria preguntar-los, continua dient el Sr. Ramírez, si s’aplica aquest model, es tanquen
les fàbriques, la indústria? Tothom a l’atur i tot el poble a plantar tomaques i enciams. No
sap si aquest és el seu model econòmic. Dubten que aquest pugui ser el model, perquè
de vegades quan es troben en les comissions estan contínuament demanant coses,
benestar social...però tot té un equilibri. Per poder donar s’ha d’ingressar, i aquest tipus
d’economia creuen que no és l’adequada per on ha d’anar el futur del món.
La realitat del sistema és una altra, creu que es pot millorar però s’han de deixar els
populismes i s’han d’afrontar els problemes amb solucions reals, constructives, pròpies
del segle XXI i no de fa 200 anys.
La Sra. Moya intervé i diu que el full de ruta de l’Agenda 21, al qual ja es va referir en el
plenari passat amb motiu d’una moció plantejada d’àmbit similar al d’avui, marca les
actuacions que es fan amb relació a l’estalvi energètic, mobilitat sostenible, gestió de
l’aigua, dels recursos, preservació d’espais naturals, etc. I per tot això, votaran en contra
d’aquesta moció.
El Sr. Téllez intervé i diu que la darrera intervenció l’ha deixat bocabadat perquè és com
dir que s’està d’acord però es votarà en contra.
Pel que fa als comentaris superdesafortunats del Sr. Ramírez...
El Sr. alcalde intervé i li diu al Sr. Téllez que les valoracions queden per a l’opinió de tots,
no cal que ell les faci sobre el Sr. Ramírez. Per tant, li demanaria que defensés la seva
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moció amb els seus arguments i no cal que desqualifiqui al Sr. Ramírez perquè
senzillament són la seva opinió.
El Sr. Téllez diu que d’acord, però llavors demanarien que no es fessin comentaris com :
això és infecte, etc. Que sigui per a tothom igual. També voldria aclarir al Sr. Ramírez que
el nom de la ciutat està expressat amb gaèlic i que es tracta d’una ciutat Irlandesa.
Realment un model econòmic del segle XXI no sap fins a quin punt és un model basat a
exhaurir les energies fòssils. D’alguna manera creuen que aplicar polítiques pensant en
les generacions que vindran després és l’exercici que han de fer i si es dediquen a actuar
com si no hi hagués demà i només pensant en ells mateixos i no en els seus fills, no es
va enlloc.
El punt de partida de les ciutats en transició del moviment que proposen és la presa de
consciència d’una comunitat sobre les possibilitats de reduir la dependència del petroli a
través d’una suma d’iniciatives locals. A partir d’aquí, no hi ha una fórmula tancada, és
una cosa oberta. No és tornar a l’època prehistòrica, ni res d’això, és desenvolupar la
intel·ligència col·lectiva. Evidentment les iniciatives han de ser coherents amb la
sostenibilitat i amb el propòsit principal de fer camí, fer transició cap a un altre model que
els hauria de situar dins un marc d’un pla d’un període llarg, de quinze o vint anys, cap a
una ciutat amb transició. No és buscar el màrqueting, ni es basa en ciutats, és veure
quins mecanismes en un lloc han funcionat i veure la seva possibilitat d’aplicar-los al
municipi.
Estan parlant de transformar la realitat potenciant un seguit de paràmetres que creu que
haurien de ser compartits per tothom, com és l’adaptació de l’edificació existent per
assolir la màxima eficiència, restriccions al desenvolupament d’habitatges unifamiliars,
construcció amb elements prefabricats, reciclatge de la runa, racionalització de la
mobilitat, fer esforços per aconseguir vehicles que siguin elèctrics, potenciar l’agricultura
de cara a potenciar l’autosuficiència. Si s’ha de menjar un tomàquet que ve de la Xina,
evidentment la despesa sempre serà més elevada que si es menja un tomàquet que ve
de Vila-seca. Són coses de sentit comú.
Es parla de fomentar l’economia local, de manera que el consum beneficiï, en la mesura
del possible, els esforços de la comunitat, i dins d’aquesta línia hi ha coses com la creació
d’una moneda pròpia, que no és contrària que existeixi una altra moneda, sinó que és
una manera d’enriquir la població, perquè si hi ha dues monedes tu pots fer servir la
moneda tradicional estàndard per un seguit de coses i amb l’altra augmentar el teu capital
d’una manera alternativa. Al final es parla de la recerca de la complicitat i la col·laboració
dels poders públics locals en aquest sentit. I no es parla perquè sí. De fet, una de les
problemàtiques que s’acostuma a plantejar és el risc de l’autarquia, i fins a quin punt pot
ser positiu.
Hi ha gent partidària i gent contrària, però al final s’està parlant d’un debat que es vol obrir
i que creuen que al final s’anirà cap a aquesta direcció. És una qüestió de temps, uns se
n’adonaran abans i d’altres trigaran més, i esperen que l’ambició desmesurada de certs
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models econòmics i certes maneres d’interpretar la realitat no portin al món global a un
desastre col·lectiu com pot ser l’exhauriment d’energies fòssils sense haver deixat de
tenir la dependència que avui en dia es té. Més enllà de tot això, seguiran treballant en
aquesta direcció, en el procés de crear xarxes que puguin conscienciar i intercanviar
coneixement i adquirir sensació de poder fer alguna cosa efectiva. Intentaran demostrar
les alternatives que ja hi ha en el territori i d’articular grups i tasques que es puguin
potenciar de manera mútua, i d’alguna manera tractaran d’utilitzar tots els seus recursos
per convèncer, d’alguna manera, en un futur que no sigui molt llunyà, que un canvi positiu
cap a l’autosuficiència i cap a l’equilibri mediambiental podria ser la sostenibilitat.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Sr/ra. Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Srs./ra. Ramírez, García i Pastor
i el vot en contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo,
Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa i Camarasa, la present moció.
4.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.

Pel Sr. Bastrerrecha es dóna lectura a la següent moció :
A) “MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC-CP DE VILA-SECA PER ADHERIR-SE AL
PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA
El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF, té com a objectiu
general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen (ONU, 1989), de la
que el nostre país és signatari, en l'àmbit dels Governs Locals.
El Programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou
la participació ciutadana dels nens i les nenes (de zero a divuit anys) en la vida municipal,
impulsa tot tipus de polítiques municipals que tendeixin a afavorir el desenvolupament
dels drets de la infància i l'adolescència i dinamitza la col·laboració ciutadana i la
coordinació institucional com a vies per a facilitar la millora continua i el desenvolupament
d'aquestes polítiques.
El Programa Ciutats Amigues de la Infància es va posar en marxa a Espanya l'any
2001 i compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF
reconeix als pobles i ciutats que acompleixen amb els requisits establerts a tal efecte, que
es recullen en el document de directrius Guia de Gestió del Segell CAI 2015-2016.
Considerant que el programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular;
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considerant, a més a més, que el nostre municipi acompleix amb els requisits necessaris
estipulats; i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament en la difusió i aplicació
de la Convenció sobre els Drets del Nen en la nostra localitat:

PER TOT AIXÓ ES PROPOSA AL PLE MUNICIPAL ARRIBAR ALS SEGÜENTS
ACORDS:
a) Sol·licitar a UNICEF iniciar els tràmits per a l'obtenció del Segell de Reconeixement
Ciutat Amiga de la Infància; així com
b) Comptar amb el seu suport i col·laboració posterior per al desenvolupament, la millora
contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència en la nostra localitat.
c) Elaborar tota la documentació que es requereix per a sol·licitar ser CAI abans del 30 de
juny de 2016 (memòria inicial, informes inicials de situació i primer pla estratègic
d'infància i adolescència per Vila-seca”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que el seu grup està molt a favor de l’esperit d’aquesta
moció i els informaran que estan acabant de treballar amb una proposta amb accions
concretes a nivell local en l’àmbit de la infància, que esperen portar-la en la propera sessió i
que estan segurs que serà de l’interès de tots els grups d’aquest plenari.
Seguidament pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que el seu grup també votarà a favor,
perquè pensen que comptar amb el suport d’UNICEF pot contribuir a millorar les polítiques
d’infància i adolescència a Vila-seca. De fet, han pogut comprovar que els municipis que
s’han adherit al programa han desenvolupat plans que també contribueixen a promoure la
participació ciutadana i la generació d’ocupació.
Han vist a la web que hi ha actualment 8 municipis adherits a Catalunya on es promou els
pressupostos participatius on nens i nenes poden formar part del projecte. Han vist també
que aquest programa podria promoure la implantació de polítiques municipals que s’han
d’acreditar dins d’un model de gestió del govern local pel que fa a les polítiques d’infància i
adolescència.
S’ha de veure aquesta gestió com el compliment d’una sèrie de requisits que reclama
UNICEF, on s’ha de posar de relleu una forma de treballar participativa, és a dir, s’ha de fer
pedagogia sobre el que vol dir la participació ciutadana i hi ha d’haver una bona planificació i
una coordinació continuada en el temps.
El seu grup espera que l’equip de govern això ho tingui en compte i, en el cas que votessin a
favor, que en el moment de decidir els barems per ser avaluats tingui en compte tots els
grups municipals, que amb molt de gust hi participarien. Cal un bon estudi a Vila-seca, que
sigui realista i el més objectiu possible, de la situació actual de la infància i l’adolescència. I
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pel tema dels terminis, no recorda si s’acabava el 31 de juny, però que això no sigui un
problema. I pregunta que si s’han posat en contacte amb UNICEF, què els ha dit.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, i només per
curiositat pregunta si aquest segell de reconeixement té algun cost addicional.
Pren la paraula la Sra. Teruel i diu que treballar a favor de la infància i defensar el dret dels
infants és el seu objectiu, i així s’evidencia a través dels programes que es fan al municipi en
aquest sentit. Des de serveis socials, es tenen Centres Oberts; des de Joventut, es té l’Espai
Jove; des d’ensenyament, es potencien activitats lúdiques, esportives i socials. És per això
que els agradaria poder adherir-se al programa de Ciutats Amigues de la Infància, tal com
proposa el grup municipal del PSC. Però malauradament no poden comprometre’s a
elaborar tota la documentació que requereix abans del 30 de juny, com es diu en el punt 3
d’aquesta moció. En aquest sentit, demanen al grup municipal del PSC la possibilitat de
treure aquest punt, per poder votar favorablement.
El Sr. Basterrechea diu que, en primer lloc el termini no el posa el grup municipal Socialista,
posa UNICEF, per tant, el grup socialista per molt que li digui a UNICEF que l’equip de
govern de Vila-seca vol allargar-ho fins el mes de desembre, dirà que no. En segon lloc, ell,
per facilitar la labor, avui aporta la documentació perquè es vagi omplint: certificat de l’acord i
la sol·licitud per participar-hi.
Després, dir que sorprèn que amb tants anys amb majoria no hagin tingut temps d’iniciar els
tràmits per adherir-se a aquest programa, tot dient que, com ha dit la regidora Sánchez, a
España hi ha 120 ciutats Amigues de la Infància i a Catalunya 8 i darrerament Tarragona, el
mes passat va aprovar aquest acord. Vila-seca seria la número 9 i els agradaria ser aquest
número per formar part d’aquest programa i, com que al Sr. alcalde sempre li agraden les
frases fetes, li dirà una que es va dir el 30 de setembre a la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia : “no hay causa que merezca mas alta prioridad que la protecció y el desarrollo del
niño, de quien depende la supervivència, la estabilidad i el progreso de todas las naciones, y
de hecho, de la civilización humana”. Per això prega reconsiderin el seu vot perquè seria
molt important que votessin a favor.
El Sr. alcalde contesta que seria tan important la reconsideració del seu vot com que el Sr.
Basterrechea hagués portat aquesta proposta uns mesos abans, perquè ja ha quedat clar,
per la intervenció que ha fet la portaveu del grup de govern que el que marca el calendari és
l’aportació de la moció en aquest plenari. L’esperit clarament coincident amb l’objectiu ha
quedat palès gairebé per tothom, fins i tot per l’equip de govern. L’únic que li ha suggerit és
que es faci el que calgui però independentment del termini del 30 de juny, perquè els
documents que ara porta el Sr. Basterrechea no els ha vist ningú més que ell i amb ganes
de fer-li confiança, hi ha d’haver alguna cosa més que la confiança en el plenari. Hi ha
d’haver un treball de comissió i una documentació que han d’elaborar els serveis municipals
i que l’hagi de veure tots els grups municipals. Per tant, si s’accepta el que suggereix la
regidora Teruel, de retirar el punt 3r, que és irrellevant en aquest sentit, perquè està segur
que UNICEF també acceptarà propostes més enllà del 30 de juny, votarien a favor perquè
la voluntat no pot ser més clara.
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El Sr. Basterrechea contesta que retiraran el punt c), però amb tot el “carinyo” li dirà que tot
el que ha fet l’oposició, qui vota en contra és l’equip de govern, tal com li va dir a ell a l’altre
Ple.
El Sr. alcalde contesta que no entén perquè li diu això ara.
El Sr. Basterrechea diu que perquè l’equip de govern per sistema sempre voten en contra a
tot el que presenta l’oposició.
El Sr. alcalde contesta que només cal remetre’s a aquest plenari per veure que les seves
votacions, quan són coincidents ho són i quan no ho són, no ho són, exactament com les
posicions d’ells.
El Sr. Basterrechea contesta que les seves també.
La Sra. Sánchez intervé i diu que referent a la data de lliurament d’aquest informe, i ja que el
Sr. Basterrechea ha hagut de retirar la data, demanaria a l’equip de govern que fixés una
data, que no cal que la digui avui, en funció de l’estudi que s’ha de fer, però que els
comentin a comissió informativa quina és la data de lliurament d’aquest informe.
El Ple de l’Ajuntament, amb la supressió del punt 3r de la part propositiva, acorda, per
unanimitat, aprovar la present moció.

Pel Sr. Basterrechea es dóna lectura a la següent moció :
B) “MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LES APORTACIONS DELS VILA-SECANS/ES
D’ALTRES REGIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI
Vila-seca és la suma dels esforços de moltes generacions de vila-secans/es, dels nascuts
a la vila i dels que naixent fora han treballat des de fa molts anys en la consecució del
municipi divers i plural del que gaudim ara.
Tanmateix, des de l’Ajuntament tradicionalment no s’ha sabut reconèixer aquest caràcter
plural de Vila-seca fet que ha comportat que en l’actualitat no disposem de cap element
de distinció institucional que reconegui les aportacions d’aquestos ciutadans/es que han
nascut fora del municipi.
Això és especialment evident per eixample pel que fa als vila-secans/es d’origen andalús,
aragonès,extremeny, manxegos... que han posat el seu granet de sorra durant dècades,
en el desenvolupament de la nostra societat civil des de múltiples vessants: econòmic,
cultural, social, moviment veïnal, etc. Sense el seu esforç i compromís constant no
podríem entendre la Vila-seca actual.
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Aquests vila-secans i vila-secanes, sense renunciar als seus orígens, senten en primera
persona l’amor a Vila-seca i han treballat des dels seus àmbits de responsabilitat per
articular una ciutat de dimensió humana que inclou diferents sensibilitats, sentiments de
pertinença i orígens molts diversos. Aquesta societat cosmopolita però amb un fort
sentiment d’identitat vila-secà és ja un patrimoni col·lectiu de tot el municipi que hem de
saber reconèixer i preservar.
Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal socialista proposa al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS
1. Reconèixer institucionalment les aportacions de les generacions de tots els
ciutadans/es vinguts d’altre regions i que han aportat el seu treball, esforç i
sacrifici en la construcció de la Vila-seca actual.
2. Habilitar un monòlit amb una placa de reconeixement d’aquest empeny col·lectiu
en un parc o zona verda destacada del nostre municipi.
3. Comunicar i fer difusió del acord a través dels canals de comunicació de
l’Ajuntament i transmetre’ls també a les associacions culturals, veïnals i esportives
de Vila-seca”.

