ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de maig 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 1,20 hores

Hi assisteixen:

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 29 D’ABRIL DE 2016.

Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que a la moció C) presentada pel grup municipal
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de Vila-seca en Comú, no hi consta el vot del grup municipal del PSC.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb la incorporació de l’esmena del grup municipal
socialista, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 29 d’abril
de 2016.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM. 00216
AL NÚM. 00285 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. 00216 al núm. 00285 de 2016.

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

3.1 DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I MOVIMENTS DE TRESORERIA A DATA 31/03/2016.

Pel Sr. alcalde es dóna compte de la informació sobre l’execució del pressupost general i
moviments de tresoreria de data 31/03/2016. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AVANTPROJECTE DE RESTAURACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT CULTURAL DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA, PER
ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIONS D’ACTUACIONS DELS ENS
LOCALS SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER PER PERÍODE 20142020.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que celebren que es posi fil a l’agulla a aquesta
iniciativa, a aquest projecte que al seu parer ja hauria de fer temps que s’hauria d’haver
endegat i voldrien deixar constància que, independentment que s’aconsegueixi aquesta
subvenció o no per tirar-o endavant, no es guardi en un calaix i es dugui a terme perquè és
una obra necessària.
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El Sr. Rodríguez finalitza dient que esperen que el procés en el projecte final sigui el màxim
de participatiu possible i es puguin fer esmenes i suggeriments per part de la ciutadania.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup votarà a favor, tal com ja van fer en
la Comissió informativa, i els sembla una bona idea, perquè així també ho recollia el seu
programa, dedicar la zona del Castell i del Celler com un entorn cultural. Però també han de
dir que la tanca del Castell no ajuda que sigui un espai obert i, a més, s’ha d’anar pensant
també com a tema principal de la cultura, com a font de riquesa social, ampliar la Biblioteca,
fer-la més gran i en condicions per a una ciutat com aquesta que té 22.000 habitants i és
universitària.
Intervé el Sr. Téllez i diu que li sobta una mica que per part de l’equip de govern no es faci
cap tipus d’explicació de l’avantprojecte que avui s’aprova, ja que consideren que és un
projecte molt important i que fóra bo que es donessin algunes explicacions en aquest
respecte. En tot cas, el seu grup donarà el seu parer en termes generals. Entenen que és un
projecte positiu, ja que segueix una direcció que consideren òptima per impulsar l’economia
local d’una manera sostenible que vetlla per oferir un impuls qualitatiu al turisme i que
permetrà dinamitzar la vida social i cultural del municipi. A més, també els congratula que es
tingui en compte la realització d’un projecte participatiu per definir l’ús definitiu d’aquest
espai.
Tot i així, i com no pot ser d’una altra manera, restaran expectants a la realització del
projecte executiu i vetllaran perquè la seva confecció s’adapti a les línies mestres vigents.
Així mateix, donaran tot el suport per rebre el finançament europeu i, en cas que al final no
es pugui rebre, estaran atents a com es reconfigurarà i vigilaran perquè no es produeixin
sobrecostos com ha succeït en altres obres significatives com ara el Castell.
Finalment, acaba dient el Sr. Téllez, que també volen comunicar públicament que treballaran
per aconseguir que aquest projecte permeti la creació de més ocupació de la prevista, ja que
pensen que és un dels pocs projectes municipals que permet la creació de treball digne,
estable i de qualitat. Per això donaran suport al projecte en la mesura que reverteixi
positivament en la majoria de vila-secans i no sigui elitista. Volen que el celler sigui un
veritable espai popular per gaudir dels convilatans.
Si bé han de dir que en termes generals són crítics en la gestió de l’equip de govern,
consideren que també és de justícia reconèixer quan entenen que la tasca va en la bona
direcció, i en aquest sentit avui volen reconèixer coses com el codi del bon govern, la
modificació dels ajuts d’urgència social i l’avantprojecte que avui s’aprova com tres de les
accions que més els han agradat en el que porten de mandat.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup votarà a favor, i aproven i feliciten
aquesta acció. Tot el que sigui treballar amb fons europeus pels municipis és una alegria.
Però han estat revisant els eixos 4 i 6, que són els que a la memòria s’estableixen per
demanar aquesta subvenció i si bé l’eix 6 defineix perfectament que és un tema que
s’adapta a la possible subvenció, li agradaria que el Sr. Farriol els pogués explicar l’eix 4, ja
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que aquest no s’adapta a la subvenció, ja que es tracta d’una subvenció molt lligada als
estalvis energètics i a processos, però fóra del que realment s’està demanant.
Segurament els tècnics que fan aquest projecte ho tindran en compte, però tots saben que
aquests plans operatius de FEDER són revisats per la Unió Europea i és important que quan
es demani una subvenció els deixin mirar i participar d’aquest projecte perquè aquesta
subvenció sigui al 100% viable, i dubten que aquest eix núm. 4 pugui encaixar. Sap que
quants més eixos es demanin a Europa més possibilitats, però en aquest cas demanen una
explicació.
El Sr. alcalde dóna les gràcies a tots pel suport i el to que s’ha adoptat en aquest tema.
El Sr. Farriol intervé i diu que agraeix els comentaris que s’han fet i diu que no havien
presentat prèviament el tema perquè el que avui es fa és un pas molt preliminar, com tots
saben. S’aprova simplement un avantprojecte que defineix molt poc l’actuació que es vol fer,
bàsicament el que diu és que es vol actuar sobre el Celler. Després es farà una petició de
projecte europeu i si concedeixen aquest projecte actuaran en un ritme determinat i, si no
s’hauran de buscar altres alternatives que, evidentment, ja es discutiran en el seu dia.
Òbviament la voluntat de l’equip de govern és aconseguir el suport europeu i obrir
l’elaboració d’un projecte amb participació pública i més encara dels grups del Consistori. En
aquest procés, que si s’aconsegueix, serà a partir de la concessió de l’ajut, hi haurà molt
feina, la intervenció de molts tècnics, molts detalls i unes llargues sessions de discussió
sobre molts temes. Aquesta és la voluntat. Avui el que es fa és una formalitat imprescindible
per presentar la petició, però encara no se sap si s’aconseguirà aquest suport econòmic.
El Sr. Farriol finalitza dient que reitera l’agraïment al suport i manifesta la voluntat de fer un
projecte, si es pot, el més participatiu possible. Respecte a l’eix 4, efectivament té raó el Sr.
Ramírez. S’esmenta perquè si el concedeixen es vol intentar, i no saben si aconseguir, una
acció potent des del punt de vista d’estalvi energètic i eficiència energètica. Ho ha
assenyalat correctament, s’entra en eix 6 perquè és un equipament patrimonial i per les
activitats que s’hi desenvolupen, i en canvi l’eix 4 té una altra mena de definició i aquí
s’anirien a buscar elements d’eficiència i eficàcia energètiques.
Atesa l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria (DOGC núm.
7078, de 14 de març de 2016).
Vist l’avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista
de Vila-seca, que contempla les obres de restauració d’aquest edifici per tal de dotar-lo
d’un ús cultural, constitueix una operació objecte de cofinançament susceptible
d’incloure’s en l’eix OE 6.3.1: “Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del
patrimoni cultural”, prevista per l’apartat 1 de les bases reguladores establertes en l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març.
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Vist que l’execució de les obres previstes en l’avantprojecte esmentat suposarà adequar
el Celler Noucentista de Vila-seca per convertir-lo en un edifici cultural d’us municipal,
mitjançant la restauració de la nau principal del Celler per a un ús polivalent (museístic,
teatral, d’exposicions, d’actes i conferències) i la construcció i restauració d’aquells
cossos adjacents necessaris per englobar tot el programa funcional per a usos
administratius, tècnics, i de serveis. Al mateix temps es dotarà l’equipament de tots
aquells elements d’accessibilitat exigibles (escales, ascensors), i de les instal·lacions i
equipaments necessaris per als usos previstos.
Vistos l’avantprojecte i la memòria tècnica, en la qual es detallen les actuacions de
museïtzació, el pla cultural, el pla de comunicació i difusió i la creació i consolidació de
xarxes, redactats per Soffitto Arquitectura SLP per encàrrec de l’Ajuntament de Vila-seca,
i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, el Ple acorda,
per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar l’avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler
Noucentista de Vila-seca, redactat per Soffitto Arquitectura SLP.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE C’s.

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

“ MOCION SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN
DEL COMERCIO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A todos nos es obvio la actual situación por la que atraviesa el comercio en el municipio,
o no tan actual. Basta con darnos un paseo por los distintos barrios y ver el número de
locales cerrados, situación que se reproduce en el Mercat Municipal, o en Port Halley.
De igual modo el asociacionismo ha caído más de la mitad en los últimos años, según
datos de la Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca.
Somos conscientes de la diversidad tanto comercial como restauración u otros servicios,
así como la concentración diferente de los tres núcleos, donde por ejemplo La Pineda
cuenta con connotaciones turísticas y de temporalidad. De igual modo conocemos la
labor que se ha hecho y se hace desde el Ayuntamiento, tanto en el aspecto fiscal, como
de promoción, pero aun así la situación no revierte, sino que por el contrario a lo largo de
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estos últimos años ha ido a peor; y nos preguntamos si se puede hacer algo más, o algo
de otra manera.
Es por ello que presentamos los siguientes puntos de acuerdo, estando abiertos a la
incorporación de aquellas ideas que puedan surgir del debate que establezcamos en este
Pleno
ACUERDO
1.- Actualizar el Pla de Dinamització Comercial encargado por el Ayuntamiento en su día
para poder hacer un análisis de la situación actual en la que se encuentra el comercio en
el municipio, sectorizado, junto con un histórico de cinco años.
Este estudio debe contemplar, entre otros, un apartado de benchmarking en relación a
poblaciones cercanas para determinar nuestro posicionamiento y diferenciaciones.
De igual modo, deber existir otro bloque donde nos muestre el comportamiento del
consumidor en Vilaseca, con respuestas claras entre otras preguntas a ¿qué compra aquí
y qué no?, ¿qué le gustaría comprar/encontrar aquí?, ¿quién viene de fuera de la
población a comprar o consumir aquí?...
Por último, debe contener unas conclusiones donde brinde posibles escenarios y vías de
actuación.
2.- Llevar el resultado del estudio a una serie de encuentros con los agentes implicados y
consensuar un plan de acción integral dinamizado desde el Ayuntamiento, donde
participe activamente la oposición”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu el seu grup està molt d’acord a dinamitzar el comerç
local, per tant, ja vol avançar que hi votaran a favor, però tenen unes coses que voldria
comentar. En primer lloc, els agradaria que l’estudi s’encarregués a alguna entitat o
alguna associació de consens, especialment que es parlés amb l’Associació de
Comerciants de Vila-seca i ja s’encaminarien amb allò que diu la moció en el punt 2 de la
trobada amb els agents, si fos prèvia en el moment d’encarregar l’estudi, creu que podria
ser molt interessant. I en segon lloc, dir que caldria marcar-se un termini, si es pogués
tenir de cara a la campanya de Nadal, ja que és una època que el comerç és molt viu i es
podria engegar amb embranzida.
Seguidament pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup també votarà a
favor d’aquesta iniciativa perquè creuen que sense activitat econòmica no existiria la vida
comercial al municipi, però entenen que el primer que han de fer i amb serietat és revisar
els plans de dinamització que s’han fet perquè, veient l’eix comercial del municipi, es pot
dir que el del 2007 ha estat dolent.
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S’hauria de promoure un pla de rehabilitació del comerç, facilitar la rotació de vehicles en
les zones comercials, estudiar amb urgència el present i el futur del mercat municipal i
utilitzar les parades tancades des de fa anys per a nous projectes, fer cursos de formació
per als comerciants, modificar les ordenances municipals per afavorir que aquells
establiments que vulguin tancar les terrasses ho puguin fer, perquè fins ara el que s’està
promovent és la competència deslleial, s’està deixant a unes terrasses que tanquin a
l’hivern i a d’altres no. Fer estudis perquè sigui possible que tot l’eix comercial i tota la
gent que tingui comerços, bars, restaurants es pugui guanyar la vida, i tot això passa per
crear una comissió de comerç on poder estudiar totes aquestes coses tan significatives.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup també votarà a favor, ja que consideren
aquesta moció molt encertada. De fet, pensen que s’arriba tard, perquè si es té en
compte la diagnosi socioambiental de l’Agenda 21 que es va fer durant l’any 2007, ja
considerava com un punt feble el fet que el sector comercial mantenia problemes de
dispersió i manca de competitivitat que encara es mantenen.
Segons aquest informe, han pogut veure que la dispersió dels establiments comercials
dels tres nuclis de Vila-seca dificulta l’articulació de diferents eixos comercials. Aquest fet
dificulta la funció de dinamització econòmic i social que desenvolupen els eixos
comercials urbans. Per una altra banda, han de dir que hi ha una manca de varietat i
resulta poc atractiva una part de l’oferta, juntament amb l’existència d’importants eixos
comercials que es tenen prop que són més competitius i dins d’altres municipis, la qual
cosa provoca fugues de compradors molt importants. S’està parlant d’un informe que es
va publicar l’any 2007 i volien preguntar a l’equip de govern què s’ha fet fins ara en
aquesta direcció.
El Sr. Farriol contesta que l’equip de govern està evidentment d’acord amb l’esperit de la
moció i voldrien votar a favor, però demanen que es canviï l’expressió encarregar un estudi
per revisar l’estudi previ que ja existeix al Pla de Dinamització Comercial, al qual de fet s’ha
al·ludit ara mateix en les intervencions, ja que entenen que és una qüestió de sentit comú. Si
hi ha un document previ, s’utilitzarà.
Aquest Pla es va fer al seu dia, i feia una sèrie de recomanacions. L’Ajuntament va complir
en tot el que es recomanava, amb una despesa important de diners. Això no esgota el tema,
i evidentment s’està per millorar el comerç local i, de fet, és un punt significatiu del programa
electoral del seu grup. Per tant, estan encantats de tirar endavant aquesta iniciativa, però
demanen la substitució d’encarregar un estudi per revisar el Pla existent, que és lògicament
un punt de partida.
Pren la paraula el Sr. García i diu que canviar el punt d’encarregar l’estudi per revisar-lo i
definir el pla, per part del seu grup no tenen cap inconvenient, i suposa que per a la resta de
grups tampoc no modificarà el sentit del seu vot, però sí que li agradaria fer una parell de
puntualitzacions.
En primer lloc, donar les gràcies a tots els grups pel seu recolzament amb relació al fet que
el comerç és vital per al municipi, però li sorprèn que existeixi un pla de l’any 2007 i pregunta
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si no ha canviat res des del 2007 perquè s’hagi de fer ara. Des d’un punt de vista no tant
sols estratègic, sinó amb tot el que està passant, han canviat moltes coses. Quan
plantejaven el pressupost indicaven que s’havia de fer algun tipus d’acció per dinamitzar el
comerç i al mateix temps la indústria. Es va desestimar una partida i suposa que dins el
pressupost actual hi ha un sobrant que es pot aplicar, perquè en cas contrari s’hauria
d’esperar a l’any 2017, amb la qual cosa s’aniria més amb retard. No obstant això,
recomanarien que si hi hagués algun altres tipus de pla o revisió d’aquest tipus i en data
endarrerida, es revisés en la Junta de Govern local i si els ho diuen recolzaran qualsevol
tipus de revisió.
En segon lloc, dir que s’han plantejat diverses coses perquè en el fons ells són polítics i el
que s’està plantejant des dels diferents grups són solucions ja, i aquest no és l’esperit
d’aquesta moció. L’estudi l’han de fer uns tècnics, que és tal com ha de ser, i en la segona
part sí que intervindria la part política i ja es decidiria sobre allò que surti de l’estudi.
En el Ple passat el seu grup ja va presentar dues mocions que al seu entendre eren molt
interessants: el trenet i la Torre d’en Dolça. Si una persona busca una habitació en un hotel,
no busca només una habitació, està buscant l’entorn, que tingui bon aparcament, una
experiència, moltes més coses, i per fer atractiu un comerç cal donar-li uns altres serveis
annexos que són realment importants. De segur que aquest tipus de mocions que van
presentar en el Ple passat espera que en aquest Pla puguin encaixar perfectament i la
integració dins la dinamització comercial sigui positiva.
Intervé el Sr. Basterrecha i diu que creu que el que ha dit està molt clar. Ha dit que el primer
que s’ha de fer és revisar els plans de dinamització que es van fer l’any 2007 i que han estat
dolents i després ha fet una sèrie de proposicions que demana la ciutadania. Per últim dir
que tot passa per fer una comissió de comerç, ja que sense aquesta comissió no podran
realitzar res del que es proposa, cosa que creu que tots els partits en el seu programari
portaven revitalitzar el comerç i intentar que tots els comerços de Vila-seca es guanyin bé la
vida.
La Sra. Sánchez diu que amb el seu comentari no ha fet cap al·lusió a cap proposta en
concret, simplement s’ha basat en el que han llegit en la diagnosi socioambiental de
l’Agenda 21. El seu discurs no anava cap a una proposta, perquè s’ha d’esperar a aquest
nou estudi per poder arribar a certes conclusions per començar. Simplement pregunten què
s’ha fet fins ara i en aquesta direcció. Cal aquest estudi.
El Sr. alcalde diu que entén que el grup que ha proposat la moció acceptaria que on posa
els acords, el punt primer per comptes d’encarregar un estudi digués : actualitzar el Pla de
Dinamització Comercial que ja es va fer al seu dia i posar-lo al dia.
Diu que li agradaria explicar el que va significar el Pla al seu dia a grans a trets i sobretot pel
que ha dit el Sr. Basterrechea que va ser un fracàs. Aquest Pla el van subscriure quatre
entitats : les dues entitats comercials que hi havia operatives en aquell moment en el
municipi, la dels empresaris i comerciants de Vila-seca i l’Associació de Comerciants de la
Pineda, la Cambra de Comerç de Tarragona, que n’era la institució impulsora com a
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coneixedora d’estratègies en l’àmbit comercial, el departament de Comerç de la Generalitat
de Catalunya, que s’hi va afegir en determinats aspectes, no en tots, i el propi Ajuntament.
Aquestes eren les entitats signatàries d’aquell acord que va fer possible el Pla de
Dinamització Comercial.
No sap en quina disposició estan ara aquelles mateixes entitats. L’Ajuntament sí, perquè ara
s’està debatent i s’està dient que es vol anar endavant. No té cap dubte que les entitats
comercials de Vila-seca s’hi afegiran si aquesta és la seva voluntat, i no coneix de les altres
dues. Es podrà actualitzar aquell Pla si les entitats que el van subscriure en el seu moment
hi estan d’acord. S’hi adreçaran perquè puguin confirmar si aquestes línies de treball són
operatives encara.
Pel que fa als eixos principals d’aquell Pla, que no eren només l’Agenda 21 Local, sinó que
el Pla de Dinamització parlava estrictament de comerç i constatava la realitat en la qual es
viu, es tenen tres àmbits molt potents que produeixen fugues en el comerç local. El
comprador local fuga cap a les dues grans ciutats de la vora i tota la corona costanera
estiuenca que, no només a la nostra població, sinó a d’altres, estira molt. Per tant, totes les
localitats que es troben a uns quilòmetres endins com el nucli de Vila-seca pateixen similars
circumstàncies. Què es va fer per resoldre això? Identificar quins eren els punts forts, els
febles, fer una anàlisi de la situació. I els compromisos eren els següents : comprovar quines
eren les accions que depenien de l’àmbit privat, què havien de fer els comerciants i què
havia de fer l’àmbit públic, és a dir l’Ajuntament en aquest cas i la Generalitat en el cas que
pugui sumar-s’hi. I ha quedat una conseqüència molt potent del Pla de Dinamització
Comercial, en la qual el Pla hi incidia molt. Queda l’articulació l’eix central del municipi com
una illa de vianants que conduís cap a les zones més freqüentades pel comerç : la zona del
Colomí, el carrer Balmes, tot el que és el nucli antic i el mercat, principalment.
D’aquí es va derivar en l’actuació que anaven a fer al centre històric, de recuperació de tots
els carrers, amb tot el mobiliari, tota la xarxa elèctrica, tot el que es va renovar : xarxes
d’aigua, de gas, de clavegueram...tota la modernització del centre històric va començar per
l’eix central, que era el que el Pla de Dinamització reclamava, i amb això van tenir una
coincidència immediata amb la gent del comerç. Per tant, la correspondència de
l’Ajuntament va ser des del primer moment absolutament decidida i decisiva.
Poden recordar, continua dient el Sr. Alcalde, que el carrer de la Font, la plaça de l’Església,
el carrer Comte Sicart, el carrer Major, plaça de Voltes, tots els carrers adjacents que
configuraven l’espina central tenien com a missió irrigar al màxim el comerç i facilitar el
trànsit de vianants i donar confort en aquest sentit.
Una altra conseqüència, tots el aparcaments dissuasius que es van fer al voltant i la
senyalització que es va renovar tota. Tota la senyalització vertical i horitzontal en els casos
que s’esqueia i darrerament s’ha fet la senyalització de vianants i els punts d’informació amb
codis QR. Tot això eren coses que més directament o menys s’insinuaven en aquell Pla de
Dinamització, que els les recorda perquè si no semblaria que ara es començaria de zero. En
tot cas, una actualització vol dir partir d’aquelles preexistències i partir d’una inversió que en
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l’àmbit del centre històric era aproximadament de 12 milions d’euros, que tenia una
conseqüència directa amb això.
Voldria recordar que el centre històric va passar amb aquesta actuació de 1.700 habitants en
aquesta actuació a 3.300 i de comerços de molts pocs a més, segur que insuficients, però
molts més del que hi havia. Per tant, de conseqüències n’hi va haver i de positives. I com
que els números es poden comprovar per si mateixos, només cal que ho comprovin.
Si ara el que es va a fer és una actualització, l’any 2016 o el 2017, quan estigui acabat,
aquest Pla segur que serà saludable i per això és bo que hi estiguin d’acord. S’haurà
d’apuntar a altres direccions i s’haurà de posar el dit a la nafra de les actuacions que han de
fer també els privats. Al programa del seu grup també tenen accions de formació per al
comerç, però s’hi han d’apuntar, les han de voler fer, i ha de ser una voluntat mútua de
tothom de sumar en la mateix direcció, i totes aquestes accions tindran un comú
denominador que serà l’estudi que faran de manera compartida. Per això celebra que el
grup que ho ha proposat accepti que es faci sota la formulació, no d’un nou plantejament,
sinó de la continuïtat del que ja existia, que el Pla de Dinamització que es va subscriure al
seu dia sigui l’eina com apunten altres regidors, i que les manifestacions que s’han fet, que
són coincidents, vagin també en aquesta direcció perquè hi puguin participar d’una manera
entusiasta totes les parts : administració local, Generalitat, Cambra de Comerç i
Comerciants, per aconseguir aquests objectius. Si ara queda aprovada aquesta moció, el
que es farà és demanar de manera immediata complir els acords que s’esmenten i alhora
adreçar-los a les entitats que van ser subscriptores d’aquell pacte antic perquè si el volen
renovar ara puguin tenir a l’abast tots la coneixença de la seva disposició. Si no fos així, en
la comissió oportuna s’hauria de decidir quina altra formulació se’n fa.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
5.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE VILA-SECA EN COMÚ.

