ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 29 de juliol 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 23,00 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. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
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Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que en primer lloc voldria donar la benvinguda, en nom
de tots i en el seu propi, al Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor que els acompanya en
aquesta sessió per primera vegada i en aquesta nova etapa.
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA
EL DIA 29 DE JUNY DE 2016.

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

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM. 00361
AL NÚM. 00419 DE 2016.
Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que han pogut veure que al decret de l’alcaldia núm.
363, s’han gastat 1.535 euros en quatre mesos de lloguer, i al 364, 850 euros per dos
mesos de lloguer, i ells reclamen una verdadera borsa de lloguer social, perquè la
despesa seria una despesa real de lloguer social i no els sotsarrendaments a particulars.
Voldria recordar que és als bancs i als grans tenidors d’habitatges buits a qui se’ls ha
d’exigir la cessió dels pisos al municipi. S’ha de vetllar perquè es vagi en aquesta
direcció.
Després, al decret de l’alcaldia 376 i en altres també, han pogut veure que parla de les
targetes d’aparcament i la paraula que es fa servir és per a disminuïts, quan hauria de
parlar més aviat de persones amb mobilitat reduïda. Demanen que rectifiquin i es canviï
el vocable.
Al decret de l’alcaldia 393, indica que s’han gastat més de 6.000 euros al llarg del mes de
maig a pagar serveis extraordinaris al personal funcionari del Consistori. Creuen que
aquest decret manifesta clarament la necessitat de comptar amb més treballadors i
treballadores, i no sobrecarregar els que ja es tenen.
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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. 00361 al núm. 00419 de 2016.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’ÀREES PRIORITÀRIES I
SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS ALS EFECTES DE L’ARTICLE 20 DE LA LGPE 2016.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que el seu grup votarà a favor, tot i el vot en contra de la
comissió, perquè aquell era un vot de protesta. I volen expressar un vot de protesta perquè
entre el que es defineixen com a serveis públics essencials, es consideren encertadament
àmbits com l’educació, infància i joventut, participació ciutadana... entre d’altres, i els sembla
molt bé. Però llavors, d’ altra banda, es descarta oferir serveis com els vetlladors per a nens
amb necessitats educatives especials en hores no lectives o es renuncia a gestionar
directament els serveis socials, o a impulsar el consell d’infants, quan aquest últim és una
gran eina que combina suport a la infància i foment de la participació ciutadana, la qual,
insisteix, es defineix com a essencial, com a serveis públics essencials.
El que voldrien demanar és que s’ho creguin això. Ells s’ofereixen a treballar, ho demanen
en positiu, s’ofereixen a treballar i amb el compromís màxim, però que es revisin aquestes
decisions que s’han pres al seu dia i que es repensin, perquè creuen que són necessitats
essencials i que segurament farien un servei molt important a la ciutadania de Vila-seca que
s’hi veiés afectada.
S’han adonat amb posterioritat a la comissió, que es defineixen com a essencials serveis
com el comerç, l’agricultura, mercats, platges... i, en canvi no s’ha trobat cap referència
directa al turisme, i no saben si és que és un error o és que realment ja es dóna per inclòs.
Seguidament pren la paraula la Sra. Martin i diu que ells aniran una mica en el sentit que ha
comentat el Sr. Forasté. El vot serà a favor, perquè han consultat la normativa i evidentment
s’ha de complir amb la llei LGPE respecte a l’article 20.2, però han trobat que s’ha fet una
mica al “tuntún” la definició d’una sèrie de serveis als quals no han trobat gaire lògica. De
tota manera, diu, no serà el seu grup municipal el que vagi en contra de la creació de llocs
de feina, encara que siguin temporals i per això reitera el seu vot a favor. Però dels 19 punts
que hi ha com a serveis que es consideren essencials en troben a faltar alguns i alguns no
serien tan essencials com creuen que és l’esperit de la llei.
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Pren la paraula la Sra. Sánchez i diu que si bé troben també que aquest acord converteix el
que és l’excepció en norma, ja que pràcticament tots els serveis de l’Ajuntament passen a
ser considerats com a essencials o prioritaris, també creuen que han de ser reforçats i des
de Vila-seca en Comú estan a favor que es prengui aquest acord ja que cal contractar més
personal a jutjar pel resultat de l’estudi psicosocial de les condicions de treball del personal
de la Corporació, al qual ells han tingut accés.
Així doncs, votaran a favor d’aquest acord i demanen que després de l’estiu es comenci a
obrir i a treballar sobre l’oferta pública d’ocupació local, perquè es pugui aconseguir aquesta
estabilitat en les contractacions públiques municipals i perquè es puguin complir amb les
jubilacions, les llicències i poder descongestionar de treball tot el personal de l’Ajuntament.