Intervé el Sr. Rodríguez i diu que després de les mostres o els exemples d’incomprensió
entre el que uns escriuen i els altres entenen que s’han fet paleses en el plenari d’avui, no
voldrien ferir cap sensibilitat, però de la lectura d’aquesta moció en treuen una
discriminació positiva, en aquest cas per raó d’origen o de naixement d’alguns dels vilasecans i vila-secanes, que entenen que no ajuda a la integració o a la normalització de la
convivència perquè tothom se senti vila-secà. Per a ells tots ho són, vila-secans i vilasecanes, i tothom suma i tothom mereix el seu respecte al mateix nivell.
Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que si bé el seu grup és conscient que la
proposta està feta amb els millors propòsits, entenen que no és una proposta inclusiva i
els pot marcar una distinció innecessària entre els vila-secans i vila-secanes i els que se’n
diuen “forasters”. Per això, tot i la bona voluntat, pensen que aquesta proposta pou caure
en el risc de no contribuir a la integració social, a la inclusió.
De fet, des de la seva formació consideren que no s’està fent bé la feina en aquest
aspecte. Que un dels principals eixos d’acció de govern hauria de ser treballar per
aconseguir que la Vila-seca multicultural d’avui esdevingui una Vila-seca intercultural i
integradora que faci de la diversitat un valor positiu i enriquidor. Pensen que el resultat de
diferenciar els de Vila-seca de tota la vida dels nouvinguts és una societat poc integrada
culturalment i amb una vida social possiblement escassa.
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La Sra. Sánchez finalitat dient que Vila-seca són tots i totes i no creuen que s’hagi de
seguir amb l’error de seguir fent diferències i no calen monòlits per això.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que una mostra d’integració és que ell, per exemple,
pot exposar aquesta moció en castellà. Ciutadans no creu en la diferenciació, creuen en
la igualtat i en la integració, és part del seu ADN.
Per a ell, en aquesta moció faltaria parlar, no tan sols de regions, sinó també de països i
nacionalitats, hi ha gent molt diversa. La regidora Sánchez ha tocat un tema que ells
també el tenen anotat i és que a Vila-seca es parla de la gent del poble, els forasters i els
castellans, però això són coses del passat, i li consta que això de cada vegada va a
menys, encara que hi pugui haver persones amb una mentalitat o una edat que ho puguin
fer d’una manera no creu que discriminatòria, sinó com una manera de parlar. En altres
poblacions d’altres Comunitats quan algú ve de fora també l’etiqueten amb un mot, per
això creu que es tracta d’una cultura d’aquest país i la cultura és diversa en tots els llocs i
és bonica.
Creu que això a poc a poc ha anat desapareixent i a dia d’avui Vila-seca és un poble per
integrar-se amb una gran facilitat. Creu que una societat moderna sempre ha de mirar el
futur, no el passat, i això és un exemple de marcar i mirar enrere. Marcar un col·lectiu no
els sembla just i l’èxit de Vila-seca és de tots els que composen el municipi, i el millor
reconeixement passa per no diferenciar-se uns dels altres amb un símbol o un monòlit.
Els que són nascuts a Vila-seca tenen el seu poble com a reconeixement, no tenen un
lloc o un monòlit per identificar-se. Per això pensa que si tots s’han integrat, tots han de
gaudir de Vila-seca com el seu punt de trobada i de reconeixement i no és necessari
diferenciar-se amb un monòlit.
El Sr. Ramírez finalitza dient que al seu programa electoral van portar fixar una data, un
cap de setmana al calendari, per fer una festa de les Comunitats Autònomes. Una festa
en la qual poguessin anar-hi totes les Comunitats, muntar les seves parades, els seus
productes i gaudir un cap de setmana. Hi estan treballant i ja ho plantejaran en comissió i
si fa falta després portar-ho en una moció també, però creu que seria molt integrador fer
un reconeixement d’aquest tipus. I qui diu Comunitats, diu països, per això creuen que no
és necessari.
El Sr. alcalde intervé i diu que té bastant coincidència amb les paraules que s’han dit, tot i
que està convençut de la bona intenció de la moció i no té cap dubte de la bona voluntat.
Però voldria dir que no comparteixen aquesta moció ni el contingut, ni l’oportunitat ni, fins
i tot, la seva parcialitat. Ni és necessària, i es remet a paraules que s’han dit i amb les
quals hi coincideix.
A Vila-seca, des del segle XII, se sumen ciutadans i ciutadanes, i de molts orígens. Si per
poc que s’aprofundís es sorprendrien de les moltes procedències que secularment han
anat ocupant aquesta ciutat que avui tenen el goig de presidir des de la seva posició.
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Les més recents que tenen a la memòria són la dels anys 40, 50 i 60 del segle passat,
també els anys 90 d’aquest mateix segle i els començaments del segle XXI, i aquest any i
segurament l’any vinent seguirà arribant gent a Vila-seca. Sempre es sumen persones,
famílies i generacions, és llei de vida, és així. Les societats que van endavant els passen
aquestes coses i la gent que arriba a Vila-seca poden ser provinents de l’entorn més
proper, de municipis veïns, del conjunt de Catalunya, de l’Estat espanyol, de la Unió
Europea i del món sencer.
Avui a Vila-seca hi conviuen més de 80 orígens nacionals diferents, que s’han anat
sumant i conformen la comunitat social amb normalitat. I pregunta com vol que es
reconegui a uns sí i els altres no? Tots han arribat algun dia. Si tots han triat de quedarse, no cal que agraeixin res ni cal que es posi cap reconeixement. Tots són junts, són un
de sol, són una comunitat. Són ciutadans de Vila-seca.
Si no es pot entendre la Vila-seca d’avui sense la generositat infinita d’aquells que han
vingut, en qualsevol temps i en qualsevol moment, tampoc es podria entendre sense la
capacitat integradora i d’acolliment d’aquells que ja hi eren. Vila-seca, tal com ha dit
abans, són tots i totes, els que hi eren abans, els que hi són ara i, fins i tot, els que hi
seran, vinguin d’on vinguin.
Voldria fer-li una cita bonica que no és seva. George Moustaki, cantautor francès que li
agrada molt i que va morir fa tres anys, era d’origen greco- egipci. Havia nascut a
Alexandria i era un excel·lent coneixedor de Catalunya. En una entrevista que li van fer
en castellà va dir el següent : “el hombre se realiza cuando convierte su identidad en una
elección y deja de aceptarla como un destino”. Afortunadament a Vila-seca, veïns,
entitats i els gestors institucionals de cada moment han entès la construcció de la
convivència i l’aportació al progrés col·lectiu com una elecció, com una opció. Per això no
els ha calgut mai cap reconeixement institucional, ni cap placa, ni cap monòlit per ser
propietaris d’un tresor que han contribuït per igual a crear una sòlida convivència, que ho
és, amb progrés i llibertat.

Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que li sorprèn com no s’ha fet aquest
reconeixement abans per part del Consistori. Aquesta és la primera apreciació. La
segona, dir que aquesta és una moció en positiu, no té res de negatiu i, de fet, li donaran
la raó que el dia 28 de febrer es van veure en un monòlit al Camp de Mar de Tarragona
fent un homenatge al Dia d’Andalusia i l’alcalde portava un ram de flors. Per tant, el que
es tracta és de sumar tots, no consideren estranger a ningú, es tracta de sumar tots, i és
perquè amb aquest monòlit el Dia d’Andalusia, el dia 28 de febrer; el Dia d’Aragó el 23
d’abril; el Dia d’Extremadura el 8 de setembre; el Dia de Castella-la Mancha, el 31 de
maig; el Dia de la Patria Vasca, el diumenge de Resurrecció; el dia de la Marxa Verda
marroquí; el dia de la Independència Americana, el 27 de febrer, es tingui un lloc on la
gent, sense renunciar als seus orígens, puguin anar a expressar el seu sentiment.
Han demanat el dia de les Autonomies i cada Comunitat Autònoma té el seu dia, no es
pot fer un dia per tot el conjunt d’autonomies. Per tant, aquesta és una moció en positiu,
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que va en aquest sentit i no entén com es pot votar en contra. I mirin si el seu partit i,
sobretot el seu grup són inclusius de tothom, que a les seves llistes entre els 10 primers
tenen una senyora marroquí que pertany també al partit socialista marroquí i és molt
activa amb tot aquest col·lectiu. Per tant, és una moció de tothom, si volen que s’afegeixin
regions i països, s’afegeixen, però no entén com s’ha pogut votar en contra.
El Sr. Ramírez diu que potser no s’ha entès el que ha dit, no estan dient que es faci un
dia de cada comunitat, sinó que el que proposaran més endavant és un dia, sempre el
mateix, un cap de setmana, per fer una festa i que totes les Comunitats Autònomes o
entitats o països puguin venir i tenir un espai tots els mateix dia i poder fer una fira.