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

“ Atès que és un fet la preocupació de la ciutadania del nostre municipi per la
transparència i la publicitat de la contractació pública així com per conèixer en què gasta
el seu Ajuntament els diners de tots.
Atès que entre els principis de la normativa de contractació pública es troben els de
publicitat i transparència dels procediments, llibertat d'accés a les licitacions i igualtat de
tracte entre els candidats, així com aconseguir una eficient utilització dels fons públics.
Atès que un dels principals compromisos electorals de tots els grups municipals ha estat
precisament la transparència i facilitar l’accés a la informació en la gestió municipal.
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Atès que al nostre consistori encara més d’una tercera part de l’import adjudicat es fa
segons el procediments de contractació menys transparents i publicitats com són els
contractes menors i el procediment negociat sense publicitat, el qual hauria de ser emprat
amb caràcter excepcional.
Atès que El Tribunal de Comptes ha advertit sobre l'abús dels procediments negociats
sense publicitat, especialment en organismes no subjectes a fiscalització prèvia de
Comunitats Autònomes i Ajuntaments.
Atès que amb el procediment negociat sense publicitat els contractes són pràcticament
adjudicats a dit ja que l'Administració tria al licitador.
Atès que per no perdre l'avantatge de l’agilitat d’aquest tipus de procediments és possible
crear un nou procediment obert simplificat amb una durada molt curta de contractació (un
mes) i amb publicació obligatòria a internet.
Atès que la creació d’un Registre de Proveïdors per dur a terme els contractes menors i
un Registre de Licitadors pot contribuir a dificultar la possibilitat d’incórrer en pràctiques
fraudulentes i facilita l’accés de la informació a les empreses per tal de poder concórrer
en igualtat de condicions.
Per tots aquest supòsits els signants de la següent moció proposem els següents
ACORDS
Primer. Aprovar la creació del Registre de proveïdors de l'Ajuntament de Vila-seca per
millorar la transparència i publicitat en la celebració dels contractes menors.
Segon. Aprovar la creació del Registre de Licitadors de l'Ajuntament de Vila-seca per als
procediments negociats sense publicitat, per garantir a totes les empreses que s'hagin
inscrit l'accés a aquests procediments mitjançant la invitació a totes elles.
Tercer. Aprovar la creació d’un reglament amb les normes de tots dos registres.
Quart. Aprovar el compromís que el reglament i els registres estiguin en funcionament l'1
de gener de 2017” .

El Sr. Téllez diu que el motiu d’aquesta moció no és altre que fer més transparents els
contractes menors i els negociats sense publicitat per posar fi als molts dubtes que generen
els concursos públics, dit d’una altra manera, el que es pretén és afavorir la transparència i
evitar possibles sospites de clientelisme en la contractació municipal.
La creació d’un registre de proveïdors per a la celebració dels contractes menors i la
constitució d’un registre per als procediments negociats sense publicitat i procediments en
general, és una mesura per garantir l’accés a aquests procediments a totes les empreses
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que s’hagin inscrit mitjançant la invitació a totes elles i assegurar els principis de
transparència i publicitat que sí es donen en els procediments amb publicitat i que en el cas
d’aquests dos tipus de contractes, el menor i negociat sense publicitat, no succeeix.
Bàsicament i perquè ho entengui tothom, el que volen és que totes les empreses i no només
unes poques escollides puguin optar a ser contractades per l’Ajuntament. El que és vol és
més objectivitat i igualtat en l’adjudicació dels contractes públics.
Intervé el Sr. Camarasa i diu que entenen que el teixit empresarial de Vila-seca necessita
de tot el suport possible del seu Ajuntament i aquesta mesura no suposa cap esforç
econòmic extra a l’equip de govern i pot revertir en oportunitats de creixement econòmic
per a les pimes. És obligació del Consistori treballar a favor de Vila-seca, per això el seu
vot serà a favor d’aquesta moció.
Seguidament intervé el Sr. Rodríguez i diu que si bé garantir la igualtat d’oportunitats i la
transparència ha de ser un dels objectius de les institucions públiques, és insuficient ferho o implantar-ho, sinó que cal demostrar que existeix aquesta voluntat i no perquè toca
fer-ho. I aquesta proposta de Vila-seca en Comú creuen que és molt favorable en aquest
sentit i molt positiva i per aquest motiu votaran a favor.
Intervé la Sra. Martín i diu que entenen que és més que necessari que la contractació
d’obres menors i el procediment que es fa servir sigui el més clar possible i estigui a
l’abast de tothom per poder ser consultat. Els grups de l’oposició alguna vegada han
tingut algun problema per trobar informació sobre algun contracte menor que han volgut
estudiar. No està parlant d’excepcions, sinó d’una contractació que abasta a més del 30%
del contractes que es duen a terme al municipi. Per tant, no n’hi ha prou a complir amb el
que es diu a la llei i fer només un procediment per aquells casos que sí que la llei ho
demana, sinó que volen que es faci tot d’una manera molt més transparent.
Ja sap que els diran que les coses ja es fan prou bé, que això no és necessari i que no
cal millorar les coses que ja funcionen, però el cert és que no es poden omplir la boca
dient que s’actua amb transparència, legalitat, si després no es du a la pràctica. Per tant,
el seu grup creu que aquest registre i mínim procediment o procediment abreujat serà
beneficiós i donarà més transparència i s’estarà més proper a la ciutadania, als
comerços, a les empreses d’aquí i a les empreses del voltat, i creuen que és molt
important que s’aprovi aquesta moció, per això el seu vot serà favorable.
Pren la paraula la Sra. Moya i diu que l’equip de govern demana al grup proposant
d'aquesta moció si creuen oportú retirar-la pels següents motius, ja que si no l'hauran de
votar en contra:
En primer lloc, i amb caràcter previ, s'ha de tenir en compte que en el moment actual ens
trobem, en matèria de legislació contractual, en un moment confús, una mica en terra de
ningú. Existeix un avantprojecte de llei d'adaptació de la llei de contractes Estatal i Bàsica
a les directives europees. Aquest avantprojecte s'havia d'haver aprovat abans del 18
d'abril d'enguany, data màxima de transposició, però no es va poder fer per les
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circumstàncies polítiques a nivell d'estat, derivades de la dissolució del Congrés dels
Diputats i de convocatòria de noves eleccions.
Per tant, per adoptar alguna mesura en matèria contractual, el més prudent seria esperar
a la promulgació de la nova legislació bàsica i llavors, en veure com queda definitivament
tota aquesta matèria, proposar i, en el seu cas, adoptar alguna mesura addicional, si cal.
Això també té efectes pel que fa al procediment simplificat, la seva aplicació depèn de
l'aprovació de la llei que l'ha de regular.
En segon lloc, perquè la moció fa referència bàsicament als procediments negociats
sense publicitat i no té en compte que aquests procediments negociats, com a tal,
desapareixeran en la nova legislació pel fet que així ho disposen les directives europees.
Per tant, deixaran de ser utilitzats molt pròximament i, quasi amb tota seguretat, abans
que finalitzi l'any. Així doncs, i amb independència de les qüestions interpretatives de
caràcter temporal sobre la seva utilització que hi pugui haver encara en aquest moment,
no té cap sentit adoptar cap mesura que no tindrà cap mena de virtualitat pel fet de la
desaparició de l'objecte que es vol regular mitjançant un registre.
En tercer lloc, perquè els registres de licitadors no estan connectats amb el tema de
transparència, sinó amb la simplificació de tràmits administratius i amb la voluntat que,
mitjançant aquest instrument, els contractistes que vulguin contractar amb l'administració
no hagin de presentar cada vegada la documentació requerida legalment. Aquest
mecanisme, a nivell local, ha quedat superat per la creació, ja fa uns anys, del registre
d'empreses licitadores de Catalunya i de l'Estat, de tal manera que les empreses que
estan inscrites en aquest registre ja no cal que presentin la documentació administrativa
davant de cap administració. Així doncs, aquesta finalitat del registre de licitadors està
molt millor resolta per aquests registres estatals i autonòmics com a veritables
instruments de simplificació administrativa pels licitadors i així es manté en el nou
avantprojecte de llei.
Finalment, a més de reiterar que l’única finalitat d'aquests registres de licitadors és de
simplificació administrativa, com ja he dit, també cal dir que en cap cas la inscripció en
aquests registres no suposa en cap cas la possibilitat de restringir l'accés a les
licitacions a aquells no inscrits en el registre, pràctica prohibida per suposar una restricció
en la competència.
La Sra. Moya finalitza dient que per aquestes raons de prudència, demanaríem la retirada
de la moció i, en cas de mantenir-se, el seu vot serà en contra.
El Sr. Téllez pren la paraula i diu que li sobta que digui que per una banda
desapareixeran, però a dia d’avui s’abusa d’aquest procediment. Per altra banda, el tema
del registre de licitadors no s’aplica a aquests tipus de contractes ni als menors, s’ha
estudiat bé la moció i és una moció que segueix les recomanacions de la legislació i dóna
resposta a uns principis nuclears de la normativa de contractació pública, com són la
publicitat i la transparència dels procediments. La llibertat d’accés a licitacions i la igualtat
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de tracte entre candidats, cosa que avui en dia no existeix. Així com permetre una eficient
utilització dels fons públics, són objectius cabdals.
Actualment, en el millor dels casos, quan es fa un procediment negociat es conviden tres
empreses i, a més, en molts casos, de les tres empreses convidades dos no presenten
l’oferta i al final l’única empresa que queda és la que s’acaba emportant el contracte. Per
exemple, aquest és el cas de la contractació de la carpa que es posarà al camp de futbol
per cobrir el camp d’hoquei i el que es proposa és una cosa molt simple que tots els
grups municipals ho han vist bé a excepció de l’equip de govern.
Es parla de crear un registre obert, una cosa senzilla, on es puguin inscriure totes les
empreses, especialment les del municipi, i se’ls convidi a participar en cada contractació,
ja que hi ha moltes empreses que els agradaria presentar-se i tenen aquest neguit i mai
han pogut optar a segons quins contractes perquè ni se n’assabenten, i els arriba la
informació a d’altres.
El que proposen, finalitza dient el Sr. Téllez, és perfectament legal i està inspirat en
informes anti corrupció de la Unió Europea, en plataformes que treballen per millorar la
transparència pública, i el que no s’hauria de fer i s’està fent és fer servir el negociat
sense publicitat com una pràctica habitual. La legislació d’avui dia, no la que vindrà,
indica clarament que han d’ésser emprats amb caràcter d’excepcionalitat i s’està parlant
d’una tercera part del diner total que es destina a contractacions que van en aquesta
direcció i en aquest sentit els dirà que lliçons les justes. A més, veuen que l’equip de
govern sempre parla de l’excel·lència i a dia d’avui en aquest àmbit es conformen a treure
un 4,5 o un 5 en aquesta temàtica i Vila-seca en Comú presenta una proposta per poder
treure matrícula d’honor.
El Sr. alcalde intervé i diu que els motius pels qual l’equip de govern els hi demanava la
reconsideració de la moció no eren precisament per disconformitat, sinó per posar-se a
fer aquesta feina en el moment més oportú, amb més seguretat jurídica que l’actual. Per
tant, no li demana que no entengui la seva posició contrària com una qüestió d’oposició al
que ells diuen, sinó d’inoportunitat en el moment en que ho proposen. Seria molt més
efectiu fer-ho en una altre moment processal en què hi hagués molta més seguretat
jurídica tal com deia la Sra. Moya.
El Sr. Téllez diu que en tot cas el seu grup no retirarà la moció perquè creuen que és
convenient i ja es treballarà quan es modifiqui la legislació, però sí que demanarien que
en el cas dels negociats sense publicitat, de la mateixa manera que es convida
normalment a tres empreses, que es convidi a sis o deu, per tal d’assegurar-se que al
final només quedi una empresa, perquè d’alguna manera queda com en entredit la gestió
del municipi.
El Sr. alcalde diu que no hi ha cap inconvenient i que a més quan hi ha empreses noves
que es presenten i porten els seus fulls comercials perquè es conegui que existeixen, si
tenen les classificacions oportunes, sempre són convidades. Per tant, es tracta d’una
pràctica habitual no deixar ningú fora de joc. Si algú hi ha quedat alguna vegada és per
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desconeixença d’ells o de l’Ajuntament de la seva existència. Cap inconvenient a fer
aquesta invitació molt més àmplia que el que es fa ara, mentrestant no hi hagi una
regulació nova que digui definitivament quin és el camí. Per això insisteix al Sr. Téllez que
el sentiment del seu grup i el de l’equip de govern és el mateix, l’únic que aplicat en un
moment que pugui ser més efectiu que ara que hi ha aquesta inseguretat, però tot i així el
sentiment que expressa el Sr. Téllez queda recollit.
El Sr. Téllez diu que en tot cas si avui s’aprova aquesta moció seria fàcil adaptar-la en el
moment que hi hagi el canvi legislatiu tenint en compte que ja s’ha aprovat.
El Sr. alcalde contesta que el conjunt de la moció per les raons que ja ha dit la Sra. Moya
no la poden aprovar en els termes plantejats avui. Tot i que vol deixar-li ben clar quin és
el sentiment que hi ha en aquesta desavinença, que no és de fons.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.

5.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.
Pel Sr. Basterrechea dóna lectura la següent moció :
A) “Moción que presenta el PSC-CP de Vila-seca para que se amplíe el parque infantil
situado en la Riera.
Son muchos los vecinos/as de nuestro Municipio sobre todo los del Barrio de la Formiga,
que van con sus hijos al parque infantil situado en la Riera entre la calle Sant Jordi y
Avda. Generaliat al lado de la pista de baloncesto.
Es un sitio ideal para que jueguen los niños si bien los columpios (por llamarles alguna
cosa) son insuficientes y dejan mucho que desear. Se ha incorporado arena donde
juegan los más pequeños con el perjuicio de que en ocasiones hay animales que se
orinan. A su alrededor está rodeado de arbustos que no tienen ningún sentido, es un
pequeño estercolero donde se tiran basuras, se mean y defecan animales y animales
humanos, siendo un lugar donde las pulgas, piojos y otros insectos hacen su agosto. Por
tanto a todos los niveles no sirven absolutamente para nada.
En definitiva muchos vecinos/as nos han pedido que quitemos los arbustos y pongamos
en su lugar un parque infantil en condiciones. Se da la paradoja de que será el único
parque que puede ser aprovechado en verano también en las horas de calor dado que
los arboles que lo rodean son grandes y frondosos, y de lo que se trata es cuidar la salud
de los niños pequeños y que se diviertan jugando.
Por todo proponemos al pleno, para su aprobación,
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PRIMERO.- Que se realice un estudio por los equipos técnicos para hacer un gran
parque infantil quintado los arbustos existentes.
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio se proceda a su construcción incorporando la
partida presupuestaria para ello”.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que tal com diu la moció és cert que hi ha diversos
parcs que necessiten una revisió a fons al municipi, no tant sols al que ha fet referència la
moció, i amb això voldrien fer notar a l’equip de govern que està molt bé inaugurar parcs en
precampanya electoral però després s’han de mantenir i posar al dia.
Altres exemples podrien ser el parc de la Riera, el de la plaça Frederic Monpou i el que no
és ben bé ara un parc com és Ca Còrdova, al qual se li podria donar algun ús similar a
banda que sigui utilitzat per passejar els gossos, tot i que està prohibit. En alguns casos es
tractaria simplement de posar un tancament de fusta per evitar aquestes circumstàncies. I si
li permeten escombrar una mica cap a casa, aquesta gestió d’aquest àmbit que són els
espais infantils seria una qüestió interessant per al que seria un Consell d’Infants, que el seu
grup proposarà més endavant.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que al seu grup a grans trets no els sembla malament el
contingut d’aquesta moció, per això els donaran suport. No obstant això, creuen que els
usuaris del dia a dia d’aquest parc, els veïns i veïnes que viuen allà a la zona haurien de ser
els que triïn com ho volen fer, és a dir, els haurien de fer partícips d’aquest projecte.
Existeixen projectes d’arquitectura i urbanisme social que són realment molt macos i s’han
produït en altres municipis on han resultat molt exitosos, a través de processos participatius.
I no només s’han basat en la tria de diferents propostes, sinó que s’han basat en la creació i
la recerca de consensos de forma àmplia. Des de la seva formació recomanen aquesta
direcció si es volen resultats òptims i que tinguin una garantia en el temps.
El Sr. Basterrechea diu que evidentment que com es tracta d’una proposta veïnal li sembla
lògic que hi hagi participació dels veïns del municipi, però s’haurà de fer un estudi tècnic de
com s’ha de fer això i sobre aquest estudi que la gent proposi com ho vol.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.

Pel Sr. Basterrecha es dóna lectura a al següent moció:
B) “MOCIÓ DE SUPORT A UNA LLEI D’APROFITAMENT DELS EXCEDENTS
ALIMENTARIS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacte ambiental, social i
econòmic.
Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, cada any van a
parar a les escombraries l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per
alimentar més de mig milió de persones durant un any. S’estima que els consumidors,
comerços i restaurants malbaraten el 7% dels aliments adquirits. Aquestes dades tenen
també una traducció en termes econòmics. El valor dels aliments malbaratats és de 841
milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mitjà dels aliments a Espanya, segons dades
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la
distribució al detall i la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de
terreny, que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.
Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés de malbaratar aliments
les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753 tCO2eq,
l’equivalent, per exemple, al 13% de les emissions en el sector agrícola.
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys, hem
vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius socials,
especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per a garantir
l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de l’administració han hagut de
combinar-se amb les realitzades per diverses entitats socials, per tal de donar resposta a
l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la necessitat de garantir beques de
menjador han posat de relleu la contradicció entre l’excessiu malbaratament alimentari i
les necessitats d’alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament
d’aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i
els sectors alimentaris.
En aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques portades a
terme per diversos ajuntaments, entitats socials i el sector de l’alimentació (productors,
mercats, supermercats i restauració).
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera
Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la voluntat de
legislar els mecanismes necessaris per reduir el malbaratament a partir de la complicitat
de tots els agents implicats: productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i govern. Entre
d’altres molts aspectes, recull la necessitat de posar en marxa un Pla Nacional de Lluita
contra el Malbaratament, la necessitat d’establir convenis entre els grans distribuïdors i
les entitats de caràcter social per donar sortida als aliments frescos amb data de consum
preferent, facilitar i fomentar que el consumidor/a pugui endur-se a casa els aliments
emplatats que no es consumeixin a l’hostaleria, i la importància d’establir mesures
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relacionades amb l’àmbit de l’educació, informació i sensibilització contra el
malbaratament alimentari, a més d’establir mesures de suport econòmic, material i tècnic
per al foment de la recerca i la innovació en l’àmbit alimentari.
Aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics i
entitats socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari,
posant de relleu les múltiples bones pràctiques que ja es porten a terme al conjunt del
territori, per tal de poder estendre un model eficaç, ecològic, econòmic i social en relació
a l’aprofitament de l’excedent alimentari.
Pels motius exposats, el Ple d’aquest Ajuntament proposa els següents
ACORDS
1. Donar suport a la Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari presentada al
Parlament de Catalunya.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i
cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en
l’àmbit alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties per a l’aprofitament dels
aliments frescos que s’acaben malbaratant.
3. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes
informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb
l’objectiu que la ciutadania també es conscienciï de la importància de ser responsables
amb el menjar.
4. Adherir-nos al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el
malbaratament alimentari “Som gent de profit” ha endegat l’Agència Catalana de Residus
de Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
5. Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials, a les entitats i
sectors que treballen per evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i local l’adopció
d’aquest acords”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que al seu grup li sembla molt bé aquesta moció, en
especial la part educativa, ja que creuen que el malbaratament alimentari és molt important.
Aquest dies enrere ha estat notícia i per això creuen que és una bona iniciativa i un dels
pilars bàsics per garantir que es tindran aliments en el futur, per això votaran a favor.
Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que, en primer lloc, li agradaria fer referència a la
moció anterior, ja que troba molt injust, lleig i prepotent per part dels regidors i regidores de
l’equip de govern que no justifiquin el seu posicionament, especialment quan el vot és
negatiu, perquè tot això que es fa, la forma de votar en contra, es tomba la moció, han de
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saber que atempta contra la democràcia deliberativa. Pensava que el no justificar el vot tenia
els dies comptats, però veu que no, que es continua amb els usos i costums.
Fent referència al que és la moció amb relació a la llei d’aprofitament dels excedents
alimentaris, el seu grup votarà a favor. Després que fa un parell de mesos i que també per
l’equip de govern es va rebutjar, encara que ho justifiquessin ( justificació injusta, és clar) el
seu grup va presentar la moció relacionada en aquesta direcció a nivell municipal,
lògicament ara hi donaran suport. Suport a aquesta proposta i volen animar la resta de
grups, l’equip de govern, a moure fitxa per aconseguir reduir el malbaratament d’aliments i
que es pugui reconduir la seva donació amb fins de justícia social.
El Sr. alcalde intervé i diu que li agradaria fer avinent a la Sra. Sánchez pel comentari que ha
fet previ a la moció que ara es debat, que el gest d’arrogància o prepotència que ha
qualificat es podria qualificar en sentit contrari, potser amb més motivació, quan el que es
tracta és de portar una bateria de mocions al Ple, quan el difícil és portar-les a comissió,
debatre-les i discutir-les i fer possible que es puguin fer, treballant colze a colze tots plegats.
Portar una bateria de mocions dos dies abans de la convocatòria del Ple, fer un brindis al sol
i dir que s’han denegat, això sí que és el que és un principi que atempta contra el treball
compartit i contra la feina d’un Consistori. Però quedi al seu bon criteri seguir en aquesta
línia o per la que estimi més convenient.
Voldria que els quedés a tots clar, a la Sra. Sánchez i a la resta de grups, que quan l’equip
de govern vota a favor de les mocions que es presenten, ho fan perquè prèviament han
analitzat moció per moció i es posen al costat d’aquell criteri perquè això no va en contra de
fer possible un treball compartit i no carregar la maquinària municipal amb sobtades
propostes que res tenen a veure amb una planificació sigui de parcs infantils o d’altres
iniciatives. Per tant, li demana que no li faci qualificatius que poden perfectament girar-se-li
en contra amb més motiu a ella.

Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està d’acord amb el fons i el fi de la moció però
creu que es tornen a repetir les coses Ple darrere Ple i creu que aquest tipus de mocions,
com ja diuen clarament, pertanyen al Parlament, i creu que els seus companys del
Parlament tenen una feina a fer i són temes que s’haurien de debatre al Parlament, tot i així
la votaran a favor.
Pren la paraula la Sra. Teruel i diu que l’equip de govern comparteix l’interès per
l’aprofitament i l’ús adequat dels aliments, però no votaran a favor.
Fa dos mesos es va parlar d’aquest tema al Ple i ella ja va expressar el seu
posicionament. Estan totalment d’acord que s’han d’impulsar polítiques per millorar l’ús
que avui es fa dels aliments i evitar el malbaratament, però consideren que una persona
que tingui dificultats econòmiques no vol dir que hagi de rebre aliments de pitjor qualitat,
per a ells això no està justificat.
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Actualment, hi ha estudis que corroboren que hi ha una relació directa entre el nivell
socioeconòmic i l’alimentació saludable. Les persones amb un nivell socioeconòmic més
favorable compren productes més saludables. Igual que saben que hi ha uns
determinants de salut, el nivell socioeconòmic està directament relacionat amb l’estat de
salut de les persones.
S’ha de garantir una alimentació equilibrada per a tota la població. La qualitat dels
aliments s’ha de garantir no solament per a les persones amb dificultats, sinó per a totes
les persones. S’ha de garantir que en un desig d’aprofitament no es perdi la qualitat
d’aquests aliments. En aquest sentit, són moltes les variables que s’han de controlar per
garantir aquesta millora d’aprofitament, dates de caducitat, consum preferent dels
aliments frescos, distribució i conservació, qui garanteix la qualitat del producte, qui es
responsabilitza, la divulgació de la informació, la promoció de l’alimentació equilibrada...
Avui, el grup socialista els demana donar suport a una proposició de llei. És a dir, un
document que està en estudi i subjecte a possibles esmenes dels grups parlamentaris,
que s’ha de consensuar i que encara no se sap quina versió es sotmetrà a aprovació al
Parlament de Catalunya. Consideren adient deixar que aquesta proposició de llei
segueixi el seu curs, que persones expertes, amb temps i recursos, valorin aquesta
situació.
La Sra. Teruel finalitza dient que desitgen que aquestes mesures d’aprofitament siguin
per a tota la població, perquè creiem que això repercutirà directament a les persones més
desfavorides.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que li sorprèn perquè resulta que al Ple del Parlament els
dies 9 i 10 de març, en el Ple d’emergència social i de reactivació va aprovar això. Per tant,
considera que això sí que és un brindis al sol avui votar en contra. I més quan s’està parlant
que els excedents alimentaris de supermercats, de distribució o de restauració entenen que
és una obligació social i, per tant, imprescindible, i votar en contra sí que és un brindis al sol.
Seguidament pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que amb relació al que argumenta el Sr.
alcalde no sap si ho deia pel seu Grup, Vila-seca en Comú, però li pot dir que des del seu
grup la moció que van presentar la van presentar un mes abans a tots els grups municipals.
La van enviar a alcaldia i a més la van tractar en la comissió informativa, per tant, per la seva
part no els pot dir que no els agrada treballar les coses a comissió i amb prou temps.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.
5.4 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.
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Pel Sr. Rodríguez es dóna lectura a la següent moció :
“A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE VILA-SECA

ANTECEDENTS
Una de les raons de l'actual desafecció política a tots els nivells és la percepció que té la
ciutadania de no ser prou escoltada. Les actuacions que poden afectar tota la població no
s'han de dur a terme de manera unilateral des de la política. Aquesta capacitat de decisió, a
més, ha de ser bilateral, permetent que aquesta mateixa ciutadania pugui aportar propostes
per millorar la nostra societat o, en aquest cas, el nostre poble.
Una democràcia participativa que busqui fomentar la implicació en la gestió municipal per
part de tothom, d'una manera cooperativa i a través de canals de comunicació fluids, permet
una gestió municipal activa i transparent, basada en una idea de servei públic a la
ciutadania.
Les festes, la cultura i l'activitat associativa són àmbits on és fonamental el foment d’aquesta
participació: enriqueix la vida del municipi, ajuda a preservar-ne els elements festius i
culturals propis, i promou el sentiment de pertinença.
Fins ara, la gestió de les activitats festives a Vila-seca s'ha vehiculat a través de la Taula de
Festes, que no és un organisme que tingui cap mena de formalització política ni jurídica, on
aquelles persones designades arbitràriament pel regidor de festes han assessorat
informalment sobre la programació festiva al municipi que, en última instància, ha decidit el
Regidor a càrrec de l'àrea de festes.
Atès que la participació ciutadana és un element enriquidor i que fomenta la implicació de la
gent en els processos de presa de decisions.
Atès que una major vinculació de la societat vila-secana en la gestió de les seves activitats
festives pot afavorir la creació de nous elements culturals i festius nascuts des de la societat
civil.
Atès que fins ara la tasca d'elaboració de la programació festiva al municipi no ha recaigut
en una comissió festiva creada políticament per a tal efecte i amb el reconeixement
institucional necessari.

Atès que cal garantir la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del municipi,
però també treballar per la generació de nou contingut per a les festes, innovant i
consolidant, per fer-les més properes al ciutadà i més participatives.
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Atès que a través de la Festa es fomenta el sentiment de pertinença al municipi. Proposem
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Constituir la Comissió de Festes de Vila-seca.
Segon.- Encarregar als serveis tècnics municipals una proposta de Reglament de
Funcionament d’aquesta Comissió –que serà aprovat en Ple- d'acord amb els següents
criteris fonamentals:
1.

Aquest Reglament ha de recollir les funcions pròpies de la Comissió de Festes. Entre
aquestes funcions hi constaran, com a mínim:

a.

Canalitzar la participació dels diferents grups i entitats del municipi que la conformen en el
procés d'elaboració de la programació de les Festes Majors i per a l'assessorament en la
creació i desenvolupament d'activitats festives al municipi, puntuals o periòdiques (tals com
festes d'estiu, festes de Nadal, Sant Isidre, festes infantils, etc.).

b.

Ser corresponsable de la difusió dels actes festius municipals, així com d'elaborar-ne els
criteris de disseny, canalització i promoció.

c.

Treballar per la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del municipi, amb
especial atenció als elements del Seguici Tradicional.

d.

Treballar per la generació de nou contingut per a les festes del municipi, sempre d'acord
amb els principis de respecte, diversitat, tradició i estima pel territori.

e.

Fomentar a través de la Festa el sentiment de pertinença al municipi.

2.

Aquest Reglament ha de recollir la composició de la Comissió de Festes. Aquesta
composició garantirà la presència com a mínim del regidor/a de festes i dels tècnics de
cultura. També la presència d'un representant de cadascuna de les entitats de cultura
popular presents en el Seguici Tradicional, d'un representant de les entitats esportives i d'un
representant del teixit musical del municipi; a més dels representats que es considerin
oportuns i que aquest Reglament prevegi. La participació en aquesta Comissió no serà
retribuïda.

3.

Aquest Reglament ha de recollir el funcionament intern de la Comissió de Festes i el seu
mètode de finançament.
Tercer.- Que es reservi una partida pressupostària concreta i independent, a banda del
Patronat de Turisme, per tal de garantir el funcionament de la Comissió de Festes.
Quart.- Trametre aquest acord a les entitats del municipi i fer-les-en partícips, així com
comunicar-ho als Grups Municipals i a la societat vila-secana”.
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Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció perquè
creuen que aquesta comissió amb marcada participació ciutadana crearà identitat de poble i
permetrà als veïns i veïnes que s’identifiquin en les tradicions del municipi. Entenen que, pel
perfil de Vila-seca, el municipi va molt necessitat d’aquesta identitat.
Seguidament pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que no poden estar més a favor
d’aquesta moció, i per tant, la votaran a favor, però voldria afegir que el seu grup creu que
s’haurien de recuperar les festes dels barris. El nou model que va proposar l’equip de govern
fa anys, de fer una sardinada avui aquí, demà una pel·lícula en un altre lloc, un ball...la gent
està descontenta. La festa dels barris s’ha de recuperar i és un compromís que el Sr.
Toquero fa anys, quan va proposar el nou model, es va comprometre que si no anava bé es
recuperaria altra vegada, perquè a més en aquestes festes la gent participa, la sent com a
seva i, a més, el teixit comercial, sobretot de bars i restauració es guanya millor la vida, com
sempre ha estat. Per un dia que es faci un ball, al cap de quinze dies es faci una pel·lícula,
no muntaran una barra, per tant, entenen que aquesta proposta és bona i a més exigeixen la
recuperació de les festes dels barris.
Intervé el Sr. Téllez i diu que no pot deixar de dir que tot i que no hi ha reciprocitat, el seu
grup, tal com ha dit la Sra. Sánchez, envia les mocions i les propostes amb molta antelació i
remarcar que els principis d’educació no es limiten només a parlar de vostè, si cal pot parlar
de majestat o del que faci falta, però és un senyal d’educació donar resposta als missatges
que s’envien i no és el cas que succeeix habitualment.

Amb relació a la moció, dir que el seu grup són molt partidaris d’aquesta proposta ja que no
els agrada gens l’actual manera de gestionar aquests afers. L’actual taula de festes, tal com
s’ha dit, jurídicament es pot considerar poca cosa més que una colla d’amics que
assessoren al regidor de torn com dinamitzar les festes del poble. Pensen que sense
l’actuació dels principals agents socials difícilment es tindran unes festes degudament
arreglades. Són crítics amb aquesta realitat i fa aproximadament deu mesos els va enviar un
missatge el president del Patronat, que li van contestar, on li van proposar més d’una
desena de reglaments d’altres municipis per poder crear-ne un de nou per al nostre.
Malauradament no se’ls va fer cas, es va decidir triar un altre camí i esperen que la proposta
que presenta avui el grup de Decidim no tingui la mateixa sort que la proposta que se li va
fer en el seu moment.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que els agradaria fer una pregunta. En el punt tercer es
parla d’una partida pressupostària independent a la del Patronat, això suposaria un
sobrecost per al municipi? Quina és la idea d’aquesta proposta? No és suficient amb la
partida actual que hi ha al Patronat? Voldria que li expliquessin això, quin sobrecost creuen
que tindria o quin sentit té.
El portaveu del grup de Decidim diu que li contestaran al final.
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Pren la paraula el Sr. Segura i diu que democràcia, participació, ciutadania, sentiment de
pertinença són paraules i expressions que s’esmenten en aquesta moció, fins i tot ha trobat
a faltar algunes com són cohesió, igualtat, creativitat i innovació. Són paraules i valors i
sentiments entre els quals l’equip de govern se sent molt identificat i que els inspiren a cada
una de les decisions que prenen. No s’entendria pas que fos d’una altra manera.
Però els ha de dir que abans de crear nous òrgans el que s’ha de fer és posar en valor i fer
ús dels existents. Van sol·licitar, creu que de manera coherent, ser membres de dret del
Consell Rector del Patronat de Turisme, òrgan que té delegades les competències en
matèria de festes i on estan representants tots els partits i part de la societat civil. Critiquen
la taula de festes formada per persones independents diverses i compromeses per falta de
formalització jurídica, i en canvi dimiteixen de fer ús del Consell Rector com a òrgan de
debat, discussió, legitimitat per decidir en aquesta qüestió, portant aquesta moció aquí en el
Ple en lloc del Consell.
No pot estar tant d’acord amb el fi com desacord amb les formes i és per això que votaran
en contra d’aquesta moció, tot i que els convida a seguir parlant si volen al Consell Rector i
explicar-los, si escau, com es prenen les decisions respecte a les festes que no difereixen
massa de les que es proposen en la moció.
Pel que fa al tema de la participació, aquest és un concepte ampli i sobretot relatiu. Les
eleccions creu que són un bon procés participatiu. En canvi, consideren que si el regidor
pren les decisions conjuntament amb un grup de gent del municipi és poc democràtic. Li
voldria dir al Sr. Téllez que sí que va revisar més o menys tot el tema de les comissions de
festes que li va enviar, i per això li esmentarà unes quantes de les que li van fer referència.
- Benicarló, alcalde i regidor, i últim responsable de signatura. No té personalitat jurídica i el
regidor té facultat de vetar decisions.
- Montornès del Vallés, el president de la comissió és el regidor. L’Ajuntament és l’òrgan de
control i tutela.
- Palma de Mallorca, membres de la comissió tenen caràcter de col·laboradors i les seves
propostes no seran vinculants. Presidència del regidor.
- Vilassar de Dalt, òrgan de caràcter consultiu. President, regidor. L’Ajuntament exerceix
control i tutela i l’elecció dels membres tots són a proposta del regidor de festes.
El Sr. Segura finalitza dient que no creu que els municipis siguin més o menys democràtics
per tenir comissió de festes o no. Aquestes simplement són les que li va passar el Sr. Téllez
perquè li donés un cop d’ull.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que les festes del barri creu que seria un bon lloc en
una comissió de festes plantejar-ho i arribar a algun tipus de consens. No augmentaria el
pressupost, el que s’està parlant és de desvincular-ho i que sigui un òrgan autònom. Hi ha
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comissions de Serveis a les Persones, al Territori, doncs en un tema prou important que
afecta d’una manera directa a les vides del ciutadans, per què no pot tenir una entitat pròpia.
La creativitat en aquestes qüestions sorgirà amb un grup de persones implicades. Que hi
hagi una taula de festes on hi hagi persones alienes al consistori vinculades a la vida social,
cultural del municipi, no és garantia de participació si l’únic que han de dir és amén. Sense
anar més lluny, fa un mes hi va haver Sant Jordi i segons paraules del regidor en el
Patronat, ell era el regidor de Cultura i era el que decidia el que es feia per Sant Jordi.
Intervé el Sr. Téllez i diu que les paraules que ha dit el Sr. Segura són paper de fumar, estan
mullades, al final es resumeix tot en arbitrarietat. Al final li va passar més de deu reglaments
i entre els quals es poden trobar algunes parts que hi poden estar més o menys d’acord i
evidentment que és molt difícil que al final un reglament d’aquest sentit no deixi d’atorgar a
l’òrgan com a tal que sigui un òrgan consultiu. Ara bé, que sigui un òrgan consultiu és, per
una banda una cosa oportuna en el sentit que si la decisió és desproporcionada per molt
criteris no cal que sigui per criteri polític, sinó per criteris tècnics, de pressupost, no pots
donar-li a aquest òrgan perquè d’alguna manera ha d’estar limitat. Però això no vol dir que si
hi ha un òrgan amb un reglament que el que fa és limitar el poder als representants, tot i que
al final no pugui tenir l’última paraula, evidentment si existís un reglament, unes normes de
joc i es fa la feina ben feta per part d’aquesta comissió, és molt poc probable que a nivell
polític, ja sigui el regidor president del Patronat o qui ostenti la competència de les festes, es
negui a allò que proposi una comissió formada per tots els agents.
Els comentaris que ha fet el Sr. Segura són certs. Si s’agafa de cada reglament les parts
que més s’ajusten al que hi ha ara, es pot trobar, però també es pot trobar ara la part
contrària, i en aquest sentit es pot justificar de moltes maneres, però al final el que s’està
dient avui aquí és que no es vol fer un reglament que reguli les festes, perquè és molt més
pràctic tenir una colla d’amics amb els quals poder pactar coses i al final decidir tots sense
que hi hagi veritable participació ciutadana. Reduir la participació ciutadana al fet de votar
cada quatre anys s’allunya molt al que, persones com ells que com el grup, defensen que és
anar més enllà de la democràcia representativa i lluitar per una altra forma de democràcia
més directa, més participativa, tal com s’està fent en molts municipis, i com es fa en bona
part dels estats anomenats del benestar del nord d’Europa, que és una mica el model de
municipalisme que la seva formació aspira.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.

Pel Sr. Rodriguez es dóna lectura a la següent moció:
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B) “MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL
En el darrers anys, l’augment de la participació ciutadana en tots els àmbits de la vida
pública ha estat un fet. L’impuls individual de formar part i transformar la realitat a través de
dinàmiques col•lectives ha facilitat crear nous altaveus des dels quals poder fer arribar nous
missatges i idees que, per la seva diversitat, només poden enriquir el nostre dia a dia.
De camí en queda molt per fer, però cal que sigui un camí ferm. Per això, des de Decidim
Vila-seca, apostem per la participació com a eina educativa i d’expressió d’èxit, per al
present i per al futur. Volem establir els fonaments participatius perquè les generacions
futures esdevinguin més autònomes, crítiques i lliures. A través de la creació d’un Consell
Local d’Infants i d’Adolescents, volem generar un espai de desenvolupament personal i
col•lectiu on els infants participin de la vida pública alhora que es genera un aprenentatge a
través de la seva pròpia vivència. Creiem fermament en la idea de poder donar veu i generar
espais de participació a tots aquells i aquelles que formen part del nostre poble, i per tant, no
ens podem oblidar d’un gran gruix de ciutadans. Els infants i joves han de ser protagonistes
de la seva pròpia realitat. Cal doncs, facilitar que exerceixin la seva ciutadania en un òrgan
actiu, que puguin proposar, gestionar i avaluar polítiques municipals que els impliquin
directament, com a ciutadans del present que són.
Creiem que, com a municipi, només podrem extreure’n una gran millora en incloure la visió
dels infants en la política local. Però també se’n genera la responsabilitat de donar resposta
a les inquietuds i necessitats que els infants detectin. Entendre que no és solament donarlos veu, sinó que són un agent més dins de la dinàmica municipal. Els Consells d’Infants es
conceben com a òrgans de consulta, de representació i de participació. Per tant, proposem
crear un espai dels i per als infants, amb la voluntat de construir, conjuntament amb els
adults, un municipi més just, cohesionat i respectuós amb totes les realitats presents.
Són molts els autors que han desenvolupat el concepte de participació infantil (Tonucci,
Rogers, Trilla, Novella, Casas, Hart, etc.) i són diversos els textos legals i analítics que
recullen el dret a la participació i a ser escoltats dels infants i joves.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
incorpora el concepte d’oportunitats, que en el preàmbul defineix com «els nous camins que
s’han d’obrir i que han de permetre als infants i als joves llur ple desenvolupament com a
ciutadans. Les oportunitats s’han de traduir, entre d’altres, en l’establiment de canals i
instruments per fer sentir la veu d’infants i adolescents, per fer expressa llur participació en
la presa de decisions en la comunitat i, en definitiva, per facilitar-ne el futur encaix, com a
persones responsables, en la societat adulta».
Amb especial rellevància cal citar l’article 24 de la pròpia llei, el del dret de participació.
Aquest article recull que: “Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament
en els nuclis de convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i recreativa
de llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les oportunitats necessàries perquè
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s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur grau de
desenvolupament personal.” Així com també que “Les administracions públiques han
d’establir procediments destinats a recollir les opinions dels infants i els adolescents en
relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els
afecten.”
Un altre document clau pel que fa al dret a la participació dels infants és la Convenció dels
Drets del infants (1989), de l’art. 12 a l’art. 17. Destaquem el que recull en el seu article 12,
la finalitat de garantir a l’infant el dret d’expressar lliurement la seva opinió en els afers que
l’afectin i més concretament defineix que “es donarà en particular a l'infant l’oportunitat de
ser escoltat, en tot procediment judicial o administratiu que afecti l’infant, ja sigui directament
o per mitjà d’un representant o d’un òrgan apropiat, en consonància amb les normes de
procediments de la llei nacional.”
El Document 2 de l’Observatori dels Drets de la Infància del juliol del 2010, ens parla de la
responsabilitat de l'administració local dient que: “el suport per a la creació i per al
desenvolupament de la tasca del consell ha d’estar determinat per l’Administració local, que
és la responsable d’acompanyar en els processos participatius, però sense condicionar ni
mediatitzar la participació. L’Administració local reconeix el Consell d’Infants i Adolescents
com a òrgan consultiu davant qualsevol acció del Govern que afecti aquest grup social, té en
compte les seves recomanacions i ofereix una resposta motivada a les seves propostes.”

ANTECEDENTS
Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència recull que els poders públics han d’establir els canals i instruments per tal de
fer sentir la veu dels infants i joves, i facilitar la seva participació en totes aquelles polítiques
que els afectin. I atenent també que promou la creació d’òrgans de participació, com els
Consells d’Infants, per tal que els infants i els adolescents puguin participar activament de la
vida pública.
Atesa l’aprovació del Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels Consells de Participació
Territorial i Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, per part del Parlament de
Catalunya i la posterior creació del CNIAC com a òrgan de participació infantil nacional on hi
tenen presència tots els consells d’infants locals.
Atès que està en fase de creació el Reglament de participació ciutadana i en ell ja s’observa
la mancança d’un consell d’infants i es posa en consideració l’oportunitat de crear-lo.
Atès que en L’Ajuntament de Vila-seca, va aprovar en el seu plenari municipal del passat
mes d’abril, l’adhesió al Programa Ciutats Amigues de la Infància.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal, proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Crear un espai estable de participació dels infants i adolescents anomenat “Consell
d’infants”.
Segon.- Proporcionar els recursos personals i tècnics necessaris per tal de dissenyar,
impulsar i regular el procés de la creació del Consell, afavorint la presència dels propis
infants en tots els nivells del desenvolupament del consell.
Tercer.- Garantir la participació dels infants en totes aquelles accions relacionades amb el
Consell. La creació del reglament del propi Consell i el desenvolupament de la seva activitat
ha de ser fruit del procés de debat i reflexió dels propis infants, amb l’acompanyament dels
adults com a dinamitzadors i/o facilitadors.
Quart.- Crear una partida pressupostària destinada a la dinamització i desenvolupament del
Consell d’Infants, així com a la difusió de les seves accions i tasques.
Cinquè.- Generar canals de comunicació i difusió per tal que tots els infants i els adolescents
del municipi coneguin la tasca del Consell d’Infants i les accions que aquest desenvolupi”.