L’1-1-2012 va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic, publicat en el BOE de 31 de desembre de 2011. El RDL enumera tot un seguit de
mesures, les quals tenen incidència directa a l’administració local, entre les quals tenim la
consistent en la impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al
nomenament de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats
urgents i inajornables. Posteriorment es va dictar el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va
complementar les mesures de contenció pressupostària en les AAPP.
L’1-1-2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2016, publicada en el BOE número 260, de 30 d’octubre de 2015 (en
endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a
la contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les
administracions, inclosa l’administració local.
L’article 20 LGPE/16 (Oferta d’ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de
la provisió de necessitats de personal) disposa: “U. 1. Al llarg de l’exercici 2016
únicament es pot procedir, en el sector públic delimitat a l’article anterior, a la incorporació
de nou personal amb subjecció als límits i requisits que estableixen els apartats següents,
excepte la que pugui derivar de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes
d’ocupació pública d’exercicis anteriors ...”
Segons l’apartat Dos del citat article 20 (caràcter bàsic), durant l’any 2016 no s’ha de
procedir a la contractació de personal temporal ni al nomenament de funcionaris interins
excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que s’han de
restringir als sectors, les funcions i les categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
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Durant l’exercici 2016 respecte a la contractació de personal laboral temporal o
nomenament de funcionaris interins es continua amb la línia establerta en el RDL
20/2011, de 30 de desembre, i, per tant, s’atribueix un caràcter excepcional i vinculat a
necessitats urgents i inajornables, restringida als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionaments dels serveis
públics essencials, havent de ser, per tant, les corporacions locals qui hauran d’analitzar i
justificar per determinar els serveis prioritaris en el si de la seva organització. És a dir, per
una banda s’exigeix l’existència d’una necessitat urgent i que no es pot ajornar, i, de
l’altre, que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.
Amb aquesta previsió general bàsica l’Estat ha reglamentat les possibilitats de nomenar o
contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu,
cosa que també ha de poder fer aquesta Corporació en ús de la potestat organitzativa i
dels principi d’autonomia local.
Com que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o
essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada administració.
Atès l’informe de Governació de data 18 de juliol de 2016, en què es delimiten els criteris
que haurien de regir la declaració de les àrees o sectors que tenen la naturalesa de
prioritàries o essencials, amb relació a les categories i funcions que es consideren
necessàries per a garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes
l’Ajuntament de Vila-seca, així com la proposta de nomenament de personal interí i la
contractació de personal temporal d’acord amb la normativa vigent.

Vist l’informe jurídic favorable i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar que les següents àrees tenen la naturalesa de prioritàries, amb relació
a les categories i funcions que es consideren necessàries per a garantir la prestació dels
serveis i funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Vila-seca:
- Àrea d’Alcaldia.
- Àrea d’Hisenda i Activitat Econòmica.
- Àrea de Serveis al Territori.
- Àrea de Serveis a les Persones.
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- Àrea de serveis Generals i seguretat Pública
SEGON. Declarar serveis públics essencials de l’Ajuntament de Vila-seca, als efectes
previstos per l’article 3 del Reial Decret Llei 20/2011 i l’article 20. Dos de la Llei 48/2015,
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, tota activitat
adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris enunciats en els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, bàsica de règim local (reformada per
l’ARSAL), els següents:
1. Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació.
2. Serveis de seguretat ciutadana, serveis de trànsit, mobilitat i regulació d'ús ciutadà de
les vies i els espais públics, protecció civil, i d’atenció d’urgències i emergències de tot
tipus.
3. Serveis de contractació administrativa i Departament d’informàtica.
4. Serveis de recursos humans i règim intern.
5. Serveis de suport a Secretaria i assessoria jurídica.
6. Serveis d’arxiu i registre de documentació.
7. Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius.
8. Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d’inspecció i altres de
control preventiu. Comerç i consum. Agricultura. Mercats i Platges.
9. Serveis públics i logístics municipals.
10. Serveis sanitat i salut pública, de control sanitari del medi ambient, d'indústries,
activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions, d'edificis, de la distribució i
subministrament d'aliments.
11. Serveis de cementiri i de policia sanitària mortuòria.
12. Serveis d'actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió dels cens
electoral.
13. Serveis relatius a la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica,
financera i pressupostària.
14. Serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
15. Serveis d'obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions.
16. Serveis de Medi natural i Serveis Públics.
17. Serveis de planificació estratègica i ordenació territorial.
18. Serveis d’ensenyament, formació i ocupació, benestar social, polítiques d’igualtat i de
gènere.
19. Serveis de cultura, esports, infància i joventut, gent gran, relacions cíviques i
participació ciutadana.
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions
que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i aquelles que, pel seu
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nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, es consideren prioritàries
per a garantir l’adequat funcionament dels serveis.
TERCER. Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer nomenament
de funcionaris interins corresponents als serveis i àrees o sectors declarats serveis
essencials o prioritaris respecte de les vacants que es puguin produir. Les contractacions
no podran excedir en cap cas les consignacions pressupostàries del Capítol I del
pressupost de personal del respectiu exercici.
QUART. Limitar la contractació temporal i el nomenament de funcionaris interins als
casos següents, degudament motivats:
a) Per a cobrir necessitats urgents referides a les àrees o serveis que es consideren
prioritaris
b) Per a fer front a situacions excepcionals.
SISÈ. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Vila-seca i a la seva
Seu Electrònica.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS
I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ELS
PATRONATS DE MÚSICA I DE TURISME, REFERIDA A 31-12-2015.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu el seu vot serà favorable, però es reserven el dret a dir el
que creguin convenient una vegada puguin revisar en tota la seva extensió, a fons i amb
calma i tranquil·litat, l’inventari, ja que és el primer cop que el veuen i tampoc no han tingut
massa temps, i no ha estat per mandra, simplement no hi havia prou hores hàbils com per
poder analitzar-ho amb la profunditat que es mereix.
Seguidament intervé la Sra. Martín i diu que entenen que la normativa actual sobre
comptabilitat local fa que les corporacions es vegin obligades a fer aquest Inventari General
de Béns i Drets de l’Ajuntament i dels organismes autònoms, el Patronat de Música i el
Patronat de Turisme, i que s’ha de seguir la instrucció recollida a l’ordre 1781 de 2013. Per
tot això i, a més, per l’informe emès pel Secretari General d’aquesta Corporació que analitza
aquesta normativa, entenen que és de rebut i que s’ha de fer aquesta rectificació d’inventari i
és per això que el seu vot serà favorable, tot i que també es reserven el dret de fer una
revisió més profunda ja que han tingut molt poc temps material per a fer-la i, a més,
l’explicació de com anava aquest inventari els la van donar fa menys de cinc dies. Per això
volen revisar-la a fons amb tot l’interès que mereix un inventari amb aquestes quanties.
7