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

Pel Sr. Basterrechea es dóna lectura a la següent moció:
C) “En nuestro municipio contamos con muchos deportistas de primer nivel en varias
disciplinas, pero si bien, estaremos de acuerdo que hay una deportista local que con su
esfuerzo y tesón ha conseguido el reconocimiento de toda la ciudadanía vila-secana e
internacional. Se trata de la Srta. Helena Casas i Roigé, perteneciente al Club Ciclista
Vila-seca desde su infancia.
Desde pequeña destacó en las filas del club por su constancia, trabajo y compañerismo.
Valores que le han hecho llegar a lo más alto de la élite ciclista mundial.
Con tan sólo 27 años, ésta deportista vila-secana, ha batido varios récords de España en
la modalidad de velocidad de 200 y 500 metros, ha participado en 11 campeonatos del
mundo, 11 campeonatos de Europa, también ha asistido a campeonatos por todo el
mundo como por ejemplo en las ciudades de Melbourne, Hong Kong, Manchester, Sídney
o Copenhague cosechando varios títulos individuales y por equipos, sobretodo en la
modalidad de Keirin y Velocidad en Pista.
En los últimos días se ha ganado el pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
junto con su compañera Tania Calvo al haber obtenido la 8 plaza en los mundiales en
pista cubierta que se han disputado en Londres, convirtiéndose así en la primera vilasecana en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia de nuestra localidad.

49

Además 15 de octubre del 2011 el Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo
escogió a la ciudad de Tarragona como sede de los Juegos que se van a disputar del 30
de junio al 9 de julio del 2017, siendo que nuestra ciudad Vila-seca será subsede
acogiendo las pruebas de lucha libre y Ciclismo.
Estos juegos serán el evento deportivo más importante que se va a realizar en todo el
Estado Español en las próximas décadas, donde participaran 4000 atletas de 25
nacionalidades diferentes, 1000 jueces, 3.500 voluntarios y será retransmitido por más de
1000 periodistas a todo el mundo, siendo un gran escaparte para que otras culturas y
otros países conozcan nuestro Municipio.
Por todo lo anterior el Grupo Municipal Socialista, propone al pleno del ayuntamiento de
Vila-seca, los siguientes,
ACUERDOS
PRIMERO.- Hacer un reconocimiento público y abierto a toda la ciudadanía, donde el
pueblo de Vila-seca, pueda expresar su felicitación y su apoyo de cara a los próximos
Juegos Olímpicos a Helena Casas Roige.
SEGUNDO.- Poner el nombre de Helena Casas en alguno de los equipamientos
deportivos de nuestra localidad, como por ejemplo el polideportivo municipal o
preferentemente el Estadio Municipal”.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que el seu grup està totalment a favor. Si algú mereix
aquest reconeixement és l’Helena Casas pel mèrit de tot el que ha aconseguit a nivell
esportiu, i voldrien aprofitar per denunciar el greuge comparatiu que pateix l’esport femení
respecte al seu equivalent masculí en qualsevol disciplina esportiva. I com aquest biaix es
fa palès especialment en esports que no són de masses com és el ciclisme en pista, on
la dificultat per aconseguir patrocinis i suports a tots els nivells és màxima. I en aquest
entorn gens favorable ha estat on l’Helena ha aconseguit desenvolupar-se
professionalment, esdevenint l’esportista vila-secana, més enllà del gènere, que ha
aconseguit millors fites en la seva disciplina esportiva, ja que no n’hi havia cap d’olímpic. I
també la primera a nivell de país en ciclisme en pista a assolir aquestes fites, i a nivell
estatal, juntament amb la Tània Calvo, a participar en uns Jocs Olímpics en la seva
disciplina. N’hi va haver una en els anteriors Jocs Olímpics, però va ser en ruta.

Aquest és el mèrit de l’Helena i la fa mereixedora de tots els reconeixements que es
puguin fer. Es podria entrar en l’intent que veuen d’instrumentalització de la seva imatge o
la falca amb els Jocs del Mediterrani que posa en la moció, però llavors això seria
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distreure l’atenció del que realment és rellevant d’aquesta moció, que són els èxits
assumits per l’Helena, i per això el seu grup no afegirà res més.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup està totalment d’acord amb la desigualtat
que hi ha, tal com ha comentat el regidor Sr. Forasté, en l’esport femení respecte al
masculí i cal treballar-hi de ferm.
Però pensen que és la gent del poble qui ha de decidir què vol fer amb aquella plaça,
quin nom li vol posar a un carrer, decidir el futur d’un espai municipal, igual que el nom de
l’estadi municipal o pavelló. L’Helena Casas, tal com han comentat, va haver de marxar
de Vila-seca per poder dur a terme la seva professió. Admiren de forma molt grata la seva
tasca. L’Helena Casas és una esportista jove i té molts èxits per endavant i així li
desitgen, però això no els dóna dret a que ells com a regidors i regidores decideixin com
s’ha de dir l’estadi municipal, un equipament municipal. Ans al contrari, són els veïns i les
veïnes que ho han de decidir fent propostes i ells simplement el que han de fer és donarlos les eines perquè sigui la gent del poble qui decideixi en què s’inverteix i quin nom li vol
posar als seus equipaments. És a dir, el que ells han de procurar és la participació com a
motor de canvi.
Participació ciutadana en tot, en tots els aspectes i, per cert, molt lleig el gest que van
tenir com a equip de govern quan van rebre l’Helena Casas al despatx i amb tota la
comitiva i menystenint la resta de membres representants de l’Ajuntament. Esperen que
aquest fet no es torni a repetir.
Seguidament el Sr. Ramírez manifesta el seu total recolzament i admiració per la Sra.
Helena Casas. És un orgull per al municipi tenir un esportista d’elit i li desitgen el millor. El
seu grup està amb el 99% de la moció, però per aprovar-la haurien d’estar al 100%. Al dia
d’ahir, van intentar parlar amb el Partit Socialista per tal que modifiqués la redacció del
punt 2n, ja que des del seu punt de vista pensen que encara no és el moment. Això ha de
ser més una declaració institucional que una moció, consensuada d’una manera més
tranquil·la i amb més entitats i col·lectius del municipi. No només hauria de ser una
decisió política i realment per a ell és trist haver de portar en un debat polític aquest tema.
Per això en aquest punt s’abstindran.
Intervé el Sr. Toquero i diu que hi ha certs aspectes que s’han comentat, però es reiterarà
perquè creu que el punt té prou transcendència i importància per a la figura de la Sra.
Helena Casas i els hi hauria agradat fer-ho d’una manera diferent i més consensuada.
La persona de l’Helena Casas mereix tot el seu respecte i admiració per la seva
irreprotxable trajectòria esportiva, així com per la seva classificació en els Jocs de Río
d’aquest estiu. I creu que concretament el dia 8 d’agost és quan té previst participar-hi.
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Tal com ha dit el Sr. Ramírez, ell també ha tingut converses amb el Sr. Basterrechea i
també estarien en la posició d’aprovar aquesta moció si es retirés el punt núm. 2 es
deixés la moció en un sentit de més declaració institucional. Estan d’acord en el fons,
però no amb les formes en què s’ha presentat aquesta moció i el contingut en si, sobretot
pel que fa al punt 2. No és de rebut que abans de parlar amb la família ja publiquin, fins i
tot, la notícia. Amb això veuen una mica d’oportunisme polític, però, tot i així, l’equip de
govern estaria d’acord amb aquesta moció sempre que es tregui el punt 2. Si el punt 2 es
manté, s’abstindran en aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que, en primer lloc, aquesta és una altra vegada
una moció en positiu, i afortunadament ell té la certesa que aquesta moció o alguna de
semblant l’equip de govern la portava al cap. El que passa que s’han avançat i vol dir que
aquest reconeixement està per damunt de les sigles i dels partits polítics, almenys és el
que pensa el grup municipal socialista.
Afortunadament Vila-seca no és un govern monocolor, els ciutadans han volgut que hi
hagi més oposició i per això el Ple, que l’integren tots, és l’òrgan deliberant on es voten i
s’adopten les grans decisions estratègiques que constitueixen el marc de la gestió
municipal, perquè com a membres de l’oposició no tenen competències delegades per
l’alcalde i és l’únic lloc on poden proposar les coses perquè es votin i tenir capacitat de
decisió. Per això cal que hi hagi més consens en les comissions informatives, aquestes
són informatives però no són vinculants i són òrgans sense atribucions resolutòries. Per
tant, el moment de votar i on s’han de presentar les mocions és al Ple.
El Sr. Basterrechea finalitza dient que lamenta que no votin a favor aquesta moció i que
s’abstinguin perquè, tal com ha dit abans, és una moció en positiu, tal com ha estat l’altra
i afortunadament l’oposició pot proposar coses al Ple perquè es votin.
El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/res. Basterrechea, Martín,
Forasté, Rodríguez i Camarasa i l’abstenció dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, la present moció.
En aquest moment s’absenta el Sr. García de la sessió. També s’absenta temporalment
el Sr. Toquero, que es reincorpora seguidament i durant la lectura de la següent moció.
Pel Sr. Basterrecha es dóna lectura a la següent moció:
D) “MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI
PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
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La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al
desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de
dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va
significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o
dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves
necessitats.
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es
combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts:
l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el
que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció de la capacitat econòmica
del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi
bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de
capacitat econòmica.
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va
establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on els
poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en
condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei també
contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al
fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions
públiques i la sostenibilitat del sistema.
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la
persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres ASC/432/2007
i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica
els ingressos derivats de la renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta
manera els guanys o les pèrdues patrimonials.
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració de
la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no
gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més
dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet
que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin
més, amb increments del copagament de fins a un 30% i un 40%. Aquest fet ha provocat
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que
depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema
de copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme
pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament establert per
l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels
recursos econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca
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garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals
necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es
tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania.
En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin
desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li
facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients per gaudir
d’aquesta autonomia.
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han posat
de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar la nova
ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts dels casos,
inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva
socialització i integració social, i els condemna a una situació de pobresa crònica.
Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis
sinó un copagament just i equitatiu.
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han
portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint
condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les
persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei.
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de
Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la Generalitat a
derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el
Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari.
Per aquest motiu, el Grup Municipal Socialista proposa:
1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar
amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que
estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la
participació en la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius
afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de
les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a
l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social.
2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte
desenvolupament.
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3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de
la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al
COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat)”.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que si bé entenen que estan davant una proposta
que escapa de l’àmbit municipal i que tindrà segurament poca incidència, com que un
dels pilars de la seva formació és treballar per fomentar la igualtat d’oportunitats la
votaran a favor.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu vot serà favorable, ja que C’s respecta i té molt
present la millora progressiva dels serveis de qualitat amb les persones amb discapacitat.
El Sr. alcalde intervé i diu que el vot de l’equip de govern serà també favorable.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
4.4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.