Pren la paraula la Sra. Martín i diu que els infants i adolescents, tal com ha dit el Sr.
Rodríguez, són objecte i subjecte de la política municipal i d’altres tipus de política, per tant
com a ciutadans que reben els seus efectes i resultats de les decisions que es prenen al
municipi creuen que és importantíssim que s’aprovi aquesta moció, per tal que els nens i
joves siguin protagonistes de la política i se’ls apoderi tal com s’ha dit abans. Que tinguin un
paper més actiu i que els ciutadans comencin a viure la política des de petits. L’únic dir que
voldria fer un suggeriment, ja que el nom no els acaba de convèncer perquè si es vol
incloure també adolescents, dir infants... però només és un suggeriment, el tema de
nomenclatura és més que res anecdòtic. Entenen que educar en ciutadania és important i
per tant, votaran a favor.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que li dóna les gràcies al Sr. Rodríguez per la seva exposició, el
seu grup es mostra clarament a favor de la creació del Consell d’Infants a Vila-seca i seria
bo també destinar una petita partida pressupostària per a les possibles despeses
ocasionades i poder-se afegir als municipis que ja el tenen des de fa anys com són: Artés,
Badia del Vallés, Barcelona, Berga, Cardedeu, Cornellà del Llobregat, Granollers,
L’Hospitalet del Llobregat, el Prat, Olot, Reus, Rubí, Sabadell, etc.
De fet, el programa del seu grup, que està a la web i el poden consultar sempre que vulguin,
en concret en l’apartat de participació i transparència tenen un subapartat que proposa els
Consells Ciutadans com a òrgans estables on les persones poden participar des de diversos
àmbits. I també dins de l’apartat d’Educació i en concret a la pàgina 38 del seu programa,
tenen la creació d’un procés de participació infantil dins de la política municipal que es diu :
tinc una idea , i està molt relacionat amb la idea dels Consells d’Infants on els nens i nenes
adolescents recullen les idees, fan propostes sobre el seu entorn i és molt enriquidor per A
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un municipi com aquest poder donar veu als infants, no només un cop a l’any, sinó de tant
en tant, de forma constant perquè puguin tractar cada any els problemes que més els
preocupen, ja que són ciutadans de present. Que puguin fer propostes al Consistori i que
aquestes propostes siguin escoltades per la Corporació, que es tinguin en compte a partir de
sessions de treball. Per això animen a tots els grups municipals, sobre tot a l’equip de
govern, a que es sumin a la moció perquè els Consells d’Infants puguin formar part de la
participació veïnal a Vila-seca.
Intervé la Sra. Pastor i diu que des del grup municipal de C’s estan d’acord que els infants i
adolescents són una part fonamental de desenvolupament d’un territori i que s’han d’educar
amb valors, com el respecte i la solidaritat, perquè el dia de demà siguin ciutadans
responsables com tots volen. Però també creuen que abans de donar-li a qualsevol
persona, sigui infant o adult una eina per establir unes bases que repercutiran en el seu
futur, han d’ensenyar a fer-la servir. Una eina mal utilitzada pot ser un perill tant per A altres
com per A un mateix. No es pot pretendre tenir nens, nenes consellers si abans no se’ls
explica que vol dir allò de formar part d’un Consell, amb les responsabilitats que comporta
per molt que se’ls digui que serà beneficiós peR Al seu futur.
Així mateix creuen que s’ha d’educar als adults per acceptar que els infants també tenen
dret que les seves iniciatives siguin escoltades amb serietat i rigorositat. El paper de pares,
mares, educadors i agents socials és definitiu per a aquest fi. Adults i infants han d’aprendre
i s’han de formar en aquest sentit.
Creuen que la iniciativa que avui es proposa ha de ser un fi, és a dir, s’han de plantejar unes
bases perquè poc a poc els infants i adolescents del municipi coneguin com participar en la
política i la societat de l’entorn on viuen i conviuen. Per tant, fetes aquestes puntualitzacions,
recolzen la moció amb la convicció que aquest Consell serà un òrgan transversal i com
recull el Consell Nacional del Infants i Adolescents de Catalunya ha de ser autònom de
l’administració pública per tal de garantir una participació real i democràtica.
Pren la paraula la Sra. Teruel i diu que tot i estar d’acord en l’essència no poden prendre
en consideració aquesta moció i en conseqüència, la votaran en contra.
Un projecte tan important com és el d’atenció a la infància i adolescència no es pot tractar
en una simple moció.
Per a ells el Consell d’Infants municipal ha de ser una activitat més dins d’un projecte molt
més ambiciós. Atendre la infància és donar suport als pares, és fer polítiques d’ocupació,
és fer polítiques d’habitatge, és aprovar lleis de conciliació familiar, és facilitar ajuts i
beques per contrarestar les desigualtats socials i és donar les mateixes oportunitats a tots
els infants.
Però també és educar, socialitzar i donar eines als joves perquè puguin desenvolupar-se.
Per què no la votaran a favor? Perquè abans de començar un projecte s’ha d’estudiar que
s’està fent, quines necessitats tenim i de quins recursos es disposa.

29

De veritat és aquest el projecte més important en aquest moment? En què es basen?
Haver aprovat al plenari municipal del mes d’abril l’adhesió al programa ciutats amigues
de la infància no els obliga a fer aquest projecte. En aquest moment la conflictivitat social
associada a la situació de crisi ha fet augmentar les situacions de violència i sobre tot
aquelles iniciades per una situació de violència domèstica.
A l’àrea d’atenció a la Infància i adolescència dels serveis socials s’ha passat de tenir 90
expedients de risc social el 2014 a 137 al 2015, com es pot veure hi ha hagut un
increment substancial. No seria més adient començar, o millor dit, potenciar i ampliar
projectes per contrarestar aquesta violència?
En un moment d’inestabilitat social com el que actualment s’està vivint, i no seria més
interessant donar eines als nostres joves perquè resolguin els conflictes per desenvolupar
les seves habilitats socials?
En aquest sentit estem treballant en programes específics, com resoldre un conflicte, com
saber dir no sense entrar en conflicte amb els altres, com posar-se en el lloc de l’altre per
poder entendre’l millor i, fins i tot, com es gestionen les emocions.
El Consell d’Infants no està fora d’aquest projecte, però en aquest moment es tenen
altres prioritats que treballar i això s’ha de començar a entendre. Pel seu grup tenir
intenció de portar a terme un projecte és buscar aliances, seure a la taula, treballar,
buscar recursos i portar-ho a terme. Això és el que s’està fent des de joventut,
ensenyament i serveis socials i és el que es convida a fer a tothom.

Intervé el Sr. Rodríguez i diu que amb relació al que ha dit la Sra. Martín, que sí que inclou
adolescents. En algun moment de la moció se’n parla, de vegades per estalviar i
economitzar espai queda reduït, però evidentment també es contempla.
Amb relació al que ha dit la regidora Pastor, va tutelat per un dinamitzador, facilitador. Els
infants en aquest procés no estan sols.
Quan a la intervenció de la Sra. Teruel, hi ha una gran part que no sap a que ve a tomb,
perquè si estan parlant de pomes li surt parlant de peres. No són educadors ni el Consell
d’Infants ho pretén, tota la vida ha sentit dir que l’educació és a casa on s’imparteix. Es
tracta, i ja n’ha fet prou al·lusió i era entenedor, a un apoderament, un acostament a la
política dels infants i a que siguin conscients de com funcionen les coses, com s’obtenen les
respostes i s’arriba a la fi d’aquests anhels. És clar que hi ha altres prioritats, però per una
banda els diuen que tot això que feia referència d’ajuts socials ja ho fan. Doncs si ja es fa,
d’això se’n poden oblidar. Ja funciona, ja té la seva partida, ja es fan unes actuacions i se
n’ha d’anar a buscar unes altres per completar aquestes persones en creixement.
L’Ajuntament no n’és pioner, tal com ha fer referència la Sra. Sánchez. Per molt que s’ho
pensin no s’és pioner en tot en aquesta vida ja que n’hi ha d’altres que ja han començat a fer
coses i si són positives per al municipi s’hi poden emmirallar i copiar-les. No hi ha d’haver
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cap mena de problema. Es diu que pel fet de subscriure’s a les ciutats amigues de la
infància, no els obliga a això. Però entén que marca un camí, un tarannà, una manera de fer
les coses i unes inquietuds, potser una cosa no va lligada molt estretament a l’altra però la
complementa en gran mesura. Parla de cohesió, de conflictes a les cases, pau social... si es
llegeixen la moció és un instrument perquè els infants coneguin els seus drets i els sàpiguen
emprar i s’apoderin, ja són persones però que comencin a actuar com a tal i se’ls permeti.
El Sr. Rodríguez finalitza dient que potser hi hauria altres coses a contestar, però creu que ja
es contesten soles.
Pren la paraula la Sra. Martín i diu que es pren una llicència del seu origen castellà i dirà : “si
me preguntan por coles en mi casa hay nabos” . No té ni idea perquè ha vingut la meitat del
discurs de la regidora Teruel, s’ha perdut, ha arribat un moment que no sabia perquè posava
sobre la taula totes les coses que ha començat a dir, perquè no estan relacionades amb la
proposta, o no se l’han llegit o no saben com funcionen el Consells d’Infants o de joves o
com se li vulgui dir. No té res o pràcticament res a veure amb les coses que ha dit.
Que hi ha prioritats, per suposat. I està seguríssima que la Sra. Teruel hi està molt al damunt
perquè aquestes prioritats es compleixin, però li dóna la sensació que tot el que no proposa
l’equip de govern, encara que sigui una idea bona, la tiren enrere. És la tercera vegada en
aquest Ple que diuen que estan d’acord, que els sembla molt bé la idea, però votaran en
contra. No ho entén. Si s’està d’acord, s’hi està, i voten a favor, i, si no expliquin perquè no
estan d’acord o proposin una idea millor, i ja està.
La Sra. Martín finalitza dient que la gent és prou intel·ligent per saber discernir què tenia a
veure amb al proposta que s’ha fet i què estava fora de lloc.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que opina igual que el regidor Rodríguez i la regidora
Martín i pregunta si el Celler i el Castell són prioritats, però la participació dels infants i dels
adolescents no ho és. Realment li sorprèn i reitera: s’està a favor i voten en contra. Sorprèn,
però possiblement d’aquí a dos mesos l’equip de govern la presenta, i per altra banda els
demanaria que si es miren la moció s’assessorin, que es documentin i mirin la pàgina del
Síndic de Greuges on està especificat a la web municipi per municipi com funciona cada
Consell d’Infants, que és independent i no depèn d’un Consell d’Infants a nivell autonòmic.
Podrien veure com un Consell d’Infants no és incompatible amb prioritats, sinó que pot
funcionar en paral·lel perquè no distorsiona cap prioritat. És una eina molt enriquidora de
participació on els nens i nenes poden decidir sobre quin tema els preocupa, quin tema
volen tractar, perquè potser en un municipi volen tractar sobre un tema i en un altre volen
tractar un altre. Potser en una escola volen tractar un tema, ho voten i surten els temes, es
fa un llistat i ho gestionen i es fa tot un treball d’educació a nivell de participació i de tenir-los
en compte. Per tant abans d’aprovar o donar els criteris prou objectius com per donar el vot
a favor o en contra, s’han de documentar, perquè s’estan barrejant temes. Conflictivitat
social n’hi ha a tot arreu, i una de les coses que millora el Consell d’Infants es que
contribueix a millorar la convivència, a solucionar els problemes parlant, a donar models de
convivència. Només dir que li sorprèn molt aquesta justificació.
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La Sra. Teruel intervé i diu que potser no s’ha explicat bé. En cap moment ha dit que no
estiguessin d’acord amb aquest projecte, només ha volgut expressar que en aquest moment
hi havia unes prioritats més importants.
S’havia dit que això és molt fàcil, però per això també es necessiten recursos i, a més,
pregunta com es pot fer un programa per a adolescents o proposar coses per a adolescents
des d’un Ple? Creu que aquestes coses s’haurien de treballar d’una forma diferent, no en un
plenari, per això es tenen les comissions i si es volen endegar projectes es pot fer d’una altra
manera. Considera que abans de fer aquest Consell s’haurien de fer altres coses, tot i així
es pot treballar.
En cap moment ha dit que aquest no sigui un bon projecte, ni que no es pugui fer. El que
està dient és que ara mateix es tenen altres prioritats i que per això es necessita fer un
estudi previ, es necessita veure quins recursos calen, si es tenen, perquè sembla molt fàcil,
però alguna persona ho haurà de fer això. Alguna persona s’haurà de reunir amb els joves i
aquesta persona ha de ser un professional qualificat. No és una cosa gratuïta, no es tracta
de reunir-se a la plaça i fer el consell. La seva idea en cap moment és que no estigui d’acord
amb aquest projecte, però hi ha altres maneres de fer-ho.
Intervé la Sra. Pastor i diu que demanaria, no només en aquest cas, sinó en altres casos de
mocions que s’han presentat, que si l’equip de govern té un projecte o té uns temes en
marxa, se’ls informés, perquè quan ells van a les comissions ningú els diu el que s’està fent,
ho han de preguntar. Si l’equip de govern té un projecte i no volen que els presentin mocions
perquè ja s’està treballant sobre això, demana que se’ls informi i així s’estalviaran la feina
d’anar al Ple i estar tres hores presentant mocions de les quals l’equip de govern ja tenen
projectes i ells no n’estan assabentats. Per això demanaria l’esforç de l’equip de govern
d’informar dels projectes que es tenen, perquè estan caminant sobre “arenas movedizas” .
Estan fent una feina mes rere mes, arriben al Ple i resulta que l’equip de govern ja té un
projecte fet sobre això. Cada plenari passa exactament el mateix i això els fa quedar com a
tontos, però és que no hi ha cap mena d’informació que els diguin que s’està fent això o això
altre, i ells actuaran en conseqüència. No tenen un històric de les mocions que s’han
presentat fa 20 anys, fa un any que estan a l’Ajuntament. Per això demanen que tinguin la
col·laboració necessària perquè ells puguin fer la seva feina i complimentar-la.
El Sr. Rodriguez intervé i diu que la Sra. Teruel diu que creu que no s’ha explicat
correctament però el titular és : hi estem d’acord, però votarem en contra, cosa que creu que
tant a ell com a la resta de regidors se’ls creuen els cables cada vegada que escolten
aquesta expressió que ve essent habitual. Creu que no s’entén, no és que no s’exposi bé,
sinó que és incomprensible tant per a ells com per a qualsevol persona estar d’acord amb
una cosa i refusar-la.
Ha parlat de prioritats i si s’està fent una feina en un sentit que ja està encaminada i ja
segueix el seu curs, es té una immensa partida pressupostària que al cap de l’any es veurà
en quin percentatge s’ha executat i per tant, no s’ha de patir per res en aquest sentit,
pregunta quin mal hi ha en endegar un altre projecte que recolzi tot això. S’està demanant la
necessitat d’un professional que actuï com a dinamitzador facilitador de la tasca per als

32

infants perquè es desenvolupin, és aquest plenari qui decidirà que són ells els protagonistes
i que són ells els que fan les propostes, els que busquen solucions i els que donen sortida
als seus anhels o preocupacions.
El Sr. Rodríguez finalitza dient que es veu incapaç d’afegir res més perquè les respostes
lògiques se li han acabat.
El Sr. alcalde pren la paraula i diu que voldria fer dos aclariments amb relació a la darrera
intervenció del Sr. Rodríguez i la Sra. Pastor.
Dir-li a la Sra. Pastor que encara hi ha un camí més senzill al que proposa ella, i és que
preguntin i tindran resposta. No saben quines intencions o quines prioritats tenen ells, si ho
pregunten en comissió i diuen que tenen un interès en un tema d’infància, la regidora els
contestarà si s’hi està treballant, si s’hi treballarà, si ara és prioritari, si es proposa per
després, si l’interès el consideren prioritari a la vista del debat...Per tant, torna a insistir una
vegada més que el marc de debat constructiu, positiu, col.laboratiu, de conèixer les mútues
intencions, són les comissions informatives.
Al Sr. Rodríguez la regidora no li estava parlant de recursos econòmics ni de com estarà la
partida, li estava parlant de recursos humans i de la feina que té la gent. Els ajuntaments no
són maquinàries il·limitades amb recursos infinits, i optimitzar els recursos humans que es
tenen és més important encara que la priorització dels recursos econòmics. Per tant, serveis
socials li està dient clarament que viuen anys d’una enorme complexitat i que han estat
donant cobertura i creixement constant a aquelles coses que són més urgents per a la
societat. No li està dient en cap cas que aquesta no sigui important. No li ha dit ni al Sr.
Rodríguez ni a ningú. Li està dient que ara potser no és el tema més prioritari a la vista de la
societat i el moment que es viu, però això no defuig ni exclou que se’n pugui i se’n parla en
els termes que li acaba de proposar a la Sra. Pastor.
Si es presenta una moció, tres, quatre cinc o onze uns quants dies abans del Ple, o el
mateix dia del Ple, no deixen marge de maniobra. Si s’ha de fer aquella feina i amb voluntat
de fer-la, moltes vegades no es pot votar a favor perquè no es pot assumir la feina. En el
fons no hi ha una disconformitat manifesta, hi ha una impossibilitat real de poder atendre les
coses a cop de moció. No és com es treballa. I els vol contestar el perquè molts cops han de
dir que no, perquè organitzar la vida municipal no és fàcil, establir quines són prioritats no és
fàcil, atendre tota la demanda de la ciutadania no és fàcil. I es tracta de fer amb eficàcia, i
prioritzant en cada moment especialment si d’assumptes socials es parla, aquelles que són
més urgents i més imperioses.
Justament aquest últims anys s’ha caracteritzat per això. La tria entre prioritats i necessitats
s’ha fet un element paradigmàtic de la vida municipal, no d’aquí, de tot arreu. Per tant, és
important i positiu. Es podria parlar de consell d’entorn, de plans educatius d’entorn, que
s’assembla molt a Consells d’Infància que és la interacció amb els joves, tot i que són
instruments diferents. El Pla d’Educatiu d’Entorn té un llarg desenvolupament i una tradició.
Que un dia ho tindrà un Consell d’Infància tant de bo, i que siguin en aquest mandat, però
s’ha de parlar d’una altra manera de les coses.
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No poden intuir el que portaran els grups com a moció al Ple següent. Ho sabran dos dies
abans de la convocatòria, i així no es pot treballar i ho diuen des de fa temps. Cert és que hi
ha algunes vegades que se n’han rebut més anticipadament i cert és que això permet un
marge diferent per si es pot atendre, però les que es presenten a cop de proposta dos dies
abans de la convocatòria és impossible que es puguin atendre de la manera que volen
evidenciar aquí, això ho entenen tant com ells. Les coses es poden parlar i si el grup que
sigui té interès en un tema, només cal que ho pregunti a la comissió corresponent i se li
contestarà si té prioritat, si no en té o si es poden intercanviar criteris en aquest respecte i
canviar l’odre de les prioritats, cosa que també pot ser.
Per tant, no és un no per sistema, és un no que el que intenta és vertebrar i organitzar la
vida municipal seguint unes pautes. Si els ajuden segurament que les faran millor, però el
dret de portar les mocions en quantitats abundants l’últim moment no fa possible aquesta
organització, i aleshores han de triar el que és prioritari del que no és, el que es pot fer ara, i
el que potser es podrà fer més endavant. És aquesta l’explicació, no hi ha cap de misteri, és
una organització amb uns recursos concrets, humans, materials i amb unes capacitats que
queden ben acreditades amb per exemple la tramitació del FEDER que s’ha aprovat avui.
No hi ha gaires ajuntament que hagin optat per un FEDER, l’Ajuntament de Vila-seca ho ha
fet, i tots els grups han donat la seva conformitat i és d’agrair. Aquest és un espai en que la
coincidència ha estat total com poden veure. S’ha tractat en comissió, s’ha parlat, s’han vist
els documents , s’han pogut explicar, debatre en el plenari... i aquest hauria de ser el to
normal i s’avançaria més i s’optimitzarien millor els recursos de tots els grups i els propis de
l’equip de govern. En poden estar segurs, només cal que ho provin.
Ara porten un any fent-ho d’aquesta manera. Si proven de fer-ho d’una altra potser resulta
que els va més bé a tots, es podria assajar-ho, però aquesta voluntat no depèn de l’equip de
govern, sinó de la resta de grups, perquè l’equip de govern, amb excepció d’algunes
ocasions molt comptades, no presenta mocions.
El Sr. Alcalde continua dient que determinats ajuntaments grans de l’entorn, l’altre dia li van
comentar alguns dels seus membres, de diferents posicions polítiques, els centenars de
mocions que porten debatudes en un any, el grau d’execució i quin balanç en fan. Tristíssim,
perquè no és la manera de treballar. La moció com a posicionament polític, d’afirmació d’un
grup davant el plenari té una altra intencionalitat. Si li volen donar la intencionalitat de
construir un programa de govern sobre la marxa, aquest no funcionarà, està comprovat que
no funcionarà, ni ara ni mai, ni aquí ni enlloc. Per tant, a les proves es remet. Fa un any que
es treballa així i creguin que hi posaran temps, dedicació, paciència i seguiment de les
mocions que estan aprovades perquè es compleixen, però no és el camí i els voldria dir que
això no treu el seu dret ni el vol constrenyir, senzillament vol posar en evidència un camí
emprat i un altre de possible. I els hi prega que ho valorin, trobaran molta més coincidència
que no pas discrepància, exceptuaran la proximitat i reduiran la distància. Si es fan un vot
de confiança és possible que s’arribin a trobar com els acaba de descriure ara. Segurament
perfecte no ho serà, però estaran en una posició molt més pròxima de la que s’està
evidenciant amb aquesta forma de procedir, que segurament no deu rebre ni l’aplaudiment
de la ciutadania quan comprova la forma de treballar d’aquests plenaris. Li dol que sigui així
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perquè s’ha treballat d’altres maneres i amb molta efectivitat i hi ha hagut graus de consens
molt alts, en aquesta i en totes les corporacions precedents en tot allò que és important per
a la ciutadania i per al funcionament del municipi.
Insisteix que s’intenti, ja que tenen el dret i l’obligació d’intentar-ho. L’equip de govern ja hi
posa de la seva part tot el que poden i ara haurien de fer la resta de grups el mateix amb les
mocions que volen convertir en el eix vertebrador de la vida municipal. Els podria explicar
experiència fins i tot a nivell parlamentari que s’han viscut. Recordaran l’expressió que es va
dir : conduirem el país des del Parlament?. Plens cada 15 dies, no va funcionar. Menys
projectes legislatius que mai, menys bon funcionament que mai, la feina l’ha de fer el
govern, no el Parlament. El Parlament ha de fer lleis i bones lleis i debatre quan cal i
controlar el govern, però la via que no està pensada per a una funció, fer-la servir per a
aquella funció es mostra sempre equivocada i dóna mal resultat. Ara se’n té una prova de
com a mínim 12 mesos, en què s’ha pogut veure el balanç d’aquesta situació quina és, i no
per obstinació ni d’uns ni d’altres, ja dóna per suposat que hi ha bona voluntat per part de
tothom, però als resultats es remet i la feina l’han d’organitzar tots plegats, però en cas que
no vulgui ningú organitzar-la, és el govern qui en té la directa responsabilitat i rendiran
comptes per allò que han decidit o allò que no han decidit i la qualitat de les seves decisions.
Per tant, com és indefugible aquesta responsabilitat, l’han de conciliar amb el màxim de
confort amb la resta de grups. Per això demana que hi hagi idèntica voluntat de
coresponsabilitzar-se del municipi des d’una posició absolutament més possible i
possibilitadora d’un treball compartit. Les comissions, possibiliten aquests espais, i per això
ningú limita que hagin de ser els Plens llargs i les comissions curtes. Facin la durada de les
comissions que creguin convenients i debatin tots els temes, i cada mes, quan es trobin,
repassin els anteriors. És un camí que ell ha viscut i dóna resultats, si el volen provar també
està a la seva disposició.
Els volia fer aquest comentari en un sentit no crític, en un sentit col.laboratiu i constructiu, en
el sentit que s’entengui que per no més cridar o més esbarrar-se o més trobar insòlita la
resposta d’un regidor, no és té més raó. La raó és la que és. És administrar els recursos que
es tenen i fer-ho amb un criteri de prioritat a les persones. Això no vol dir que tot allò que no
es fa en un moment no sigui bo o no sigui convenient, és que senzillament no es pot fer . Si
cada mes es porten onze mocions i s’aproven es paralitzarà la maquinària municipal, perquè
la feina ordinària hi és. I poden veure que cada vegada que posen que els serveis tècnics
facin, pregunta si confien que hi ha centenars de persones treballant a la casa. Hi ha el que
hi ha, el que es pot pagar, el que es poden permetre. Per tant, s’han d’utilitzar òptimament
aquests recursos humans i econòmics.
El Sr. alcalde finalitza dient que deixa al seu bon criteri la prova d’un camí diferent com un
millor resultat a l’experiència que ara es té d’aquests darrers mesos.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que, en primer lloc, li vol agrair la lliçó d’oratòria que els
acaba de donar.
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El Sr. alcalde contesta que no pretén donar lliçons a ningú, que es tracta d’un comentari al
Ple, que és qui el presideix i qui té el dret de fer-ho i l’obligació.
El Sr. Basterrechea contesta que ell també té el dret de dir-li que és una lliçó d’oratòria
perquè ho és. I voldria preguntar-li si sap quantes proposicions ha fet el grup municipal del
PSC a les comissions. Unes quantes. Pregunta si sap quantes els ha contestat. Zero. Cap,
inclosa la dels horts que es porta avui al Ple i que es va presentar el mes de febrer, perquè
ara les presenta al registre municipal perquè quedin registrades aquestes proposicions que
fan. I ara pretén que no presentin mocions? Si a les comissions no els diuen res. Es segueix
amb un govern monocolor on s’ignora l’oposició, almenys al grup municipal del PSC que ha
fet bastants proposicions a les comissions i no se’ls ha contestat a cap.
Parlen de prioritats i en el programa electoral de l’equip de govern, al punt 25 diuen : nova
connexió interna del municipi mixta, rural urbà, des de La Plana passant per la Pineda, el
Castell, el parc de l’Hort del Pep, i pregunta quan costarà aquesta obra. Deu, quinze milions
d’euros, vint milions? Segueixen amb el mateix : l’obertura del carrer Beatriu de Queralt. Que
no diu que no sigui necessària, que sí que ho és, però pregunta si ara era el moment de
comprar la casa per enderrocar-la i fer el carrer. I ara els estan dient que hi ha altres
necessitats.
Ara mateix l’equip de govern ha votat en contra d’una moció què els veïns del seu barri de la
Formiga pretenien tenir un parc i l’equip de govern al punt 15 del seu programa diuen :
instal·lació d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure, i pregunta si saben quanta gent va al parc
davant del Lidl. Ningú. No hi va ningú. El primer dia ells a fer-se la fotografia. Després diuen:
programa progressiu de renovació dels jocs infantils dels parcs públics del municipi i dels
espais verds. Han proposat un espai verd nou, amb un parc nou, i han votat en contra. I
segueix mirant i lamenta que se’ls vulgui donar lliçons.
Al punt 33 : nou parc a la urbanització del frontal del consultori mèdic en el centre Cívic i
cultural i l’escola Cal.lipolis a la Pineda. I pregunta si els de la Formiga no tenen els mateixos
drets. Demana serietat i li vol dir que ells ja volen treballar en les comissions, però se’ls ha
de contestar.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que voldria fer dos comentaris respecte de la
intervenció que ha fet el Sr. alcalde. Seguint aquest procediment de moció al plenari per
intentar que després es treballi en comissió, amb l’ajut dels serveis tècnics. I posaria
l’exemple de la moció que vindrà a continuació perquè és això, fa mesos que se’ls va fer
arribar en una comissió però no s’ha avançat gaire.
El tema de tenir dos dies per revisar la documentació, li és familiar. I no dues o tres pàgines
que proposen una tasca a elaborar a posteriori amb l’ajut dels professionals de la casa, sinó
que és feina feta pels professionals de la casa i d’un gruix important. Dit això, en el cas de la
moció que es presenta no entén perquè no se’n pot parlar i no demanen que la setmana
vinent hi hagi un plenari del Consell d’Infants, més quan s’està acabant un curs escolar. Si
es creu que és positiu es pot anar treballant, es tenen uns mesos per endavant si és
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adequat i adient i s’ha tingut el temps suficient per implementar-ho en el proper curs escolar
2016/2017.
Finalment, s’ha de ser realista i estudiar el caire de totes les mocions que es presenten i el
que impliquen, perquè no totes porten adossada una carrega de feina important. N’hi ha
moltes que són reclamacions, posicions institucionals, etc.
Intervé el Sr. Téllez i diu que el refranyer espanyol : sabe mas el diablo por viejo que por
diablo , i amb això no li vol dir que sigui un diable, però sí que li ha de reconèixer que és
una persona intel.ligent, astuta i hàbil, però el to de la parafarnàlia de tot el discurs que ha dit
ara no té res a veure amb la realitat.
Es pot parlar molt, es pot quedar molt bé de cara a la galeria però imagina que una persona
que no està en el dia a dia en l’acció dels grups municipals, que no està en les comissions
perquè la seva feina està més aviat a la Diputació que no pas al Consistori, doncs potser no
és conscient de la realitat que succeeix a les comissions informatives i de tot el moviment
que els grups municipals fan tant allà com a d’altres indrets. De fet, la persona que té
asseguda la seva esquerra, els va arribar, a dir al seu grup, que una comissió no era un lloc
per presentar propostes, quan li van presentar propostes de mocions i a posteriori la cosa ha
canviat una mica.
Llavors no es pot enganyar, i si realment no es té coneixement del que succeeix al municipi,
per qüestions òbvies, perquè no es pot estar en dos llocs a la vegada, demanaria que abans
de dir segons quines coses que s’assessorés, perquè la feina que fan a les comissions és
molt gran, demanen molta documentació i són altament propositius. De fet, molts regidors
de l’equip de govern estan treballant en diferents qüestions que van més enllà de les
mocions que presenten. Per exemple, el tema que s’està tractant amb la Sra. Teruel de la
targeta de moneda social i un seguit de coses, i quan el que es diu no es relaciona amb la
veritat o no té res a veure, com a mínim un acaba sentint-se ofès, perquè s’arriba a l’ofensa
no per parlar malament, sinó que el que s’acaba transmetent no correspon amb la realitat i
d’alguna manera això acaba ofenent.
Seguidament intervé el Sr. Ramírez i diu que encara que creu que s’ha dit tot, creu que totes
les parts, creu, tenen responsabilitat. Els grups de l’oposició han entrat a l’Ajuntament i estan
aprenent, han comès moltes errades, però estan en un procés també d’aprenentatge i
continua humilitat per millorar. Però tampoc no és cert tot el que el Sr. alcalde ha dit avui. És
el seu missatge, el seu discurs, però creu que haurien de fer tots una autocrítica, i l’equip de
govern hauria també de començar a preguntar-se per què tota l’oposició en bloc té el mateix
punt de vista. Per què durant molts anys i moltes legislatures les coses s’han fet sempre
igual, i potser arribarà el dia que guanyin o no hi haurà d’haver democràcia i hauran de
comptar amb l’oposició.
Hi ha coses en les que l’equip de govern segurament tenen raó, ells estan aprenent, però
d’altres creu que també falta diàleg i han de ser tots autocrítics. Aquesta és una reflexió que
avui ha estat molt bé que surti, però per ambdues parts. El seu grup està fent esforços
perquè aquest Ajuntament funcioni, perquè al final la gent que els ha votat, els contribuents,

37

volen que aquest Ple faci política positiva pel municipi, ja que no té sentit fer un Ple de
quatre o cinc hores si no es treu res en clar. Però dins d’això també és cert que hi ha una
cultura a la casa, a l’equip de govern, que les comissions són sempre una cosa que s’ha
d’anar per feina, que s’ha d’anar ràpid. Motes vegades dóna la sensació que és un tràmit
d’anar ràpid, quedar a les dues o a un quart de tres, que s’acabi ràpid, que a les tres s’ha de
dinar, quedar a les vuit que a les nou hi ha futbol, i això és molt trist. Són comentaris, diu,
que són d’ell, personals, que ningú li ha dit marxem que hi ha futbol. És una sensació que
s’ha de fer molta via sempre i si en la comissió es vol treballar, han de treballar tots i amb la
idea que és un espai de treball. Han d’assumir tots un compromís, també per l’equip de
govern, que se’ls escolti. Si han de preguntar, preguntaran, però el que avui han dit la resta
de grups és una realitat. Amb algunes coses també li ha de donar la raó a l’alcalde,
l’Ajuntament ha de funcionar i no es pot saturar en una comissió que un regidor demani vinti-cinc coses en un moment, i es saturen els treballadors de l’Ajuntament. Té la raó, però s’ha
de buscar una mica entre tots la manera que això funcioni, no només ells són responsables
sinó que l’equip de govern, després de tants anys, també s’ha d’adonar que els temps han
canviat i les coses no són igual ara que fa vint, deu o quinze.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en
contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.

Pel Sr. Forasté es dóna lectura a la següent moció:
C) “MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL
(DASC)
ANTECEDENTS
El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny
Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar
en valor el pes i la força de les associacions que actuen de l’àmbit de la Cultura del país.
La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart festival organitzat per
la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, qui va ser
president de la Diputació de Barcelona entre 1871 i 1872. Aquell certamen de tres dies va
representar el moment de màxima esplendor per als cors catalans.
Aquest 2016 serà el segon any en què es faran, als equipaments associatius de
Catalunya, unes jornades de portes obertes. Les dates d’enguany seran del divendres 3
de juny fins el diumenge 5. L’objectiu és acostar els ciutadans als ateneus, casals,
casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d'estudis, cases regionals, o a
qualsevol tipus de seu gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses
activitats culturals que s’hi desenvolupen.
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El DASC, que se celebrarà anualment cada 4 de juny, ens brinda una magnífica
oportunitat en pro del reconeixement, la visualització i la reivindicació de la tasca cívica
de totes les entitats que, arreu del territori, fan una immensa labor de cohesió social, de
promoció i de difusió de la Cultura.
Per tot l’exposat, es proposa al ple de l’Ajuntament el següents
ACORDS
PRIMER. Reconèixer la trajectòria i la gran tasca que fan les entitats cíviques i culturals,
que suposen un dels principals valors i símbols del nostre municipi i de Catalunya. Això
ha permès a molts ciutadans participar en la millora de la nostra societat fent-la més
democràtica i més madura i implicar-se en la construcció social d’aquest país.
SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, com a màxima institució pública del municipi,
s’afegeix a la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural el proper 4 de juny de
2016, i es compromet a impulsar-lo per tal que a partir d’ara sigui anualment la data de
referència per a visualitzar públicament el conjunt d’entitats i associacions, i de l’ampli
ventall d’activitats que ofereixen, així com promoure llur creixement i consolidació.
TERCER. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i al conjunt d’entitats culturals del municipi”.

Pren la paraula la Sra. Martín i diu que entén que s’ha de reconèixer la participació
ciutadana, que s’ha de conèixer i fomentar l’associacionisme i donar a conèixer la gran tasca
de les entitats cíviques i culturals, ja que gràcies a aquestes moltes persones tenen una
millor qualitat de vida perquè donen suport i mantenen tradicions i cultura popular. Troben
just i creuen necessari el reconeixement d’aquesta ingent tasca i les volen fer més visibles i
per això votaran a favor que Vila-seca s’afegeixi a la celebració al dia de l’associacionisme.
Si això també ha de ser un problema, no a partir d’aquest any, perquè evidentment el 4 de
juny és proper, però que sí que s’estableixi a partir de l’any 2017.
Intervé el Sr. Téllez i diu que entenen que el teixit associatiu és un element clau de la vida
catalana i un dels trets identitaris de la societat vila-secana, i pensen que el contingut de la
següent proposta fa justícia a aquesta tasca. Així mateix, creuen que presentar la proposta
enguany és molt oportú vista la situació d’emergència associativa que viu a dia d’avui el
municipi. Tanmateix creuen que des del Consistori no sempre s’ha posat de relleu la
importància d’aquestes entitats. Donar-los importància no significa només parlar-ne bé, sinó
tenir-les en compte i fer-les partícips de la confecció de la realitat vila-secana.
Finalment, i tot i essent una causalitat, no s’estan de dir que és molt maco que aquest dia
coincideixi amb l’assemblea constituent del casal popular “El Rebotim”.
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Seguidament intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està totalment a favor de la cultura,
l’associacionisme, l’únic que a la part final de la moció on es parla de nacional, si es pogués
treure aquesta paraula, ja que per a ells ajuntar cultura i ideologies i el que volen dir segons
quines coses no els acaba de quadrar. Estan amb la cultura però demanarien que
traguessin la paraula nacional i així recolzarien la moció.
El Sr. Forasté contesta que constaten que és un fet que les entitats han permès fer
construcció social i nacional d’aquest país, però si aquest ha de ser l’impediment per a la
votació, no tenen cap inconvenient en treure la paraula i deixar el redactat següent al final
del primer dels acords : implicar-se en la construcció social d’aquest país. El seu grup no té
cap problema amb això.
El Sr. alcalde diu que per part de l’equip de govern s’està d’acord amb aquesta moció i li
donen suport, independentment que hi hagi una expressió o una altra.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

El Sr. Forasté diu que abans de continuar voldria proposar una modificació, en el punt tercer
dels acords d’aquesta moció, que quedaria com segueix:

D) “MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes
a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancat de
legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés a l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort
impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la
suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals.
Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del
fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament
contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.
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Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i
que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a
la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que
pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la
cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les
persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així
com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a
col·laborar amb els poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis
que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves
institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals
del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a
dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta
cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a
les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord Municipal
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Continuar desenvolupant des de l’Ajuntament de Vila-seca les iniciatives que
permet la llei 24/2015, que manté el compromís de continuar impulsant accions per evitar
desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de
segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca
de continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
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Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya”.
Pren la paraula el Sr. Camarsa i diu, textualment, el que segueix:
“El grup municipal de Decidim Vila-seca no ens presenta una moció en defensa del
parlament de Catalunya, moció a la que no tindríem cap problema en sumar-nos, el grup
municipal de decidim Vila-seca ens presenta una moció per defensar una independència
de facto amb la que no hi podem estar d’acord de cap de les maneres.
pot semblar inútil perquè quan algú s’entossudeix en allunyar-se de la realitat , només ell
mateix hi pot tornar, però no obstant, com a representant de Vila-seca i com a regidor
electe del partit popular de Catalunya a Vila-seca , em veig en la obligació de recordar
algunes obvietats i alguna que altra incoherència per part dels “prusessistes”, o aquells
ferms creients de la nova fe atea que vivim a Catalunya des de l’any 2012.
1.- Quan el govern central presenta un recurs d’inconstitucionalitat al tribunal
constitucional sobre alguna llei aprovada pel Parlament de Catalunya no està fent un
judici de valor, no està expressant una opinió política, no està carregant contra Catalunya
ni oprimint al poble català, està, ras i curt, demanant la opinió del màxim òrgan
jurisdiccional espanyol davant un possible conflicte de competències i s’ha de recórrer al
tribunal constitucional – primera obvietat – perquè és la constitució del 1978 – constitució
reformable, només faltaria- la que dóna i ha donat cobertura legal a l’autogovern català i
al govern central durant més de 30 anys.
2.- Primera incoherència: ens explica el grup municipal de decidim Vila-seca, en un bonic
exercici de demagògia, que els recursos d’inconstitucionalitat presentats pel govern
d’Espanya ataquen als més desafavorits de Catalunya, tal i com si a la Moncloa s’hi
assegués algú que gaudís amb el patiment dels catalans i tal i com si la pobresa
energètica i els desnonaments es poguessin solucionar amb una nova llei, no diu res el
grup municipal de Decidim Vila-seca dels legítims recursos d’inconstitucionalitat que ha
presentat el govern de la Generalitat de Catalunya, alguns en temes tant delicats per als
veïns i veïnes de Vila-seca, amb un polígon químic a tocar i un port que ja ha arribat a la
pineda, com es el del sistema nacional de protecció civil.
Això no m’ho invento, això és consultable a la web del govern de la generalitat on es fan
públics els acords de govern.
Oi que s’hi dic que el govern de la generalitat posa en perill als veïns i veïnes de Vilaseca presentant l’esmentat recurs , vostès m’acusaran de demagog, i amb raó? què
creuen que penso del fet que vostès acusin al govern central d’anar contra el benestar
dels catalans?
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3.- Per últim, si volen parlar de la llei 24/2015, de la lluita contra els desnonaments, dels
mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes concrets per habitatge habitual
(al darrer Consell de Ministres del mes de juliol de l’any passat el pèrfid govern del PP va
aprovar una llei de segona oportunitat. Gràcies per coincidir amb els nostres objectius,
senyors del grup municipal de Decidim Vila-seca!) els convido a consensuar una moció
allunyada de demagògies oportunistes i segur que ens hi podrem posar d’acord”.

Seguidament intervé la Sra. Martín i diu que aquesta moció els planteja alguns dubtes al
seu partit, perquè, d’una banda clar que estan a favor de les iniciatives legislatives que
responguin a les necessitats socials del municipi, de la resta de Catalunya i de la resta
d’Espanya, el que no poden fer és votar la totalitat de la proposta més que res perquè
estarien d’acord amb els quatre primers punts, no amb el cinquè, sí amb el sisè. Els
genera sentiments contradictoris. L’exposició de motius i d’algun dels punts que es donen
per aprovar fa que el seu vot sigui d’abstenció.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup ha manifestat en diverses ocasions que
rebutgen que el Tribunal Constitucional sigui emprat amb finalitats partidistes. És molt
greu que com a conseqüència d’aquestes accions es dificulti la millora del dia a dia de la
gent que viu a Catalunya, però tampoc no defensen les accions fetes pel govern de
Catalunya, com ara la forma en que han tractat la Llei ILP, que és la primera llei
d’educació promoguda per la ciutadania que defensa íntegrament l’educació pública,
gratuïta i de qualitat, que va ser avalada per més de 95.000 signatures i no s’ha permès
el debat al Parlament. Ells exigeixen i volen uns governants que treballin a favor de la
ciutadania
A continuació pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està a favor de
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge o de la pobresa energètica. Moltes vegades
aquestes mocions sembla que el que volen és dividir els catalans, entre catalans bons i
dolents. Com si els que avui no votessin això a favor són mals catalans i no pensessin
amb la gent que té necessitats. Moltes vegades les mocions presentades en un sentit o
una ideologia política. Per començar dir atacs a les lleis catalanes, quan es parla d’atacs,
estàs a la defensiva, no li sembla un vocabulari correcte, sembla que els que no pensin
com vostès els estan atacant, i això no és la manera de fer democràcia. Per això creu que
no es tracta de fer catalans bon o dolents, tots són catalans i tots tenen una idea de
Catalunya, de vegades diferent, però en aquests casos no poden enfrontar la gent dient
que el que no vota a favor d’aquesta moció no està d’acord amb la gent que té
necessitats.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que suposa que el grup de Decidim Vila-seca abans
que digui la intenció de vot ja sap quina serà, perquè van estar parlant justament de la
transacció aquesta moció i agraeix que un dels punts, com s’ha dit abans, el punt 3, hagi
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tingut aquest canvi de text, però no està complet en tot el que l’equip de govern havia
demanat. Per això aquesta moció no la poden votar a favor.
Tot i això, voldria comentar que ja que es parla de pobresa energètica i que es parla de la
Llei 24/2015, el mes d’octubre es va aprovar una moció que ja feia referència a tirar
endavant accions per frenar els desnonaments i el mes passat van aprovar la moció que
va presentar el grup municipal de Vila-seca en Comú, juntament amb la PAH, també per
tirar endavant les accions que van en millora de l’habitatge i que la gent no perdi aquest
dret a l’habitatge. I recorda que en una de les reunions de treball que van tenir juntament
amb persones de la PAH, aquella mateixa setmana deien que possiblement l’Estat, el
govern, aplicaria recursos contra la Llei 24/2015, i que potser aprofitarien aquella
circumstància per presentar un recurs a posteriori, menyspreant les lleis que surten del
Parlament de Catalunya.
Això no es va fer. Ara aquesta moció que presenta el grup de Decidim és una mica de
barreja entre sobirania catalana i de llei de pobresa energètica i les manifestacions que,
tal com ha dit, ha fet l’Estat. L’equip de govern té preparada una moció que els ha fet
arribar per part de l’Associació Catalana de Municipis, una moció que va justament en
aquest sentit, a denunciar els atacs al Parlament i que és una moció que creuen que va
més en el sentit del que havien parlat en aquella reunió de treball juntament amb els
membres de la Plataforma per l’Hipoteca i grups d’aquí del Ple municipal que hi van
assistir.
Per això, aquesta moció, que la va estar comentant amb el grup de Decidim Vila-seca,
també la tenen, la coneixen, l’equip de govern és la que presentarà en el proper Ple, com
a denúncia d’aquest assetjament que es pateix per part del govern de Madrid.
Intervé el Sr. Forasté i diu al Sr. Camarasa que l’exposició de motius de la moció sí que fa
referència als atacs del govern d’Espanya contra el govern de la Generalitat de Catalunya.
És el mateix govern d’Espanya, i això també serveix pel Sr. Ramírez, qui està
instrumentalitzant la judicatura, les lleis, tot, per anar per sistema contra el poble de
Catalunya i contra el seu govern. Per sistema. Ho està fent. La batalla aquesta de les idees,
que seria molt respectable en un entorn democràtic, ho ha convertit en una cosa que és un
continu assetjament jurídic.
En aquesta moció l’únic que demanen és defensar-se en allò que és més bàsic, fonamental,
que afecta a la gent que realment ho pateix més. S’ha de fer front, s’ha de plantar cara. El
Sr. Camarasa els hi ha dit que a la Moncloa no seu ningú que tingui odi als catalans, doncs
dir-li que ho dissimulen molt bé. Aquesta és la sensació que tenen ells.
El fet d’instrumentalitzar ja li ha contestat al Sr. Ramírez, i al Sr. Toquero dir-li que si bé és
cert que l’equip de govern els ha demanat modificar l’últim paràgraf que diu que atès que el
Parlament de Catalunya ha aprovat el 9 de novembre la resolució 1/XI sobre l’inici del
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procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre
de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com
a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de
l’estat espanyol”
Però això és el que va aprovar el Parlament de Catalunya, això no té cap implicació, està
exposat a l’exposició de motius i és un fet que el Parlament de Catalunya va aprovar així, i
concretament Junts pel Sí, el grup del govern, i la CUP. Es pot explicar de la manera que es
vulgui, però és un fet i, per tant, no entén perquè no es pot dir. La responsabilitat és del
Parlament, amb la resta ja poden veure que s’hi ha ajustat, però, a pesar de tot, avui la
dinàmica està clara que és del rodet del no. Doncs, ja no ve d’una.
El Sr. alcalde diu que només perquè ho conegui, el grup al qual pertany el Sr. Forasté que
pertany, avui mateix a la Diputació ha aprovat aquesta mateixa moció, amb exclusió
d’aquest paràgraf i forma part de Junts pel Sí del Parlament, i no ha tingut cap inconvenient.
El Sr. Forasté contesta que el grup que els assessora ho ha trobat correcte i els ha dit que
no té cap implicació jurídica aquest paràgraf.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Sánchez, Téllez,
Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Sr./Sra. Basterrenchea 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 i Camarasa, la present moció.
5.5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP.