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

“MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE
CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS
PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis
sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per
la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes
ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, així com la
seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers
un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba directament.
Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en
l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució
Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims anys Catalunya
ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però
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només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en territori
de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any
un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als nostres
conciutadans més vulnerables.
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17
de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la
Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors
del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en
aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF,
ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit
estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i
els usuaris a qui atenen.
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres
convocatòries l’Estat va eliminar el concepte “d‘assistència social” de les bases de les
subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del
Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes
subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen
tots relació amb l’assistència social, una matèria de competència exclusiva de les
Comunitats Autònomes.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016,
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la
defensa de les seves competències.
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de
Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials.
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Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica
directament les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que
Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de
l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de
programes socials al territori català.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya”.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el tercer sector social és el conjunt d’entitats privades
sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció
als col·lectius més vulnerables de la societat. Per tant, la moció és molt clara i li donaran ple
suport, perquè des del seu grup el que insten és a augmentar els ajuts a les entitats del
tercer sector.

Seguidament la Sra. Sánchez diu que la moció que ha presentat el grup municipal de
Decidim posa de manifest, una vegada més, la politització del Tribunal Suprem. Tot i que
ells poca cosa poden fer des de l’Ajuntament, com a mínim sí que podran mostrar i
manifestar el seu rebuig i reclamar allò que per llei els hi pertoca. Per això el seu vot serà
favorable.
El Sr. alcalde diu que el vot del grup de l’equip de govern també serà favorable, perquè
coincideixen plenament amb els objectius i l’esperit d’aquesta moció i els seus continguts.

El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez i l’abstenció dels Srs/ra.
Ramírez, Pastor i Camarasa, la present moció.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