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

“ Atesa la reunió del proppassat dimecres 18 de maig, mantinguda entre el Secretari
General de Sortu, Arnaldo Otegui, al Parlament de Catalunya, convidat per la Presidenta
de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència i
rebut tanmateix per la pròpia Presidenta de la institució.
Atès que Otegui és un polític amb les mans tacades de sang per la seva pertinença a
ETA y la seva participació directa en diferents segrests, el qual ha estat condemnat en
diferents ocasions.
Atès que Otegui pretén ara presentar-se com un home de pau, on la realitat és que mai
ha demanat perdó a les víctimes, de manera clara i inequívoca, per els crims comesos
per ETA, entre ells, els 54 morts catalans de I'Hipercor de Barcelona de 1987.
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Atès que la visita d'Otegui al Parlament de Catalunya no només implica una ofensa a les
víctimes d'ETA, sinó que sobretot suposa un acte que degrada la institució que
representa a tots els catalans.
Són per aquests motius que el regidor sotasignat presenta la següent,

MOCIÓ

1.- El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca, lamenta la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament de
Catalunya, donat que aquesta visita malmet contra els sentiments de les víctimes d'ETA,
que han estat ofeses pel tractament que ha rebut aquest personatge en la principal
institució catalana, com si fos un polític més del nostre sistema democràtic .
2.- Donar trasllat de Ia present moció als grups parlamentaris del parlament de Catalunya
i a la Mesa del Parlament”.

El Sr. Camarasa continua dient, textualment, el que segueix:

“Diuen que la nova política, de la que tant se n’ha parlat els darrers anys al nostre país,
comporta l’arribada dels sentiments a l’àmbit de la política.
Hem vist, aquests darrers mesos, imatges simpàtiques, com el petó entre Pablo Iglesias i
Xavier Domènech al congrés dels diputats. avui el grup municipal del PPC de Vila-seca,
porta al ple una moció que parla de sentiments, una moció que parla de justícia, de
record i d’estima, i ho fem tot i haver mantingut sempre una actitud política en aquest ple,
consistent en no debatre temes que se´n vagin de l’àmbit estrictament municipal.
Ara be, 48 hores després de la celebració d’aquest ple, es durà a terme a Vic (municipi
marcadament independentista), el 25è aniversari de l’atemptat de la caserna de la
guàrdia civil. l’explosió va matar a 9 persones, entre elles 5 nens i nenes, i en va ferir a 44
més.
Encara no fa ni 10 dies la presidenta del parlament de Catalunya , la segona autoritat de
la generalitat , va rebre al nou líder polític de la formació política basca SORTU, Arnaldo
Otegi, una persona amb un llistat d’antecedents penals que farien saltar les alarmes
d’una humil biblioteca municipal, que la generalitat es vegi rebaixada al nivell de
conversar en delinqüents condemnats i convictes es quelcom dolorós, però això pot
entrar dins d’una perversa lògica política, però que avui aquest ple no sigui capaç de
situar-se del cantó correcte de la història, del cantó de les víctimes, seria quelcom molt
trist i hauríem fracassat com a representants de tots els veïns i veïnes del poble.
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Si aquest ple, en el que s’ha debatut fins i tot sobre un possible boicot a Israel, no és
capaç de solidaritzar-se amb Vic, que ho tenim encara no a 200 quilòmetres, i amb tots
els altres pobles que han patit la barbàrie terrorista arreu espanya.
Vol dir que ha quedat deslegitimat com a ple i que estem aquí perdent el temps, fent una
feina que podríem deixar perfectament en mans dels nostres tècnics i oblidant-nos que la
política també són sentiments”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que, en primer lloc, tot i que creuen que no cal i és
obvi, volen dir que són gent de pau i demòcrata, que condemnen qualsevol tipus de
violència i aposten fermament i creuen que l’ única opció és la via del diàleg per resoldre
qualsevol conflicte, i així és com s’han acabant resolent conflictes similars a Irlanda del Nord
o Sudàfrica i creuen que han d’acabar celebrant que el País Basc s’encamini per aquí.
No és un debat competència d’aquest plenari però en parlaran. Arnaldo Otegui és el
secretari general de SORTU, partit polític legal que forma part del sistema democràtic, i
aquesta persona ha rebut el mateix tracte que hauria rebut qualsevol altre secretari general
de qualsevol altre partit que hagués volgut entrevistar-se amb el President del Parlament de
Catalunya. Diuen que no ha demanat perdó, però això depèn de com vulgui entendre les
coses cadascú. Ha complert condemna gràcies a una llei propugnada pel PP i li voldria
recordar les paraules del Sr. Roberto Manrique, ex portaveu de l’Associació Catalana de
Víctimes d’Organitzacions Terroristes, quan deia : també .. acatada la legislació que permet
que aquest individu estigui al carrer i pugui ser convidat per qui ho desitgi i posat a acatar la
legislació tinc la sang freda de permetre que Otegui que parli al Parlament, per poder jutjar
després les seves paraules i opinar-ne. No puc oblidar que sempre és millor utilitzar la
paraula per exposar allò que fins l’octubre de 2011 s’exposava assassinant.
Aquest senyor, continua dient el Sr. Rodríguez, segur que no combrega amb Otegui i els
seus principis. Està fora de qualsevol dubte la seva posició. Otegui és una figura clau en la
política basca i en el procés de conciliació i de pau que s’engega a Euskadi. Malgrat tot
sembla que alguns partits polítics encara vulguin treure rèdit polític de les confrontacions en
alguns territoris de l’Estat. Creuen que no és correcte i sempre parla qui menys té dret a ferho. Estan parlant d’un partit polític que avui en dia encara la gran majoria de persones que
ostenten un càrrec en el PP són descendents de càrrecs franquistes i hi ha hagut molts
anys, fins i tot, que hi ha havia un personatge que va estar en el govern durant la dictadura i
hi va continuant estant durant la democràcia.
El Sr. Rodríguez finalitza dient que sembla ser que a alguns se’ls hi permet la rehabilitació,
però a d’altres no se’ls permet aquesta rehabilitació, perquè estan en contra de la Llei de la
Memòria Històrica, però per a altres coses en tenen molta de memòria.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que en aquesta moció el seu grup s’abstindrà perquè el seu
grup municipal i el grup socialista no poden anar en contra que la presidenta de la Comissió
d’Exteriors convidi una persona o una altra. Dit això, no els agrada. No els hi agrada que el
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Sr. Otegui hagi anat al Parlament, però no són ningú per dir-li a la Presidenta de la Comissió
a qui convidar o no.
El grup Socialista ja va qualificar aquesta visita com un tour electoral anunciant la pretesa
Mandelización que s’està fent de la figura del Sr. Otegui, i per a res aquest senyor és el seu
referent. De fet, els socialistes no poden oblidar l’atemptat d’Hipercor o l’assassinat del seu
company i referent polític socialista, Ernest Lluch.
Exigeixen justícia i memòria perquè no es repeteixi el d’ETA. Ara bé, tal com va fer el PP al
seu dia, s’ha d’avançar en la reinserció dels presos d’ETA. D’aquells que hagin demanat
perdó i hagin condemnat la violència i els assassinats. La pau ja consolidada els exigeix ser
valents i flexibilitzar la política penitenciària però sempre des de la prudència.
El Sr. Téllez intervé i diu que vist el que tenien preparat i l’exposició del Sr. Rodríguez fan
seves les seves paraules i ja està.
El Sr. alcalde pren la paraula i diu que en nom del seu grup rebutja aquesta moció. De la
lectura de la moció se’n desprèn un to oportunista i desafortunat, l’afegit que ha fet al final,
fora de la moció, és d’una demagògia insuportable. Aquest Ple s’ha hagut d’aixecar, sempre
com una pinya, dempeus, guardant minuts de silenci i rebutjant qualsevol mena de mostra
de violència que comporta la pèrdua de vida de persones de manera injusta. No hi ha un sol
dubte de la posició d’aquest plenari. Agafar-se a la visita de l’agenda de la presidenta del
Parlament de Catalunya, fer cap a Vic als morts que hi va haver per atemptat i fer posicionar
aquest plenari, això no és correcte. I com no és correcte, no entraran ni amb el Sr. Otegui ni
en la mala intenció d’aquesta moció. Senzillament hi votaran en contra perquè és
desafortunada, oportunista i a més demagògica.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, García,
Pastor i Camarasa, l’abstenció del Sr./Sra. Basterrechea i Martín i el vot en contra dels
Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa, Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, la present moció.

5.6 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE VILA-SECA EN
COMÚ, PSC, DECIDIM VILA-SECA AM I PP.
Pel Sr. Forasté és dona lectura a la següent moció :
“ MOCIÓ A L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER ESTABLIR UN TOPALL COMÚ A
LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS SENSE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Al ple del mes d'abril es van eliminar els topalls anuals de les indemnitzacions que
perceben els regidors sense dedicació exclusiva, en concepte d'assistències als
òrgans de govern, que fins al moment eren diferents entre regidors delegats i
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oposició, ja que constituïen una il·legalitat i discriminació, consentida sempre pel
nostre Ajuntament. Avala aquest criteri la jurisprudència existent com la sentència
234/2001 de 8 de març del TSJC o la sentència 286/2002 d'1 de març del TSJPV.
Els grups signants d'aquesta moció considerem que establir un topall de 12.000
euros anuals per a tots el regidors sense dedicació exclusiva té dos grans
avantatges:
1.- Evitar la discriminació entre els membres de la Corporació
2.- Estalviar prop de 200.000 euros en els tres anys que queden de mandat a les
arques Municipals i dedicar aquests diners per a altres qüestions de urgència social
Vila-seca és la suma dels esforços de moltes generacions de vila-secans i vilasecanes als quals se'ls ha exigit, com a la resta de ciutadans del país, un sacrifici
extraordinari per motius d'austeritat, lesionant la seva vida quotidiana. Els
representants polítics de la ciutadania no ens podem mantenir aliens a aquesta
circumstància.
Per aquests motius, els grups municipals signants proposen al Ple de l'Ajuntament
l'aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Establir un topall únic a les indemnitzacions que perceben els regidors
sense dedicació exclusiva, en concepte d'assistències als òrgans de govern, de
12.000 euros l'any.

SEGON.- Comunicar i fer difusió de l'acord a través dels canals d'informació de
l'Ajuntament”.

Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que voldrien felicitar en primer lloc, l’equip de govern
per haver aconseguit que Vila-seca sigui el primer municipi català amb deute zero bancari.
Ara bé, no volen que aquesta fita sigui un entrebanc per tal que es tirin endavant els
projectes que el municipi necessita i com entenen que no han de tornar a l’època de
l’endeutament, apostar per continuar estalviant ara en una àrea com la de les
indemnitzacions als regidors sense dedicació exclusiva. S’ha publicat que és el regidor més
afectat per la mesura, però es reafirma en el que va dir : un topall de 12.000 euros anuals
per una dedicació no exclusiva, és més que suficient.
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Intervé el Sr. Basterrechea i diu que en el mateix sentit dir que 12.000 euros pels regidors
que no tenen dedicació exclusiva és més que suficient i, a més, voldria demanar que han de
ser una mica generosos tots més enllà de la moció i que cadascú reflexioni sobre si el que
cobra està bé o no, abans de prendre qualsevol decisió.
El Sr. Ramírez diu que ell voldria fer una pregunta, que no sap si la contestaran
conjuntament tal com han presentat la moció o ho faran individualment. De moment el que
voldria preguntar és que després que avui aquesta moció no tiri endavant, perquè ja s’ha dit
dues vegades en aquest Ple, no el seu grup, sinó l’equip de govern, quina serà la seva
postura.
El Sr. alcalde diu que no estan obligats a respondre, estan obligats a exposar les posicions
polítiques, per les preguntes hi ha un altre capítol i són al Ple, mai als regidors en directe.
Diu això perquè si el grup al·ludit vol contestar, no hi ha cap inconvenient, però no tenen cap
obligació de contestar perquè cada grup ha manifestat la seva posició.
El Sr. Forasté diu que creu que és evident, que ells el topall l’han marcat en 12.000 euros i
proposen fer-ho extensible als 18 regidors sense dedicació exclusiva d’aquest plenari.
El Sr. Ramírez diu que potser no han entès la pregunta. La pregunta és que si la moció no
surt aprovada, publicant una iniciativa com la d’estalviar 200.000 euros en una legislatura,
quan ja se sap que qui té la decisió amb els seus 11 regidors ja s’ha posicionat públicament
en dues ocasions en el Ple que es mantindrà allò que està establert, els sembla un brindis
al sol. Tots saben que això no s’aprovarà i que a toro passat és molt fàcil fer propostes.
Des del grup municipal del C’s consideren que l’equip de govern va proposar un cartipàs
fora de la legalitat, al no ser legal topar amb màxims diferents pels regidors, siguin del partit
que siguin. Pel que sembla és que el Consistori no compleix la llei vigent en tema
d’indemnitzacions dels seus regidors, cosa que és un greu problema motivat per l’equip de
govern actual, el qual esperen sàpiguen resoldre.
En la moció presentada per Decidim Vila-seca el mes de març sol.licitaven suprimir els
topalls per indemnitzacions, i el seu grup, com no podia ser d’altra manera, en no complir la
llei va recolzar aquesta moció. L’equip de govern en el Ple, una vegada eliminats els topalls,
van manifestar que es mantindrien en allò establert i ho van proposar en el cartipàs. Davant
aquest situació de topalls alliberats, C’s va decidir, ja en el darrer Ple del 29 d’abril, dos dels
seus regidors, ja que el tercer no es trobava en aquell moment en la sessió, i avui tindrà
l’oportunitat de manifestar-se, posicionar-se públicament a nivell particular i abans que ningú
de l’oposició. I reitera abans que ningú, perquè el moment era el Ple passat, quan els topalls
ja estaven alliberats i tots podien arribar a percebre més import del que els pertocava. Però
en aquell moment només els regidors de C’s es va mantenir a marcar-se un topall. Això li
agradaria que quedés clar, perquè públicament van ser els únics de l’oposició que es van
manifestar.
El fet de mantenir uns límits en les indemnitzacions, continua dient el Sr. Ramírez, és un
tema important per fer-ho. Ell mateix, com a portaveu, amb el sistema aprovat i en vigor, li
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suposaria ingressar més de 18.000 euros, als quals renúncia. És cert que se’ls convida per
iniciativa de Decidim a acollir-se a aquesta proposta de fixar un import màxim del que
sorgeix la xifra i posteriorment pacten 12.000 euros per regidor i any. Però en el cas del seu
grup amb l’assignació anterior, percebia 35.000 euros, amb els seus tres regidors. Amb
l’actual, amb els topall alliberats percebrien 41.000 euros, i si s’acullen a la proposta de la
resta de l’oposició, passarien a percebre 36.000 euros pels seus tres regidors. Actualment
estan en 35.000 euros. És a dir, estarien incorrent en un major cost pel municipi.
Pensant en aquestes xifres i atenent-se a l’esperit d’estalvi que comparteixen amb l’oposició,
des de C’s opten per mantenir l’import més baix, o sigui els 35.000 euros per grup. Diferint,
no obstant, en el repartiment d’aquest muntant de forma igualitària, i defensen que cada
regidor ha de ser indemnitzat en funció de la seva aportació o dedicació. En el seu cas el
portaveu porta una major dedicació que la resta de regidors, d’aquí s’assignen al portaveu
14.000 euros i als dos regidors restants 10.500 euros, que és el que marcava el cartipàs. Si
en un futur això variés no tindrien inconvenient a variar els imports a nivell individual, sempre
sense passar del topall que s’han fixat pel grup, o sigui els 35.000 euros.
Hi ha una qüestió primordial. Si es volen estalviar en les indemnitzacions dels regidors en
aquesta legislatura la solució no és establir uns topalls màxims. Ja es tenien i els han
eliminat. La solució passaria per abaixar els imports rebuts per les assistències de tots els
regidors. No és just passar de 17.000 euros o 14.000 euros o 12.000, realitzant unes
assistències determinades a passar a 10.500, com és el cas de molts regidors que hi ha
aquí, apujar a 12.000 euros, en el cas de regidors amb menys assistències.
El Sr. Ramírez finalitza dient que la dedicació i temps de tots els regidors tenen el mateix
valor i això ha de repercutir en les indemnitzacions, les que finalment tots decideixin.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que segurament no els sorprendrà gaire que votin en
contra d’aquesta moció. I no voldria fer una explicació massa extensa i sobretot no té la
menor intenció de discutir sobre diners o sobre xifres, perquè és una discussió ridícula que
porten aquí per intentar empastifar, no sap ben bé a qui, però creu sincerament que queden
fatal, però és una qüestió d’opinions.
Farà només breument una explicació del que ha passat. Al començament del mandat, i tal
com és preceptiu i en els dies previs al Ple de constitució es va tractar el tema de les
indemnitzacions. Les indemnitzacions són una eina imprescindible i intenten, fins on és
possible, compensar els inconvenients, els costos, les dificultats de maneres diverses que
comporta l’activitat política. I no ho justificarà més perquè és quelcom molt conegut.
Van arribar, de fet, a un acord, continua dient el Sr. Farriol, aquella setmana i que al final per
alguna raó estranya es va estroncar en l’últim moment. Molt bé, d’acord. Es va aplicar, està
en vigor, el que havien de dir ho van dir llavors i d’aquí no es mourant i no es mourant en
cap sentit. Nega completament que els topalls diferencials siguin il.legals. Això ho diuen ells i
no tenen cap suport. És cert que hi ha una sentència antiga que ofereix alguns dubtes i com
no tenen la menor intenció de prendre temps discutint sobre aquestes qüestions i per si
algun il·luminat si li ocorregués posar un contenciós, s’han eliminat els topalls. Així no cal
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parlar-ne més. Com que no hi ha topalls tots són iguals. Uns fan més feina i altres menys,
això és veritat. I així estan i així es quedaran.
Per últim i per si algú no ho sap, perquè li quedi clar, dir que les xifres d’indemnitzacions que
es tenen són completament raonables, justes amb tothom i comparables amb qui vulguin.
Té una llista de municipis i els pot mostrar fàcilment, on les indemnitzacions als membres de
l’equip de govern són molt superiors i les dels grups de l’oposició són molt inferiors. Però no
té cap intenció de discutir sobre xifres.
En definitiva, el que s’havia de discutir ja es va discutir la primera setmana, és una cosa
racional, no tenen intenció de perdre el temps sobre topalls, topalls ja no n’hi ha, el sistema
actual és perfectament legítim i aquí es quedaran.
Intervé el Sr. Forasté i diu que li voldria fer un comentari ràpid al Sr. Ramírez. No ho van fer
al Ple passat perquè estaven pendents que respongués, sense cap mena d’acritud, i els
topalls valoren l’assistència, això serveixi també pel Sr. Farriol. Les sentències seran
antigues o no però en el seu moment marquen jurisprudència.
El Sr. Farriol fa un repàs històric i a ell també li agradarà fer-lo. L’equip de govern acaba el
seu mandat amb els regidors delegats cobrant 14.000 euros i els criden un a un al
començament d’aquest mandat i els fan una proposta on els regidors delegats passaven de
14.000 a 15.000 euros, mentre que els portaveus o la resta de membres de l’oposició no es
modificava. L’equip de govern a principi del mandat feia una proposta on s’incrementaven
aquestes retribucions. Perquè quedi clar, perquè després diu que són el grup de Decidim qui
incrementa les retribucions.
Quan l’oposició els demana rebaixar les retribucions en general, la resposta va ser: vostès
amb les seves facin el que vulguin, nosaltres les nostres no les tocarem. I a més amb
l’actitud que tots coneixen, tot i sabent ja llavors, perquè les sentències són del 2000 i 2002,
l’equip de govern aquesta circumstància i a pesar de tot la van ignorar.
Conclusió, l’oposició, actuant de manera responsable, s’ha ajustat a la legalitat, és a dir,
l’únic que han fet és establir un topall únic. Es podria no establir-ne cap, però després la
despesa es dispararia, i com que no és la voluntat de ningú de l’oposició, per això s’ha
establert un topall únic, tot contenint la despesa d’aquest àmbit. I l’equip de govern situant-se
en la ale.legalitat que no il.legalitat, perquè topall no n’hi ha, s’ha apujat en alguns casos el
sou un 25%, o les retribucions. I es diu : a nosaltres ens apugen el sou, però la culpa és de
l’oposició. El Sr. Farriol el va felicitar l’últim Ple, i avui el felicita ell, tot i que és incapaç de
qualificar la seva actuació o les seves maniobres com a brillants, sinó que les qualificaria
d’una manera que segurament l’alcalde no li deixaria dir, i per tant, se les estalvia.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que abans ha dit que havien de ser una mica generosos i
pregunta qui queda més malament si el Sr. Farriol que cobra 25.000 euros i no es vol
abaixar ni un duro o ell que pot arribar a cobrar 18.000 i se’l baixa a 12.000 euros, o el Sr.
Camarasa que pot passar dels 25.000 i cobra 12.000 euros.
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Sempre s’està parlant d’altres municipis en comparació amb Vila-seca i el que ell vol dir és
que viuen a Vila-seca. Cal deixar als altres municipis que treballin. Aquí s’està intentant
estalviar els diners als vila-secans i vila-secanes, a ell li és igual el que cobrin els regidors de
Salou o els de Tarragona. S’ha de deixar de comparar i fer demagògia, i després quan ha dit
que si hi ha algun il·luminat que se li ha ocorregut anar al contenciós i per això ho ha retirat,
dir-li que ho ha retirat per evitar-se un altre problema judicial.
Pren la paraula el Sr. García i diu que aquest és un tema molt interessant i en el fons estan
d’acord i comparteixen amb la resta de l’oposició el tema de l’estalvi. El seu grup passa de
més de 41.000 euros a mantenir-se amb els 35.000 euros, això ja és un estalvi. L’oposició
ha quedat totalment clara i els seus companys ja en l’anterior Ple, on ell es va haver
d’absentar, van deixar ben clar quina era la seva postura a nivell personal, cosa que
comparteix amb ells. Com a grup preguntaven a l’inici què farien els altres grups després,
pregunta que va quedar a l’aire. El grup de C’s presentaran un escrit en el Registre General
de l’Ajuntament en el qual es comprometran a mantenir-se en els 35.000 euros i sense més
problema, amb això quedarà tancat el tema.
El Sr. Basterrechea diu que creu que ha quedat clar i parla en nom dels set regidors que han
fet la moció. Ells no faran cap escrit, ho diuen aquí al Ple, cobraran 12.000 euros.
Intervé el Sr. Téllez i diu que voldria manifestar, tal com han dit en altres ocasions, que
realment el que ells han tractat és de disminuir la despesa, però a més volen tornar a
anunciar i perquè ho sàpiga tothom que la seva companya, la Sra. Elisabet Sánchez, de
totes aquestes indemnitzacions el que fa és automàticament, menys alguna part que li pugui
treure a nivell d’hisenda, dnar-ho directament a Vila-seca en Comú per poder fer l’Àgora, per
poder finançar el local i poder fer despeses pròpiament polítiques, de la mateixa manera que
ho fa ell tot el que supera un salari mínim. Amb això el que vol dir és que tant ell com ella,
més enllà del topall, no es queden el que seria la indemnització a nivell particular, sinó que la
donen. Ella ho dóna tot i ell dóna tot el que supera un salari mínim. Que no es queden allí,
sinó que van més enllà. Aquesta resta la destinen a finalitats purament polítiques per fer la
seva acció com a grup municipal.
El Sr. Forasté intervé i diu que encara que considera excessiu explicar-ho, vol dir que ja van
estar parlant els grups signants de la moció que presentaran una instància a intervenció de
l’Ajuntament demanant que se’ls ajusti aquest topall.

El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, i el vot en contra dels Srs./res.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel,
Núñez, Almansa, Ramírez, García i Pastor, la present moció.
5.7 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE VILA-SECA EN
COMÚ, PSC I PP.
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Pel Sr. Basterrechea es dóna lectura a la següent moció:
“ MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS DE OCIO Y SOCIALES, en
base a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años hemos visto como en centros escolares, institutos y universidades se
han desarrollado huertos con un objetivo educacional y de aprendizaje.
Con el objetivo de recuperar elementos rurales dentro del entorno urbano e integrar a las
personas, las familias y los colectivos más vulnerables en la vida social de nuestro
municipio, proponemos realizar un estudio para la creación de un programa municipal del
cultivo de huertos sociales y ecológicos y realizar las ordenanzas y reglamentos de usos
de estos espacios que serian de titularidad municipal.
A su vez una gran mayoría de personas mayores (jubilados/as) que habitan en Vila-seca
proceden o se han criado en el medio rural añorando el estrecho contacto con la tierra y
deseando tener un pequeño huerto para dedicarle unas horas cada día, disfrutando de un
entorno natural y realizando actividades con demostrados beneficios terapéuticos,
procurando un bienestar tanto físico como mental.
Estos huertos tienen como objetivos:
- Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad.
- Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje
de la ciudad.
- Fomento de la participación ciudadana y el desarrollo sostenible generando
espacios de biodiversidad.
- Promover buenas prácticas ambientales de cultivo.
- Potenciar el carácter educativo, terapéutico y lúdico de los huertos.
- Establecer y valorar las relaciones entre el mundo natural y las actividades
humanas.
- Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura tradicional.
- Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.
- Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.
- Ayudar a cubrir necesidades básicas de autoconsumo.
- Ofrecer formación específica en horticultura a los beneficiarios para poder
reorientar su futuro laboral.
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-

Desarrollar un proyecto común, reforzando los hábitos de trabajo conjunto y
colaboración entre los miembros de los huertos sociales y ecológicos.

Estos huertos estarían destinados a este colectivo amplio de vecinos y vecinas
que sean residentes, estén empadronados en Vila-seca y no dispongan de otros
huertos.
Por todo ello el grupo Municipal del PSC-CP, Vila-seca en Comú y PP propone al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar la realización de un estudio técnico para la creación de huertos
sociales y de ocio en terrenos de titularidad Municipal para ponerlos a disposición
de los Vila-secanos/as que quieran disfrutar de los mismos. Este estudio se
encargará de establecer la ubicación de los mismos, coste económico, un
reglamento de uso, accesibilidad y funcionamiento, así como todas aquellas
cuestiones que el equipo técnico encargado del mismo crea conveniente.
2.- Incorporar este proyecto de creación de huertos ecológicos sociales y de ocio
en los presupuestos generales del 2017”.

Intervé el Sr. Forasté i diu que sense estar totalment en contra d’aquesta moció, el que
dirien és que el concepte d’horts urbans, com el nom indica, la veuen com a desubicada,
ja que està pensada per entorns urbans, on la distància amb els entorns agrícoles o
rurals dificulta el coneixement d’aquesta realitat de la pràctica agrícola o del coneixement
d’aquest món, i aquest no és el cas de Vila-seca, ja que caminant pots anar a trobar
qualsevol finca. El contacte de la gent del municipi amb el món agrícola és continu.
També creu que es barregen molts conceptes en aquesta moció i moltes problemàtiques
que se’ls fa difícil de veure que, amb una moció tan senzilla es puguin solucionar. Des
d’oferir un espai d’esbarjo i activitat a promoure bones pràctiques ambientals de cultiu,
establir i valorar relacions entre el món natural i les activitats humanes, promoure una
alimentació sana i canvis en els hàbits més saludables, oferir formació específica en
horticultura.... això sembla una llei.
El seu grup estaria a favor d’una proposta en tot cas, si l’Ajuntament actués com a
dinamitzador, ja sigui directament o a través de la Cooperativa, entre una possible
demanda de sòl per conrear per a aquestes persones a les quals s’ha fet referència i la
possible oferta de finques municipals o no, perquè no és coneixedor de les finques que té
el municipi però no sap si l’abast és prou gran per la gent que hi pugui haver. I en canvi si
que creu que seria una bona oportunitat per aprofitar perquè aquestes finques que estan
abandonades o deixades, intentar dinamitzar-les per millorar el que és per un costat el
paisatge rural i la seguretat, ja que en un població veïna no fa massa, els abandonaments
van provocar focs importants, i d’alguna manera serviria per evitar això. Però amb una
funció mínima de dinamització, ja que no saben per on agafar aquesta moció.
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Seguidament intervé el Sr. García i diu que comparteix el mateix que ha dit el Sr. Forasté,
però hi ha molta barreja de situacions i conceptes, sobre tot amb els objectius que no
tenen massa en comú. De vegades hi ha xocs entre diferents polítiques o diferents drets,
com pot ser el de la privacitat versus la informació. En aquest cas, per exemple : ajudar a
cobrir necessitats bàsiques de consum. Hi ha alguna cosa que no encaixa, i això creu que
també aniria en contra del comerç de proximitat. També hi ha coses molt positives com
pot ser la part dels beneficis terapèutics, però hi ha una barreja que no acaben
d’entendre. Per això s’abstindran, encara que també podrien dir que no.
Pren la paraula la Sra. Moya i diu, en primer lloc, que contestar no és sinònim de donar la
raó, de contestar, contesten, altra cosa és donar la raó.
El nostre municipi compta amb més d’un 70% de sòl no urbanitzable, del qual més del
50% és d’usos agrícoles i, en la seva major part, està conreat.
Moltes d’aquestes finques són deixades pels propietaris a tercers perquè les cuidin i en
facin horts, a més el municipi col·labora des de fa anys en els horts terapèutics de
l’associació Ment i Salut la Muralla, que treballa amb persones amb problemes de salut
mental i discapacitats psíquics, a més totes les escoles i instituts que ho han volgut, tenen
horts amb suport municipal.
Més enllà d’aquestes consideracions, hi ha una qüestió no menor que és la que motivarà
el nostre vot en contra a aqueta moció, i és el fet que entenem que el Govern s’ha
d’exercir amb responsabilitat, i això obliga a prioritzar les actuacions que es duen a terme
per l’estructura municipal.
S’ha de prioritzar tenint en compte molts factors. Entre d’altres, la capacitat que
l’organització té per gestionar i executar la multitud d’actuacions que diàriament els
ocupen i sobre les quals recau el bon funcionament del nostre municipi.
Gestionar plans d’ocupació, treballs en benefici de la comunitat, atenció a les persones
més necessitades, neteja viària, recollida de residus, manteniment d’espais públics, de
vials, més de 20 projectes que actualment estan ocupant l’eficient estructura dels serveis
tècnics municipals, donar compliment també a la normativa canviant, i un llarg etcètera.
La nostra estructura municipal és molt eficient, però té una capacitat limitada. Per això, no
es pot fer tot alhora. I voldria recordar-los que tenen un programa electoral per complir
que ha obtingut el suport de la majoria de la població, i que, com a programa de govern, i
com han fet sempre, el compliran. Per totes aquestes raons, i tal com ha dit abans,
votaran en contra.
Intervé el Sr. Téllez i diu que voldria fer una petita apreciació i és que el programa
electoral de l’anterior mandat no el van complir.
El Sr. alcalde diu que ara no es hora de discutir sobre el compliment i les seves
apreciacions sobre el compliment. No és aquesta la qüestió que es debat.
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Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que no sap perquè ha de ser una mesura
electoral. Entén que el Sr. Basterrechea va repartir a la comissió informativa de Serveis a
les Persones i C’s tenia prou temps per mirar-la, aportar i no ara venir al Ple a dir el que
els agrada o no. I pregunta que s’hauria de fer perquè hi votessin a favor, què proposen,
si tenen propostes. Si les tenen, les podrien dir. Entén que tot és millorable, pot estar
d’acord que la moció barreja molt de contingut, però ell ho va fer arribar, i ells ho van
mirar, van aportar, tot entenent que és millorable. Es queden amb la part principal que és
l’estudi per a la creació d’un programa municipal de cultiu d’horts socials i ecològics.
Respecte al que ha comentat la regidora Moya, dir que no tothom té l’opció de poder
accedir a un petit terreny i poder conrear-lo i dedicar-li el que és l’autoconsum, i dir-li
també que això forma part de demanda ciutadana, hi ha gent que ho demana. A cada
municipi s’organitzen i es treballen els horts socials de diferent manera i cada municipi
s’ha trobat amb diferents problemàtiques, però que n’hi ha molts que es porten a terme,
encara que els diguin que el 50% de l’activitat és agrícola, perquè hi ha molt gent que no
té accés a aquests petits terrenys. I tot i que els objectius podrien estar de forma més
ordenada i potser podrien no haver estat concrets, són objectius que poden formar part
perfectament d’un programa municipal d’horts socials i ecològics, tots hi estan d’acord
que és millorable, però si tenen propostes ells estan oberts.
Pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que el que es tracta és d’aprovar un estudi, no
fer-lo ja, sinó d’aprovar un estudi. En aquest estudi aquí posen uns objectius, però n’hi
poden haver uns altres, però l’estudi entén que és una moció amb positiu i s’hauria de
fer.
Anomenar-lo urbà o rural és una nomenclatura, es pot anomenar com es vulgui o deixarlo com la creació d’horts socials. Respecte al tema que pot ser una competència deslleial
als comerços, dir que no se’ls donarà 1000 m2, això no ha existit en cap municipi. Se’ls
dóna un petit tros de terreny per poder-lo cultivar per a cultiu propi, no perquè ho venguin.
El tema és terapèutic, que és per a veïns i veïnes de Vila-seca que tenen aquests
problemes i que els pot ajudar a tenir un caràcter terapèutic, lúdic i educatiu d’aquests
horts. Sí que és veritat que es col·labora amb l’associació La Muralla, precisament la
seva neboda és la presidenta, i tenen un hort per a l’associació, però està tocant a Reus,
al costat del club de golf de Reus. Per això creu que dir que ja es col·labora amb aquesta
associació per justificar que no hi votaran a favor i a més que ells volen complir el seu
programa electoral, doncs ells també el volen complir, i que els han votat la majoria,
voldria recordar-li que els cinc grups de l’oposició tenen més vots que els de l’equip de
govern.
Si per això se’ls diu irresponsables per haver pretès una moció en positiu, li sembla
perfecte, però demanaria que no li diguessin això i que faci el que vulguin amb les seves
mocions però a ell no per proposar una cosa en positiu.
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín i Camarasa, l’abstenció dels Srs./Sra. Ramírez, García i Pastor i el vot
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en contra dels Srs./res. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Forasté i Rodríguez, la present moció.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté. Diu que en el Ple anterior preguntaven per la sortida de la UPC de la
Taula de l’Aire i se’ls va dir que era l’actitud personal d’un membre del claustre de la
mateixa universitat i no aquesta com a tal. Han escoltat la notícia i la UPC ha abandonat
la Taula de la Qualitat de l’Aire, concretament el laboratori del centre de medi ambient.
Suposa que igual que l’alcalde representa aquest Ajuntament, alguna persona
representava la UPC, però entén que de la manera que està redactat, no era ben bé així.
Diuen això perquè el passat dilluns es va patir un episodi lamentable que va causar una
gran alarma social a la població i volen saber si l’Ajuntament ha demanat explicacions de
l’episodi i els agradaria que es compartís amb tothom. El dilluns hi va haver una gran
alarma pel tema dels escapaments i voldria demanar què s’està fent des de l’Ajuntament,
a banda d’escalfar la cadira a la Taula de l’Aire, per assolir necessària conciliació entre el
desenvolupament econòmic del municipi i gaudir d’una qualitat mediambiental idònia i
desitjable.
També vol manifestar que aquests últim dies han conegut per les notícies que es va
nomenar al dictador Franco alcalde de molts pobles del país, cosa que els neguiteja molt,
i voldrien saber si també és el cas de Vila-seca. I en el cas que fos així, demanarien que
es procedeixi amb la màxima celeritat possible a retirar aquest honor a aquesta persona,
per dir-ho d’alguna manera, que no és mereixedor de cap de les maneres d’aquesta
distinció.
Finalment aquesta setmana també han estat coneixedors de les agressions als camps de
refugiats d’Idomeni, a Grècia. Són conscients que l’Ajuntament de Vila-seca és un petit
dins de la magnitud d’aquest problema i la Diputació segurament també, i la capacitat de
maniobra que es té és molt limitada, però sí que els agradaria que en la qualitat d’alcalde
i president de la Diputació els digués si està previst adoptar algunes mesures o accions
en aquest sentit.
Del Sr. Basterrechea. Diu que, en primer lloc, el que voldria dir que ni el seu grup
municipal, ni la seva companya ni ell s’enfaden perquè es voti en contra de les mocions
que presenten. És totalment legítim i no hi ha cap problema. En canvi, està dolgut perquè
quan presenten les coses a la comissió ni se’ls contesta durant mesos.
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Diu que la temporada estival a la Pineda ha començat a primers del mes de maig i és un
fet que van venint russos des de principis de maig, però resulta que, tal com va dir a la
comissió, encara no han posat els lavabos, no s’han posat les tarimes per a les persones
amb mobilitat reduïda, no hi ha la Creu Roja, i pregunta quina imatge s’emportaran
aquests turistes de Vila-seca. Quan l’altra dia anava pel passeig i li pregunten per un
lavabo a la platja i els hi va dir que havien anar-se’n a l’hotel. Per això demana que per tal
d’evitar aquest tipus de crítiques en un futur, que la temporada vinent es prenguin
solucions a aquest tipus de problemes.
Avui s’ha parlat de cohesió social i de resultats electorals i creu que tots accepten els
resultats electorals i cohesió social. Però això passa per defendre la Fira de Música al
Carrer, per aprovar la moció d’un parc infantil en un lloc com la Formiga, més tenint en
compte que es farà en altres llocs, etc. Això és cohesió social.
Amb relació a la Fira de Música al Carrer, el desembre de 2014 van publicar en el diari
que havien encarregat un estudi a un assessor cultural perquè els assessoressin de com
poder obtenir més repercussió. Doncs la pregunta és si es va fer aquell estudi, quan va
costar i si es va pagar.
També pregunta si es tindrà bus escolar a la Laboral el curs vinent.
La concessió de les piscines finalitza, si no ho recorda malament, el mes d’octubre i
pregunta quina serà la decisió de l’equip de govern, municipalitzar-les o renovar la
concessió.
L’última pregunta que voldria fer és amb relació a ERCROS i COVESTRO. És cert que
COVESTRO (abans BAYER) no és a Vila-seca, però no és menys cert que totes les
químiques a Tarragona estan totes interconnectades. Els empresaris, les Cambres de
Comerç, la CEPTA i la Universitat Rovira i Virgili alerten que en el sector químic es poden
perdre 35.000 llocs de treball, la qual cosa és molt seria. Precisament referint-se al tema
d’ERCROS, estan escoltant notícies que tenen beneficis però, en canvi, continuaran amb
la decisió d’acomiadar als treballadors, concretament a uns 150. S’està parlant de llocs
de treball de qualitat, però pregunta quants altres es perden al costat d’aquests llocs de
treball, que segons els sindicats són uns 900. Clarament són excuses, sobre tot la falta
de competitivitat que tot i que realment és una qüestió que els hi afecta en temes com
l’energia i de les infraestructures, que fins i tot estan incomplint les compromeses. El que
clarament busca ERCROS es afavorir les plantes ubicades a Alemanya, en un clar cas de
deslocalització dins la Unió Europea. I la pregunta és què pretén fer aquest Ajuntament, si
han d’esperar, tal com els va dir fa un parell de plens, a finals de 2017 sense fer res,
perquè després es trobaran en la situació que hi haurà molta gent al carrer i no se sabrà
on ubicar-los, per molts plans d’ocupació que es facin.
De la Sra. Sánchez. Diu que respecte als treballadors de Port Aventura, la segona tinent
d’alcalde es va reunir amb treballadors de Port Aventura perquè li van demanar audiència
per parlar sobre la problemàtica que tenen perquè se’ls ha tret el bus de les línies de
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Reus, Salou, la Pineda, de l’empresa Plana. L’empresa argumenta que eren pocs usuaris
i que a Plana no els sortia rendible, que a canvi els paguen un plus de transport per
pal·liar les despeses del desplaçament en els vehicles particulars de cadascú. Aquestes
despeses de desplaçament que paga Port Aventura són 47 euros i amb això no arriben ni
per omplir el dipòsit.
L’empresa Port Aventura, amb beneficis milionaris, no planteja altres opcions com podria
ser la del minibús i els insta a agafar la línia regular fins a un municipi que sí tingui una
línia de treballadors. Per tant, desapareix la ruta que va de Reus a Salou, passant per la
Pineda i que arriba fins a Port Aventura, per la qual cosa la Pineda queda encara més
aïllada. Port Aventura és l’empresa que rebrà 15.000 euros del Pla d’Impuls a l’Ocupació
per contractar veïns i veïnes del municipi amb un sou de salari mínim i que amb la
supressió de la línia regular precaritza encara molt més la situació laboral d’aquests
treballadors. Per això demanen que des de l’Ajuntament es faci una intermediació, que es
faci una reunió, per poder restablir aquesta línia del bus. No cal que sigui amb l’empresa
Plana, ja que n’hi ha d’altres que estarien disposades a oferir aquest servei. Consideren
que és del tot imprescindible que com a Corporació s’adoptin línies d’actuació clares per
aturar la tendència precaritzadora d’empreses amb beneficis milionaris, com és el cas de
Port Aventura.
El passat dilluns 3 de maig, en el moment de realitzar la justificació respecte del vot
referent a la comissió informativa de Serveis Generals i Seguretat Ciutadana ella venia
amb els deures fets per part del seu grup municipal, ja que es van quedar el cap de
setmana treballant sobre la licitació del servei de grua, d’immobilització de vehicles i
dipòsits. L’alcalde ha argumentat que no poden donar en dos dies mocions i, en canvi,
l’equip de govern també els dóna en 48 hores, i ella venia disposada a fer tota una
argumentació per poder negociar propostes de clàusules socials. De debò que ells ho
proven, ho intenten i ho porten a terme. A ells, també els arriba la informació, 48 hores
abans, i pregunta de qui depèn aquesta voluntat per part de l’equip de govern. Ningú diu
que sigui fàcil, ni molt menys, ja saben que no és fàcil ser equip de govern, però molt
menys fàcil és si quan es va a la comissió argumentant, se l’interromp constantment, hi
ha presses per demanar-li el vot. I ella no pot demanar el vot sense fer la justificació
abans, ja que a l’acta no hi figura, només figura el sentit del vot, però no la justificació de
perquè vota a favor, s’absté o vota en contra. És a dir, creu que hi va haver una falta
d’educació per part del president i espera rebre disculpes per part seva per l’actitud
irrespectuosa que va tenir en el seu moment i espera que no torni a passar.
També demanen explicacions a l’alcalde de Vila-seca respecte a les fuites de REPSOL,
saber si la qualitat de l’aire, si és normal, i si és normal, amb tot el que va passar, no s’ho
creuran. Volen saber la veritat i esperen que se’ls donin les dades, i continuen demanant
un estudi independent de la qualitat de l’aire.
Respecte a l’ alarma social que es va crear en relació de l’enterovirus, ella ho va viure i
sap com va anar, però pensa que des de l’Ajuntament s’han de donar explicacions, no de
cara a ella perquè sap com va anar tot, sinó de cara a tots els veïns i veïnes de Vila-seca.
Es va penjar el protocol a seguir per Sanitat, però va arribar massa tard i encara hi ha
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alarma social en aquest respecte. El dimecres passat el CAP de Vila-seca encara no
disposava dels protocols, i quan la gent trucava no podien donar una resposta i quan en
els hospitals hi havia nens i nenes ingressats, a nivell intern estaven alertats, però en
aquesta informació hi va haver un error perquè per no crear alarma, es va crear l’alarma. I
demana una explicació en aquest respecte.
Del Sr. Basterrechea. Diu que voldria fer una pregunta més, i és que no sap si s’ha
realitzat la reunió amb el delegat del Govern per sotmetre a estudi la campanya anti top
manta. Si s’ha fet, voldria saber a quins acords s’ha arribat i, si no quina serà la postura
de l’Ajuntament, però sí que vol dir que s’ha de dir que s’ha de tenir prudència, ja que
molts d’aquestes persones senegaleses són veïns del municipi des de fa molts anys i des
del seu grup municipal entenen que la repressió policial o les multes o criminalitzar
aquestes persones no seria una solució.
Del Sr. Ramírez. Diu que l’últim Ple va acabar d’una manera ràpida i no se’l va deixar
intervenir. Hi voldria dir que el primer que va fer quan va acabar és demanar disculpes a
l’alcalde i avui les demana públicament, però també voldria fer una observació perquè
quedi clar. A ell se li va donar una informació esbiaixada, no era sencera i es va tirar a la
piscina perquè no va contrastar aquesta informació, ja que la informació que a ell li va
arribar és una factura i una fotografia del Sr. alcalde i la Sra. Moya, i després li arriben
fotografies de diferents seus olímpiques en les quals no surt l’alcalde d’aquella població.
Amb l’expedient que el Sr. alcalde li va lliurar el Ple passat, la informació és completa i és
cert que apareixen diferents alcaldes d’altres municipis, i en aquest aspecte demana
disculpes, però és cert que si vol fer oposició necessita informació sencera i completa.
Però al seu dia el Sr. alcalde va dir que si s’havia de prendre una mica de temps per
aclarir les coses, està ben emprat. I avui tornarà a prendre temps en aquest aspecte
perquè la segona part important en la que ell realment volia incidir és que s’havia pagat
una factura de 3.000 euros a canvi de fer una publicitat al Diari de Tarragona.
Segurament, això se li diu : favores prestados . Ell el que demanava era un full o un
document en el què realment se li digués on s’havien entregat aquells exemplars, i l’últim
dia li va entregar una carpeta, una fulla d’excel. Aquesta fulla es pot fer cinc minuts
abans, amb la seva data, o el dia d’abans. I el que diu és que si es gasten 3.000 euros i
té 20 o 25 punts a distribució i es paguen uns diners, el que vol és un albarà certificat
amb el que se li estan entregant els diaris. Que li doni un full d’excel no li dóna cap
seguretat, i pregunta si amb diner públic entreguen 3.200 exemplars i es valida només
amb un full d’excel en blanc. Torna a preguntar si s’haurà de prendre temps en aquest
tema. Tal com li va dir el Sr. alcalde va quedar “resulton” però li torna a passar la pilota
avui.
Fa uns mesos, no recorda quin Ple va ser, es va debatre el tema de l’ACM a la qual està
adherit l’Ajuntament i creu que l’alcalde en forma part de la Junta. Ells com a regidors
estan rebent informació d’aquesta associació i diu que amb diners públics s’està pagant
una associació i que a ells els arriba una activitat de formació que diu : convenció
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municipalista, el futur del món local , que és un procés de reflexió política, tècnica i
intel·lectual convocat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i que proposa
que els alcaldes, els càrrecs electes i tècnics locals elaborin conjuntament les bases de la
nova governança local catalana en el marc de la construcció d’un nou estat a Europa a
partir de l’exercici del dret a decidir.
Aquest procés es va iniciar des de la Comissió Executiva de l’ACM i amb la preparació
d’un ampli qüestionari d’enquesta qualitativa sobre l’actualitat i perspectives del
municipalisme català. Com es farà? A través del debat i la participació, es treballarà en el
marc de sis sessions temàtiques. I finalment diuen : què volem aconseguir? Definir tots
junts com volem el món local català del futur. I ell ha remarcat aquí la frase, fora de la
cotilla de la Llei de Bases de Règim Local i la resta de la legalitat espanyola. Agrairia que
això s’ho mirin perquè amb diners públics s’està associat a una associació que està
adoctrinant o formant als càrrecs electes que desobeeixin i que es vagi fora de la legalitat
espanyola. És una única observació i si es vol, quan acabi el Ple, pot passar aquest
expedient i si se’l poden mirar, ho agrairia.
També en les comissions s’ha comentat, però els agradaria fer pública la insistència i les
ganes que es tenen que es pugui finalment acabar de treballar i elaborar un reglament
per les subvencions de les associacions i agrupacions del municipi, perquè realment
durant moltes dècades això està servint com una eina política i creu que totes les entitats
del municipi han de saber que mani qui mani en aquest Ajuntament, la subvenció està
garantida i no ha d’estar assignada perquè es faci històricament o d’una manera amb
amiguisme i clientelisme.
Per últim, voldria fer una reflexió oberta al Ple, a tots plegats i diu que ells defensen que,
en democràcia, les llibertats acaben en el lloc on comencen les dels altres. I diu això en
referència al que va passar en el darrer Ple tapant la veu d’un regidor en la seva
exposició o dir assassins a qui no pensa com tu no pot tornar a ocórrer.

Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que passarà a contestar les preguntes en l’ordre en
que se li han formulat.
Amb relació ales preguntes de Decidim Vila-seca dir que va tenir l’oportunitat de
comprovar de manera més fefaent, i no pas perquè sabés que li demanarien avui, quina
era la raó per la qual havia abandonat el professor de la UPC que portava aquest estudi
en el marc de la Taula de la Qualitat de l’Aire. La resposta va ser, inequívocament per
part del Departament de Territori i Sostenibilitat, la mateixa que li va dir en el Ple, va
marxar aquest professor que feia aquesta feina i que és professor d’una universitat, però
no era la universitat la que estava allí sinó aquest professor amb el seu departament, i va
marxar per raons que preferiria que li preguntés a ell si té interès fer-ho, perquè són una
mica difícils que li pugui explicar en un plenari. Són d’un ordre molt personal.
No és la UPC qui abandona la Taula de Qualitat de l’Aire, l’abandona aquest professor. I
li posarà un altre exemple molt semblant, ja que en política universitària això passa
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sovint. Ell, diu, estava una compareixença al Parlament de Catalunya sobre un tema
relatiu al Pla Director del Centre Recreatiu i Turístic, i en aquell moment va saltar a les
agències una notícia produïda per dos professors de la URV que es posicionaven d’una
determinada manera en aquell tema. Instants després, la pròpia universitat va emetre un
comunicat dient que aquella era l’opinió dels dos professors, no la opinió de la universitat.
Amb relació a la crema de REPSOL, i amb aquesta quedarà contestada també la que li
ha formulat la Sra. Sánchez, vol dir que ha estat de molt d’impacte, ha produït molt de
ressò, normal i comprensible, i no ha deixat a ningú indiferent. En canvi, és un incident
que no activat ni les mesures d’emergència més bàsiques, perquè no hi havia cap risc.
Opinió, evidentment, no només manifestada per l’empresa, sinó confirmada per les
autoritats corresponents. L’impacte, la molèstia, la fumarada, l’alarma que s’hagi pogut
produir són comprensibles, les comparteixen tots, però si pregunten pel fet, si ha revestit
algun tipus de risc, li confirma que no, perquè així li ha estat confirmat per l’AEQT, per la
pròpia empresa i pels estaments governatius que tenen la cura de comprovar-ho. No hi
ha hagut en cap moment cap risc. Si està confirmat pels tres estaments, sempre poden
quedar dubtes raonables, però li resulta difícil imaginar que el govern, l’empresa i tots els
controls que s’hagin pogut fer allí, inclosa l’AEQT que afecta a tot el conjunt d’empreses
químiques, s’hagin posat d’acord en dir una cosa que no sigui correcta.
Amb relació a la Taula de la Qualitat de l’Aire, no sap si era una pregunta específica o era
una derivada d’aquesta mateixa apreciació a la qual també s’hi ha referit la Sra. Sánchez,
està fent la seva feina i l’ està fent bé a satisfacció de tots els que hi participen, que són
molts. Ha hagut ja noves sessions i seguirà tenint-ne, i tenint fins i tot la disposició per
part de la Taula que en algun moment, quan sigui oportú que estiguin les feines més
avançades, es posaran a disposició de cada administració local, de cada institució de les
quals en formen part per poder aclarir els dubtes que tinguin els grups que integren els
consistoris, inclòs Vila-seca, naturalment. Per tant, s’ha de deixar que la Taula treballi.
Respecte de Franco, es pensa que sí, que es trobarà aquest acord, però s’està mirant,
perquè no ha de ser només una sospita sinó una certesa. A dia d’avui que se’n ha parlat
molt i aquests dies se n’està parlant més, es coneix que va ser una requisitòria del
Govern Civil de l’època que ho va demanar a tots els ajuntaments amb la finalitat, com
s’haurà llegit en mitjans de comunicació, que el governador pogués anunciar, que els 179
municipis de la província de Tarragona, que eren els que hi havia aleshores, havien dit
que sí. Es tem que no es devia escapar Vila-seca d’aquest acord. Quan el tingui a les
mans, s’actuarà amb conseqüència i sembla que podran estar molt d’acord tots a fer el
que correspon fer.
Amb relació a la situació a Idomeni, ja hi posa ganes i voluntat, però tan enllà no hi pot
arribar avui per avui. De la feina que es fa des de la Diputació s’està mostrant el rebuig a
la situació i s’està insistint en aquesta direcció, fins on aquesta veu és possible d’exercirla. Més enllà hi ha el govern de Catalunya i el govern de l’Estat espanyol, no sempre en
coincidència en aquest tema, o més aviat amb poca, però el govern de Catalunya sap i el
de l’Estat també, i fins i tot la Creu Roja que actua en aquest tema com un més dels
elements d’introducció de les persones amb dificultats, comparteixen i discuteixen sobre
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aquestes qüestions i creen els marcs de sensibilitat i de recerca de solucions més
factibles possible per a aquests col·lectius. No pot dir-li què arriba a Idomeni o quins
efectes produeix, però a nivell territorial són els màxims que poden fer i amb les
disponibilitats polítiques, de recursos humans i econòmiques que ja s’han dit en altres
ocasions en aquest mateix Ple. Per altra banda il·limitades, ja que quan s’acabin se n’hi
posaran més. Des del punt de vista del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, els
municipis implicats en primera instància en aquesta qüestió tenen la veu clara i forta en
allò que correspon en tot moment, altra cosa és l’èxit d’aquesta posició en tot moment per
raons que ja coneixen de com està comportant-se Europa en aquesta situació.
Respecte del grup socialista, ha apuntat l’última que li ha preguntat i li contesta que no
depèn d’una reunió amb el delegat del govern, per bé que la poden tenir, depèn de les
mesures policials que a través de la Junta Local de Seguretat s’estableixen cada any. Per
a la seva tranquil·litat i la dels treballadors en aquest sector que viuen a Vila-seca, els pot
dir, i el regidor Pujals li podrà donar més detalls en comissió, que Vila-seca no és el
municipi més afectat en aquesta pràctica, es podria dir que Vila-seca és el municipi on
funciona més bé la no pràctica d’aquesta situació. Li poden confirmar els comerciants i la
gent en general. On van els comerciants que fan aquesta pràctica, prefereix deixar-ho
estar, s’espavilen com poden, però a Vila-seca i a la Pineda el problema no es pateix de
la manera que la pateixen altres municipis. Tot i així, la Junta Local de Seguretat, quan es
reuneix per planificar les diferents actuacions, no només se’n parla d’això, sinó que
s’actua, perquè si les coses van be és perquè algú hi treballa. I amb això ja li respon en
bona mesura la pregunta que li ha fet.
Pel que fa a la resposta en les comissions, tal com li deia abans la regidora Moya, les
preguntes es contesten. El que passa que poden coincidir amb el que s’espera sentir o
no, és allò de la discrepància política. Les preguntes es miren de contestar igual que al
plenari es contesta tot, a les comissions també.
Respecte a l’activitat turística a la Pineda i alguns elements de servei públic que encara
no hi són en aquest moment, el Pla d’Usos de Platja estableix que per poder establir els
mecanismes a la platja que van des de les guinguetes fins als serveis públics, lavabos,
passos de persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, es fan quan el Pla d’Usos ho
determina i d’acord amb les normes que hi ha e aquest respecte. No abans ni després.
És evident que això s’ha anat estirant, perquè també l’activitat turística ha anat creixent. I
és bo que així sigui. L’1 de juny hi seran, però si vol es pot debatre en comissió que es
faci i no hi ha d’haver cap inconvenient que si es creu que s’ha d’avançar quinze dies en
un proper Pla d’Usos es proposi. L’altra cosa és que els aprovin, perquè amb això la
última paraula no la tenen ells.
S’ha tornat insistir en la Fira de la Música al Carrer. Aquesta fira és una estratègia que
descansa en un àmbit d’autonomia municipal que és el Patronat de Turisme, on tots els
regidors hi són i poden debatre tant com vulguin aquest tema. El que vulgui saber d’això :
diners, activitat, concursos, el resultat que va donar aquell estudi, li explicaran. No hi ha
cap problema, però ho han de preguntar al lloc que pertoca. Abans es reclamava per part
d’un altre grup que hi hagués una major autonomia en determinades activitats, i aquesta
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n’és una. Aquesta activitat està vinculada a un òrgan autònom de l’Ajuntament, que no és
una comissió informativa, és un Patronat, del que en formen part tos els grups, i poden
tenir la informació en aquest respecte del que s’ha interessat.
Amb relació al bus a la Laboral el curs vinent. No té dubte que hi ha de ser d’anada i, si
pot ser, de tornada, que és el que s’ha demanat. Per tant, diguem que la seva insistència
no farà que això vagi més de pressa, prou que n’hi fan ells a l’àmbit corresponent del
transport metropolità del Camp de Tarragona. Es va aconseguir que el bus anés en un
sentit, i s’està insistint en dir-los que si es fes en els dos sentits, potser hi aniria més gent
i aquest és el treball que estan fent per mandat d’aquest plenari i per la pròpia convicció
que es té, i no té cap dubte que el curs vinent espera que sigui possible que hi hagi els
dos sentits de mobilitat.
Respecte de les piscines, les piscines són municipals, són un complex esportiu d’aigües
municipals que s’ha gestionat durant 15 anys per una concessió que ha funcionat molt bé.
Hi ha un bon servei i la gent n’està molt contenta i, per tant, la seva voluntat és seguir
aquest model a través d’un nou concurs, que el guanyarà qui el guanyi.
ERCROS, COVESTRO, inversions, llocs de treball i d’ERCROS
a Alemanya.
COVESTRO BAYER sí que és alemanya, ERCROS és d’aquí i manté un contacte fluid i
constant amb el dirigents i amb els treballadors. Amb ERCROS va passar en pocs mesos
una situació d’alarma produïda pel fet de les declaracions que van haver de fer la seva
cotització pública en borsa i pel fet que havien d’emetre unes determinades informacions
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Això va produir una gran alarma. Bé esta
que es vagi produir, perquè va donar com a efecte una immediatesa en el diàleg
institucional, laboral i empresarial. No tornarà a repetir que manté les seves reunions
sovintejades amb altres regidors del govern, amb els comitès d’empresa de Vila-seca I i
Vila-seca II, i amb els dirigents de l’empresa, des del més alt nivell fins al nivell territorial,
però sí pot dir que han passat d’aquella alarma inicial a una situació molt diferent, que no
vol dir de triomfalisme.
Però invocacions de pèrdues de 35.000 llocs de treball, no toca. Ni de lluny ni de prop.
Queda bé de vegades dir-ho, però aquesta quantitat de pèrdua de llocs de treball no està
en risc en aquesta demarcació. Pot estar tranquil. Si té la sospita ja li diu ell que no. Tot i
que hi té poca capacitat d’influència, té la convicció que no es prendran 35.000 llocs de
treball. I fins i tot, té la confiança que dels d’ERCROS se’n perdin pocs i que no siguin
perduts, que siguin resultat d’una negociació que comporti, perquè així li han dit, que els
que estiguin més propers a l’edat de jubilació puguin passar a una situació de jubilació
amb un bon tracte econòmic i amb un acord final.
S’està en aquesta direcció. Si s’aconseguirà el 100% o el 90% o en un alt percentatge és
el que desitgen tots. No tenen encara aquesta certesa perquè falta recorregut, però la
reacció d’ERCROS davant la crisi és bona, és positiva. Estan anunciant inversions,
sobretot al municipi. I no vol insistir més amb això, perquè sembla que el que va bé a
casa els alegri quan en altres llocs no els va tant bé. La situació a Flix no és la mateixa
que a Vila-seca. Ja li agradaria que a Flix fos tan bona com a Vila-seca, que també hi
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parla amb l’alcalde de Flix i també li fa patir la situació de Flix, però de la que se n’ha
d’ocupar és de la del municipi. Pot dir que estigui tranquil en el sentit que s’estan duent a
terme polítiques d’inversió, que s’està reaccionant a temps i bé i els dirigents estan
donant informació damunt dels treballadors, i li consta que aquest entenen això. Les
notícies sobretot dels beneficis que han fet en el primer trimestre d’aquest any, que són
els que no havien fet durant molts anys, són el millor indicador que l’empresa ha adoptat
un seguit de mesures que estan donant un bon resultat. Assegurar el futur de l’empresa
descansa sobre les decisions estratègiques que es prenguin i sobre el comportament de
la plantilla. I li consta que si una cosa és ben orientada l’altra és modèlica. I en aquest
sentit, s’han de dir les coses pel seu nom sense excessos d’alarmisme ni tampoc de
conformisme.
Amb relació a les preguntes de Vila-seca en Comú relatives als treballadors de Port
Aventura i la parada de bus, vol dir en primer lloc, que l’Ajuntament ja va avisar a
Transports de la Generalitat que s’equivocarien de suprimir aquella parada. Els van
advertir. No ha estat prou l’advertiment i ho han fet. A continuació d’aquest succés s’han
produït els moviments del sindicats, dels treballadors, de l’empresa, de tothom, dirigint-se
a les institucions locals de Vila-seca, de Salou, també d’altres institucions territorials, que
han reaccionat inequívocament en la direcció d’informar la Generalitat de l’equivocació
que és la supressió d’aquesta parada. Per tant, confia que ben aviat reaccionin davant
aquesta situació i de la pressió que s’hi està fent, dels advertiments que ja havien fet i de
la insistència que estan fent ara els propis treballadors i l’empresa, que van a una
totalment, i les administracions locals. Confia que això tingui èxit i recuperin la parada que
els anava molt bé prop del seu lloc de treball.
Ha fet alguna referència a tendències precaritzadores. Aquests dies s’ha reunit amb una
de les forces sindicals que està fent una ronda de contactes per les institucions principals
del Camp de Tarragona advertint d’algunes males pràctiques en aquest sentit i relatives
que els contractes no s’ajusten a l’horari de treball real. I constataven i contrastaven la
feina que s’està fent en administracions i demanaven informació en respecte perquè
saben que Vila-seca és un model de bones pràctiques, pel que fa a les pràctiques que pot
controlar l’administració local, cosa que els honora a tots, al govern i a l’oposició i al bon
funcionament en aquest sentit.
Aquesta no és la tònica tan exacta en el sector privat, on la seva capacitat de control és
menor i el que se’ls demanava és que hi estiguin tots i amb aquesta resposta convida a
tots els presents que si coneixen en el seu entorn més immediat alguna empresa que
empra pràctiques d’aquesta naturalesa, en bona i lleial col·laboració amb el sector dels
treballadors i sobretot amb els sindicats que s’interessen i que hi estan donant una
prioritat, els informin d’aquestes situacions i tractin de denunciar-les pels camins que són
més escaients de fer-ho.
Amb relació a l’enterovirus, certament el Departament de Sanitat de la Generalitat no ha
estat modèlic en aquest tema ni àgil. No ho ha criticat públicament, però no n’és defensor
de la demora que van tenir a oferir una informació més tranquil·litzadora. Sí que ha estat
àgil el Departament d’Ensenyament amb la seva Consellera, que sense disposar
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d’aquesta informació van genera un protocol el més aviat que van poder i es van posar al
costat dels centres públics d’ensenyament del país. I sí que li ha de dir, amb total
coneixement, la reacció d’immediatesa d’aquest municipi amb relació a les dues famílies
que han tingut fills afectats d’una escola del municipi.
La regidora d’Ensenyament, el regidor de Serveis Generals del municipi i la directora del
Cap amb tot l’equip mèdic darrere, assumint una funció que no els és pròpia van anar a
introduir tranquil·litat a l’escola i van estar en tot moment donant la informació que es
necessitava perquè aquesta pogués ser traslladada als pares. Per tant, el comportament
local va ser encertat. Ja li hauria agradat que fos el que hagués tingut el Departament de
Salut de la Generalitat.
Per tant, coneixement de la direcció del centre, a tot hora. Coneixement també de les
famílies afectades. La resta de famílies, tant d’interès com en van tenir se’ls va contestar i
una actitud absolutament discreta i permanent de col·laboració del centre de salut de
Vila-seca, la seva directora i l’equip mèdic que la secunda, el regidor de Sanitat de
l’Ajuntament i la regidora d’Ensenyament des del primer moment fins al moment que
aquests nens han tornat a casa, que ja hi són.
Respecte al grup de C’s, li accepta les disculpes, però no calia que li oferís i per això no li
va donar la paraula, no per negar-li, sinó perquè li va mostrar que era per això. No cal,
però ja veu que el Sr. Ramírez hi ha volgut insistir i li accepta les disculpes.
Tornant al tema li dirà que 14 seus o 14 subseus olímpiques no es posen d’acord en, no
sé com ho ha dit, favors prestats a un diari. Són municipis de totes les formacions
polítiques. No té cap inconvenient a demanar que li certifiquin que sota el seu honor o
prestigi, que el Diari de Tarragona va a cada un d’aquests llocs dipositar el nombre de
diaris. Naturalment hi ha un marc de funcionament de les coses, de diaris, n’hi ha molts a
la venda cada dia. Hi ha els organismes que validen el nombre d’exemplars que cada
capçalera produeix. El Sr. Ramírez té la documentació que va justificar aquell fet, com la
tenen 13 altres Ajuntaments, des dels més grans als més petits que col·laboren en
aquesta iniciativa, i si creu que la informació que li ha donat, per la qual li ha demanat
disculpes i que és molt complerta, encara li sembla insuficient, demanarà al mitjà de
comunicació que enviï un albarà certificat, si és que disposen d’aquest mecanisme i, si
no, no li podrà donar res més, perquè ja no té res més.
L’ACM és una entitat que agrupa el municipalisme català, o una bona part. La Federació
de Municipis de Catalunya, és l’altra. A l’ACM hi pertany l’Ajuntament de Vila-seca i 1000
entitats locals més de Catalunya, que formen part d’aquest lobby del municipalisme que
agrupa tots aquests ajuntaments per la defensa dels interessos comuns. Algunes
vegades s‘han debatut coses aquí, com per exemple, compres integrades, intenció de
preus beneficiosos pels seus ajuntaments de cara a qualsevol tipus de prestació de
serveis.
Fan moltes activitats, tenen set o vuit departaments, i si el Sr. Ramírez li diu que té
interès a conèixer les activitats que s’hi desenvolupen per poder-hi participar o per poder
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tenir més informació, no té cap inconvenient. Si les coneix podrà emetre el judici que
cregui més convenient, però aquesta entitat decideix per si mateixa el que creu que ha de
fer. El fet que l’Ajuntament hi sigui, no vol dir que subscrigui 100% el que fan, vol dir que
s’hi és per les coses que interessen i moltes d’aquestes són de gran utilitat i també
recordar que l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya estan estudiant integrar-se.
Per tant, tot el municipalisme català estaria en una mateixa entitat. Per això li diria que
pocs dubtes deu oferir a totes les formacions polítiques que integren el món local, quan
s’està treballant en la direcció de formar-ne part totes del mateix ens.
No té constància que l’Ajuntament de Vila-seca hagi donat una subvenció sense passar
per les bases d’atorgament de subvencions. Per tant, segur que tot és millorable, segur
que de tot se’n pot parlar més, que es pot aprofundir més, però les bases de subvencions
hi són i se segueixen aquestes bases per donar-les.
Respecte l’última consideració que ha fet el Sr. Ramírez, que és una determinada
exclamació proferida per una persona del públic assistent al Ple amb relació a alguns
membres del plenari, dir-li que li va repugnar tant com a ell i vol pensar que a tothom
d’aquesta sala, però ja no s’hi referirà perquè no cal.
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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