Del Sr. Forasté. Diu que farà diverses preguntes. A la Junta de Govern local del passat
13 d’abril de 2016, i revisant l’acta es donava compte de l’estimació d’una reclamació de
l’empresa COMSA SERVICE, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
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pel servei de manteniment i conservació dels edificis municipals, deixant l’empresa que
se li havia assignat UTE ROIGE’S CB i MADAC, SA, obligant a deixar-la. Voldrien saber
quin va ser l’incompliment de la UTE guanyadora i per què el Tribunal va obligar a canviar
d’adjudicatari i com és que la Junta de Govern Local no va considerar en el seu moment
aquest incompliment i va aprovar l’adjudicació.
Una altra cosa és que un cop és pública i notòria la defunció de la Fira de la Música al
Carrer, si podrien explicar públicament i per a coneixement de tothom quins són els
motius que han fet que s’hagi eliminat aquesta Fira.
Un altre tema és el de les escultures fetes amb llibres durant la Diada de Sant Jordi, que
ha generat molta controvèrsia i molta polèmica entre la gent de Vila-seca. Hi havia molts
llibres interessants, ell personalment en va veure més d’un que podia tenir una segona
vida útil i que alguns van quedar malmesos per l’adhesiu que feien servir els escultors o
per l’exposició i les inclemències del temps, cosa que va generar molt polèmica i
demanen si els podien fer una explicació de tot plegat.
També volen exposar una problemàtica creixent que tenen en dos camins del municipi,
com són el Camí de Cambrils i el Camí Fondo, els quals acumulen a dia d’avui un trànsit
de persones i vehicles que entenen que està molt per damunt de la seva capacitat i de les
condicions en què es troben actualment. Per això demanen, si és possible, endegar un
estudi i actuacions urgents per mirar d’adequar aquests dos camins als seu trànsit real.
Eixamplar-los suficientment per tal d’evitar moltes situacions de risc que es produeixen
cada dia. Ell, particularment, és usuari dels dos a diari i el camí de Cambrils és de
titularitat compartida amb Salou i potser burocràticament és més dificultós, però el camí
Fondo, realment, si no es lamenten més desgràcies és perquè hi alguna cosa divina que
ajuda, perquè el creuament de cotxes, vehicles, persones i bicicletes a diari és constant i
important i creuen que valdria la pena fer-hi alguna intervenció.
Voldrien preguntar quins han estat els motius de la sortida de la UPC de la Taula de
Qualitat de l’Aire i com quedava la composició d’aquesta Taula i, en part, la seva
credibilitat, perquè entenen que la UPC feia una mica el paper de contrapart i ara ha
quedat tot molt decantat cap a un interès concret.
Finalment, diu, han vist que han tallat les quatre oliveres al voltant de la pista d’hoquei de
darrera del pavelló a causa de la remodelació que es fa del pavelló, i demanava si no es
podien haver trasplantat. Si molestaven les oliveres per les obres, les podien haver
mogut.
Del Sr. Basterrechea. La primera pregunta és que hi ha hagut molts veïns del municipi
que li han comunicat si es podia estudiar i sol·licitar que al pàrquing del CAP, que està
infrautilitzat i perquè hi ha un problema d’aparcament en aquella zona per la gent que va
al metge o a urgències, que la primera hora sigui gratuïta per als veïns del municipi que
vagin al metge o a urgències.
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La segona té a veure amb la terminal de creuers que en el punt núm. 41 del programa de
CIU ho porta i la pregunta és que el Consell d’Administració del Port, del qual l’alcalde
n’és membre, va aprovar que no es preveu cap accés a la zona sud de l’espigó dels Prats
entre Vila-seca i el port i que l’operativa de la terminal de creuers es realitzarà per la
ciutat de Tarragona. Per tant, tots els accessos als creuers es faran des de Tarragona i
això perjudica greument els interessos dels taxistes que puguin recollir clients, impedeix
als creuistes que baixin a la Pineda, perquè aniran per Tarragona, que comprin en els
establiments o menjar en restaurants o simplement prendre’s un refresc o organitzar-los
un tour pels monuments de Vila-seca o a la Torre d’en Dolça, a la Sèquia Major, etc. No
entenen com l’alcalde essent membre del Consell d’Administració, no ha defensat els
interessos de Vila-seca, i la pregunta és si té previst fer alguna cosa en aquest respecte.
De la Sra. Sánchez. Diu que saben que la Cantata és l’esdeveniment escolar on
participen més nens i nenes de Vila-seca durant la Diada de Sant Jordi o bé la vigília, tal
com s’ha fet enguany. I aquest any l’han format part nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. En
el seu moment, a començament de curs, quan representants de les escoles es van reunir
amb representants de l’Ajuntament es va crear i coordinar un full de ruta a seguir que
calia respectar al seu moment i es va acordar realitzar l’acte a l’estadi municipal i que, en
cas de pluja, es canviaria la data. Quan a la comissió informativa li va preguntar a la
regidora d’Ensenyament, quan faltaven dos dies per la celebració de l’acte, per la
ubicació de la Cantata i com es faria en cas de pluja, perquè segons les previsions
meteorològiques plouria, els va respondre que el més probable és que es fes al pavelló
municipal. Llavors es va incomplir allò acordat en un primer moment, sense una previsió
adequada i tenint en compte que ja fa alguns anys que precisament es va reduir el
nombre de participants de la Cantata i no hi anaven els nens i nenes de cicle inicial, i en
bona part la raó era per problemes d’aforament i seguretat. Finalment, la Cantata aquest
any s’ha celebrat al pavelló i hi hauria d’haver estat l’equip de govern des de les 9 del
matí fins les 12,30 per poder entendre que el pavelló no va ser ni molt menys la millor
opció, sinó més aviat al contrari, i fins i tot va poder perillar la seguretat dels participants.
Nens i nenes des de les 9,30, aproximadament, que no es podien moure en tot el matí,
van tenir molts problemes per anar al lavabo perquè hi havia taponament a les entrades i
sortides per accedir-hi, saturació de molta gent i si, almenys, a la pista només s’hi
haguessin encabit els nens, però no, es van haver de col·locar seients a la pista per al
públic assistent i sense consultar-ho amb els mestres.
Està molt bé difondre per la pàgina d’ensenyament del facebook sobre tot el que es fa a
Vila-seca referent a l’educació, ho recolzen, però el que no està bé és que equips docents
de les escoles s’hagin d’assabentar pel facebook abans que pels responsables de
l’Ajuntament en matèria d’ensenyament.
Que bona part de l’equip de govern arribi mitja hora abans de començar l’acte i facin un
discurs que té més a veure amb una campanya electoral que no pas amb la realitat
viscuda durant aquell matí, els preocupa, perquè els fa pensar que poden tornar a caure
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en l’arbitrarietat a l’hora de decidir i que els preocupi més la foto i la nota de premsa que
no pas el benestar i l’educació dels nens i nenes del municipi.
El seu grup demana que durant la valoració que segurament es farà de tots els actes en
què l’Ajuntament intervé, prenguin nota d’aquestes crítiques i de crítiques que rebran de
part de la comunitat educativa. Han vist que a la Junta de Govern Local es va aprovar la
despesa de 7.000 euros per la Cantata que estava prevista realitzar a l’estadi i no saben
si és la mateixa despesa que la que va tenir l’acte del pavelló. I també volen preguntar on
és el decret de l’alcaldia o Junta de Govern Local que manifesti on es va decidir de
canviar el lloc.
La següent pregunta fa referència a les pràctiques de vol que s’estan fent i que passen
pel municipi. El grup municipal de Decidim va fer la pregunta al Ple fa uns mesos
relacionada amb els avions que sobrevolen a molt baixa alçada i el seu grup vol
preguntar si hi ha algun conveni amb l’Ajuntament que ells desconeixen per poder
sobrevolar sobre aquesta zona, perquè aquesta informació la necessiten saber també els
veïns i veïnes del municipi ja que és un tema que es tracta pel carrer. Per això demanen
les explicacions pertinents al Ple.
La tercera pregunta va relacionada amb la moció que van presentar el passat mes de
març referent a les ajudes a les persones dels camps de refugiats. Com tots saben el
passat mes de març van decidir deixar sense efecte la moció que van presentar i el seu
grup va donar temps a les institucions i a l’alcalde, i l’alcalde es va comprometre a
preguntar i a comentar directament, d’una manera més formal perquè entenien que
aquesta és la situació i volien compartir aquest criteri, la possibilitat de realitzar una
subvenció econòmica proporcional a la que ja s’està fent en altres municipis. Es va
comprometre en el passat Ple a demanar-ho ràpidament, a conèixer la forma de fer-ho, i
si calia es podia separar del conjunt de les accions i si era necessari es faria una acció
singular.
Tots els grups van estar d’acord i la moció, per tant, no va ser sotmesa a votació. Per tot
aquest compromís que l’alcalde va adoptar, el seu grup ara li demana explicacions, ja que
no els hi ha arribat cap notícia des de llavors i esperen que s’estigui treballant en aquest
respecte.
Del Sr. Ramírez. Diu que el seu grup voldria fer una reflexió avui i diu que al Ple del
proper mes farà un any que estan en el plenari i en faltes tres. Voldria comentar la falta
de comunicació que existeix entre l’equip de govern i la resta de grups. Contínuament
s’assabenten de les notícies pels mitjans de comunicació o quan les coses ja estan fetes,
i ells creuen que això no és democràtic. Creu que si fa molts anys ho han fet d’aquesta
manera i tenen majoria absoluta, entén que quan arriben al plenari si tenen una decisió
presa, aixecaran la mà i ho faran, o arriben a una comissió i aixecaran la mà i ho
guanyaran, però consideren que no és la manera correcta de tenir les mateixes eines per
poder fer oposició.
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Realment per poder fer oposició, de vegades s’ha de tenir informació. Evidentment que
quan ells prenen una decisió, si no hi estan d’acord no hi estaran ni abans ni després que
els donin la informació, i no els farà canviar la manera de pensar. Però sí que se sentiran
una mica més útils en fer la seva feina, perquè de vegades arribar a comissions o a
situacions que quan arriben es troben les coses fetes, és una situació una mica
desagradable.
Una segona observació i que aquests dies ha volgut comentar i ho comentava. Com que
no tenen un full de ruta que els digui com fer les coses, voldria suggerir la possibilitat de
tenir una comissió de portaveus mensuals, és a dir, abans del Ple que es poguessin
reunir tots els portaveus. Aquesta reunió es fa pràcticament en tots els ajuntaments, a la
Diputació, al Consell Comarcal, i el que s’intentaria és evitar de vegades prendre les
decisions sota pressió de les mocions, i moltes vegades moltes mocions podrien avançar
d’una manera diferent si poguessin tenir aquest consens en aquesta petita reunió. I
evidentment en les que hi estiguessin tots d’acord ho podrien fer com una declaració
institucional i s’estalviarien feina. Per últim, dir que voldria que quedés clar que aquesta
comissió seria sense retribució.
Parlant de les retribucions, voldria dir públicament i a nivell personal, perquè no pot
decidir pels seus companys, que mantindrà la retribució que es va fer al cartipàs i quan
arribi a final d’any rebrà només el que estava pactat i tenia pensat rebre.
De la Sra. Pastor. Diu que voldria manifestar que per part seva, a nivell particular, també
respectarà el que es va aprovar en el plenari i, per tant, la seva retribució quedarà
exactament com estava.

Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que passarà a respondre les preguntes amb el mateix
ordre que s’han fet i amb la informació disponible que té a les mans.
Amb relació a l’adjudicació a la qual es referia el portaveu del grup municipal Decidim
Vila-seca, es va adoptar una determinada decisió que era interpretativa, i la van
interpretar, davant del dubte, a favor del que semblava just i lògic. Així no ho entès el
tribunal i no els queda altre remei que complir, els agradi o no. No obstant això, com es
tracten temes de persones i d’empreses que exigeixen la seva petita discreció, el convida
que si vol conèixer més detalls, no cal esperar al Ple qualsevol dia pot comparèixer a
l’àrea corresponent, demanar l’expedient i llegir-se’l de cap a cap. I fins on la informació
no li sigui de la seva comprensió per la raó que sigui, ho pot preguntar als serveis tècnics
que li explicaran.
Amb relació a la Fira de Música al carrer, tal com els ha dit en altres ocasions, aquesta és
una circumstància que l’haurien de preguntar en el Patronat de Turisme, on no només
podran rebre la resposta sinó que podran expressar les seves opinions tant com calgui
amb relació a aquest esdeveniment que ara per ara s’ha decidir reorientar d’una altra
manera i que, per tant, està en una fase, com ja se’ls ha explicat reiterades vegades aquí
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en el plenari, de repensament i de reorientació. Les coses tenen la seva evolució a la vida
i no sempre tot ha de ser immutable, les coses poden evolucionar, n’hi ha que encara
tenen recorregut i n’hi ha que senzillament han desaparegut per obsolescència. No és
aquest cas, en el qual senzillament hi ha una feina de repensament respecte d’aquesta
iniciativa que havia adquirit una determinada orientació i possiblement aquesta no és la
més adequada, ni els plantejaments de com s’organitza ni el resultat que se n’obté. I
aquest debat, si es vol aprofundir més, el marc idoni seria el Patronat de Turisme, on tant
el personal tècnic que hi ha com els representants polítics d’aquest plenari hi són tots
presents per a poder escoltar les explicacions i emetre les seves opinions.
Pel que fa a les escultures amb llibres de la Diada de Sant Jordi, dir que és evident que
ha caigut en el parany de tothom dient : aquests llibres, quin desastre més gran...
Aquests llibres estan tots fora de catàleg, fora d’inventari i són restes de sèrie. Aquesta
inquietud també va ser la seva i la del regidor. Els llibres d’on eren, d’on procedeixen i
quin abast tenen?, i naturalment les institucions que van facilitar aquests llibres o
quedaven en un magatzem, com és habitual i quan es fan les esporgues dels arxius i els
magatzems acaben destruint-se, com el propi material imprès de l’administració quan
passen determinats anys. Les coses són així per bé que s’ignorin. Per tant, és d’aquests
llibres dels quals es disposa, dels quals no hi havia cap inconvenient que si alguna
persona en volia prendre algun, i amb això no està fent una invitació que en ocasions
futures si es fa que els prenguin, en prengués algun, perquè en definitiva els llibres són
per tothom. Fins i tot hi ha persones que no els importa que no els tornin els llibres,
perquè és una manera que circulin i vagin de mà en mà.
Es pretenia aquest objectiu senzill, i alhora projectar un Sant Jordi en el qual la figura del
llibre ocupés la centralitat de la vida municipal. Es va fer d’acord amb l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació, que s’hi va prestar molt amablement, i amb una iniciativa que va
significar una notícia important de projecció del municipi en el qual ha estat el Sant Jordi
d’enguany, un Sant Jordi molt reeixit, començant per la Cantata i finalitzant amb tot el que
es va dur a terme, inclosa aquesta iniciativa.
Els llibres s’han aprofitat la majoria i tornen a estar en els llocs que han d’estar, guardats
per a altres iniciatives futures o per esperar el pas del temps per a la seva eliminació com
a residus.
El Camí de Cambrils i el Camí Fondo. Ha parlat de problemàtiques en el trànsit i de
mobilitat i, per tant, en aquest mateix sentit ho ha anotat i donarà indicacions a l’àrea
corresponent perquè verifiquin durant uns dies i alternativament en dies diferents, matí,
tarda i nit, quina és la informació que se’n deriva d’una pràctica d’observació més o
menys regular, per veure d’introduir alguna mesura de pacificació o de normalització d’un
determinat trànsit que, potser, si no és adequat s’haurà d’evitar o prohibir.
La UPC no ha sortit de la Taula de la Qualitat de l’Aire. És un professor que pertany al
claustre de la UPC qui ha decidit no anar-hi. Per tant, respecte a les opinions que a un
professor concret el fan ser o no ser en una Taula de Qualitat de l’Aire, no pot donar cap
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resposta. No és la UPC que en formava part qui surt com a universitat, sinó que és un
professor d’aquell claustre que ha decidit marxar-ne.
Amb relació al tall de les quatre oliveres, dir-li que no hi ha moviment d’arbres al municipi
en què els serveis de jardineria i parcs i jardins municipals no opinin. No pot dir-li perquè
van treure i perquè no es van trasplantar. Vol suposar que no devien tenir les condicions
o el volum per poder ser salvades o potser valia més el cost de salvar-les que
senzillament tallar-les. Afortunadament n’hi ha moltes i si vol més precisió en la resposta,
preguntarà concretament per aquestes quatre i li ho dirà.

El grup del PSC demanava la gratuïtat de la primera hora del pàrquing del CAP i, a més,
ho justificava dient que hi ha dificultats d’aparcament. No hi ha dificultats greus
d’aparcament, hi poden haver moments punta, però aquella zona ha estat molt analitzada
per la policia, fins i tot abans de la implantació del centre de salut. Naturalment que
l’empresa que explota l’aparcament té unes condicions, i s’hauria d’aprofitar un moment
de final de concessió per fixar-ne unes de noves o negociar amb ells si volguessin
acceptar aquesta proposta. Com poden comprendre, hi està d’acord i si ho accepten i és
factible, s’aniria en aquesta direcció. Si s’ha d’esperar una altra conjuntura que legalment
ho faci possible, esperaran aquesta circumstància, però en qualsevol cas, entén
perfectament la seva intenció i en prendrà nota.

Amb relació a la terminal de creuers dir-li al Sr. Basterrechea que és una mica visionari, ja
està veient per on passaran els cotxes i per on no passaran. La terminal de creuers que
ha d’anar al port, concretament en el contradic, i no està ni fet el dic, són propòsits de
futur en l’àmbit de la planificació. Falten moltes coses per determinar, entre aquestes, que
s’acabi de definir tot el que són les 100 Ha. de la zona d’activitat logística que recauen al
municipi, que se’n defineixi la viabilitat i totes les característiques urbanístiques i que es
pugui saber quina serà la manera d’accedir i no accedir a la ZAL i a l’altre lloc. Però falta
tant de camí per fer que ja li agradaria poder tenir tota aquesta informació que el Sr.
Basterrechea dóna per certa. Res més lluny del president del Port ni del seu haver tancat
qualsevol cosa en aquest aspecte.
Sí que és interessant que s’aprofiti el dic d’abric i que s’hi doti unes condicions perquè hi
puguin atracar els creuers, que és un dèficit que té el port. És un port industrial,
comercial, però no és un port turístic i, en la mesura que aquest port pugui esdevenir
turístic i pugui ser receptor de creuers serà un pas endavant molt important. Si els qui
arriben en els creuers han de travessar pel mig del carbó i les deixalles materials de
ferralla que hi ha dins el port, no és millor entorn, el millor entorn és el del nostre municipi.
Per això li diria, amb tota la precisió i bona voluntat de coincidir amb l’objectiu, que primer
s’ha de fer que arribin els creuers i que naturalment ja passaran per on han de passar.
L’equilibri que el Port de Tarragona ha de tenir amb les dues institucions de les quals
depèn municipalment, és també un equilibri de vegades difícil. Ja s’anirà veient quines
són les voluntats que les acompanyen.
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A Vila-seca s’ha actuat amb una lleialtat exquisida, fent possible que el port assoleixi
objectius i que no vagin en detriment de la població. Proves en tenen en el temps, com
són cada any l’estabilitat de la platja de la Pineda i les actuacions que s’hi duen a terme, i
altres col·laboracions que s’han dut a bon port al llarg de molts anys. Aquesta serà una
d’aquestes, però encara s’està lluny per poder dir per on passarà la gent quan baixi dels
vaixells. Poden haver sortit informacions, poden estar esbiaixades, estar mal
interpretades, però ni de la seva boca ni del seu bolígraf ha sortit cap firma en la direcció
que li ha dit.
Amb relació a les preguntes del grup de Vila-seca en Comú, dir-li que la primera persona
que ha presentat objeccions amb relació al tema de la Cantata és la Sra. Sánchez. S’ha
trobat centenars que aplaudeixen la iniciativa en els seus anys de recorregut i s’han
alegrat molt que enguany hi hagués tota la gent de primària. Tota, sense excepció.
Aquest era un handicap que hi poguessin ser tots, i així ha pogut estar enguany.
Naturalment que és un acte excepcional que es fa un dia l’any. Si s’hagués de fer cada
dia, hi posarien moltes més coses i es farien moltes més coses, però ni es vol fer un
dispendi gran ni es vol fer malament, ni que quedi exclòs ningú. El que es vol és que hi
hagi una magnífica Cantata amb tota la gent de primària, que va des dels 3 anys fins als
11. Això va sortir excel·lent. Si no recorda malament eren 1.650 alumnes, tots els cursos
de primària, 80 professors implicats, que n’estan contents, les direccions dels centres
informades puntualment per la regidora d’Ensenyament dels moviments que al llarg
d’aquell dia que semblava que havia de ploure o no. Totes les direccions dels centres. La
regidora des de les 9 del matí es trobava pendent amb l’equip d’Ensenyament, la Brigada
i tota la gent allà. Tot es va fer amb la col·laboració estreta dels pares i mares que van
voler ser voluntaris, gent generosa que també va dir que donaria un cop de mà, perquè ni
tot ho ha de fer un ni tot ho ha de fer l’altre, s’ha de fer junts. 40 músics del Conservatori
que hi van participar i la directora de l’orquestra.
Pel que fa a les despeses són les mateixes que es van aprovar. I amb relació al decret de
l’alcaldia per canviar de lloc, li dirà que per canviar de l’estadi municipal, per raó de pluja,
al pavelló poliesportiu, no s’ha de signar un decret. Està bé que sigui exigent, però no cal
fer un decret per aquest motiu.
El tema de les pràctiques de vol ho ha explicat en aquest Ple i ha actuat en
conseqüència, tal com va demanar el grup municipal de Decidim, i s’han notat resultats,
encara que potser no tots. Va enviar una carta al director de l’aeroport, i aquest la va
contestar d’immediat dient que es preocupava del tema. Tal com va explicar l’altra ocasió,
quan aquest pla de vol segueix el que està aprovat, es fa una òrbita que no perjudica ni
molesta a cap veí o població, en canvi, quan el pla de vol es fa diferent per raó
d’escurçar-lo i fer més aterratges i més enlairaments, és quan es produeixen aquestes
circumstàncies. Per tant, el director de l’aeroport i el seu equip tècnic en són coneixedors,
d’aquesta problemàtica, i ho són no només de la queixa d’aquesta vegada sinó també de
les que s’han anat fent al llarg dels anys. No és constant aquesta qüestió, però de tant en
tant cal recordar-los que aquesta òrbita el·líptica l’han de complir per no molestar els
veïns, en especial d’algunes zones del municipi i que entranya inquietud per a la gent.
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Pot donar-los una còpia de la carta, i dir-los que s’ha fet també una reunió darrerament on
ha estat convocat l’àmbit de governació per donar les explicacions, no només al nostre
municipi sinó també a altres municipis que també s’han fet ressò i també han emès les
seves queixes o suggeriments.
Amb relació als camps de refugiats, dir-li a la Sra. Sánchez, que efectivament la resposta
la té aquí i que ara li donarà. La pregunta a la Mesa Nacional té la següent contesta: hi ha
dos tipus de recursos que es poden mobilitzar a favor dels refugiats: els tangibles o
intangibles de caràcter no econòmic i els recursos econòmics ( aquest és el capítol que
van quedar de mirar si es podien mobilitzar complementàriament o paral·lelament als
altres) . Els dos camins són els següents: directament al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, aquesta entitat distribueix els fons econòmics entre les organitzacions
que treballen al terreny i en els països de trànsit. El segon camí, directament a Creu
Roja, a CEM i CEAR, però a partir de la segona fase del procés d’acollida, que és la que
no té finançament econòmic avui encara. La fase inicial d’acollida de sis mesos, ja
disposa de finançament estatal i europeu.
Per tant, i d’aquí ve la raó que ho comenti avui i no li hagi dit abans ni a la Sra. Sánchez
ni a cap dels membres del plenari, perquè esperava avui per poder-ho fer, serà d’aquí a
sis mesos quan estigui culminada la primera fase, quan podran obrir altres canals
econòmics perquè els actuals ja tenen un canal que és el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i disposa de finançament estatal i europeu. Aquest mateix matí ha
tingut l’oportunitat de signar amb la presidenta del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament el conveni al qual va al·ludir en sessions anteriors, per formalitzar la
primera aportació que la Diputació ha fet, en nom del conjunt del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre, per un import de 100.000 euros. Per cert, cal dir també que el Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre són dels primers que ja han assignat els fons que tenien
en pressupost des de finals de l’any passat per tal d’ajudar a tot el conjunt de persones
que estan en aquesta situació de venir cap els diferents països europeus.
Per tant, els primers 100.000 euros ja caminen, i es té oberta la segona possibilitat, quan
passin els sis primers mesos, a través d’aquestes tres entitats : Creu Roja, ACEM i
CEAR. Si tenen interès a conèixer dades i telèfons i altres coses està a la seva disposició
per donar-los a tothom.
Amb relació al que ha dit el portaveu de C’s de falta de comunicació entre govern i
oposició, és bidireccional. Ell pot revisar els circuits que fan funcionar per comunicar-se.
Quan l’ha volgut trobar, sempre l’ha trobat i ell l’ha contestat, no hi ha hagut cap
problema, així com amb altres regidors.
Si del que es parla és de crear mecanismes habituals complementaris dels que ja es
tenen, i per tenir-ho més mecanitzat, tenir un dia fix o una convocatòria fixa, li demanaria
que en faci una proposta per veure si és factible. No hi té cap inconvenient, en estudiarho.

65

Amb relació a les dues coses que han dit el Sr. Ramírez i la Sra. Pastor, entén que les
han dit al Ple perquè en quedi constància, entén que no les ha de contestar, respecta el
seu bon criteri i la seva decisió de fer el que han dit.

Però hi ha una cosa del Ple passat que li voldria dir amb relació al tema de la campanya
del Diari de Tarragona de foment i de projecció dels Jocs Mediterranis, Tarragona 2017,
que es va dur a terme en un determinat moment i que el Sr. Ramírez va dir que gairebé
havia estat un tripijoc de la Sra. Moya i d’ell que sortien a la fotografia i que en el cas de
la resta no era així. Senzillament, li voldria contestar que de les 14 subseus, van
subscriure aquesta campanya 12 localitats, 2 no ho van fer. Té aquí la carta que van
rebre tots els ajuntaments que van subscriure-la i els que no la van subscriure també,
però en aquest cas van acceptar-ho com altres 11 ajuntaments més.

Té aquí i ara li donarà, els punts de distribució dels municipis relacionats nominalment i
on es van distribuir els 3.243 exemplars del diari que, com a tot arreu, es van distribuir en
diferents punts, i quan acabi el plenari li farà a mans i podrà veure també el dossier del
conjunt de les 12 ciutats que ho van dur a terme, on podrà veure l’alcalde de Reus, amb
els esports que faran a la ciutat, un company de la Sra. Sánchez, el Sr. Alonso d’Altafulla,
l’alcalde de la Pobla de Mafumet, l’alcalde del Morell, l’alcalde de Salou, l’alcalde
Constantí, company del Sr. Basterrechea, i les diferents autoritats, el Sr. Martí Carniser,
alcalde del Vendrell, i l’alcaldessa de Cambrils i també l’alcalde de la Selva del Camp i de
Valls i Tarragona, que és la ciutat organitzadora. Aquest és el resum perquè no li quedi el
més mínim dubte que es va fer, es va fer bé i es té la possibilitat certa i real de donar-li
total la informació perquè pugui tenir la mateixa convicció que té ell en aquest moment
que les coses es van fer d’aquesta manera.

Per tant, agraeix al Sr. Ramírez la seva intervenció en el Ple passat, perquè si ha servit
perquè amb la seva contesta s’esvaeixi qualsevol mena de dubte, ja estat ben empleat el
temps de tots dos, però ho va dir amb una potència com si s’hagués fet una cosa
estranya o un joc de mans i, per tant, com que això no és així, acabat el Ple li passarà
aquesta informació perquè vegi els llocs on es va distribuir, la carta i tots els dossiers
complets que aquell dia no tenia.
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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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