Intervé la Sra. Sánchez i diu que ells també la volen revisar a fons perquè és impossible que
amb 48 hores o tres dies es tingui la possibilitat a nivell de temps ni material per poder
corroborar les dades d’aquest inventari. Tal com els va explicar la tècnica, hi ha una nova
instrucció per portar a terme el que és la comptabilitat i on abans hi havia un material i unes
concessions que es comptabilitzaven ara no es tenen. Ha canviat la gestió comptable
realitzada per una empresa però encara no es té una base de dades actualitzada, i com
poden comprendre falta transparència. I quan hi hagi aquesta transparència i els comptes
clars, ells votaran a favor, però d’aquesta manera s’abstenen.
El Sr. alcalde intervé i diu que aquesta insistència a manifestar que es reserven el dret de
revisar-ho, voldria dir que el tenen sempre aquest dret a revisar-ho tot, no el tenen ara
perquè hi votin a favor. Als que han dit que hi votaran favor, dir-los que serà un plaer que
puguin estudiar amb tota la profunditat l’inventari de béns que té el municipi, que és gran i
important, altra cosa és que ara s’emeti el vot no sobre el conjunt de l’inventari sinó només
sobre la rectificació que sobre aquest inventari es fa i això no té tan d’abast. Així ja se’ls ha
explicat en la comissió punt per punt quins són els elements que es modifiquen i, per tant,
l’abast de la seva votació, de tots, és sobre la modificació, no sobre el conjunt de l’inventari,
que naturalment està a la disposició de tots i no li falta gens de transparència. El podran
veure quan vulguin i tindran totes les hores que vulguin per dedicar-hi.
El Sr. alcalde finalitza dient que l’Inventari ha estat sempre, com tantes coses, un element
claríssim de transparència. Només cal llegir-lo, comprovar-lo, anotar-lo, revisar-lo, preguntar
els dubtes, tot el que vulguin.
Atès l'expedient instruït per a la rectificació anual de l'inventari general de béns i drets que
reflecteixi les altes i baixes produïdes durant l’exercici econòmic de 2015, i comprovació
de l’inventari a data 31 de desembre de 2015.
Atès que la darrera rectificació de l'inventari va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de 24 d’abril de 2015, corresponent a l’exercici de 2014.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real
del seu patrimoni, d’acord amb l’establert a l’art. 103 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vistos els articles 222 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 86 del
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local; l’article 32 de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; els articles 100 i següents
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del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d'octubre; l’article 203 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el TRLRHL i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com l'informe emès pel secretari
general de la corporació.
Vist l’informe jurídic favorable i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció del Sr./Sra.
Sánchez i Téllez i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero,
Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, García, Pastor,
Basterrenchea, Martín, Forasté i Camarasa, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i drets d'aquest Ajuntament
i dels seus organismes autònoms, els Patronats de Música i de Turisme, referida a 31-122015, de conformitat amb el resultat dels treballs d’actualització executats, que determina
un patrimoni líquid a 31/12/2015 de 84.677.243,18 euros.
SEGON. Trametre una còpia de l’aprovació de la rectificació de l'inventari, autoritzada pel
secretari general de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde, al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Notificar aquest acord als Patronats Municipals de Música i de Turisme i al
departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI PER A L’ANY 2017.
Vista la Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 72315 el dia 6 de
juny de 2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per
a l’any 2017, les quals es relacionen a continuació:
6 de gener (Reis), 14 d’abril (Divendres Sant), 17 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de
maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 12 d’octubre
(Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (dia de la
Constitució), 8 de desembre (la immaculada), 25 de desembre (Nadal), i 26 de desembre
(Sant Esteve).
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Vist l’article 2 de la mateixa Ordre on diu que a més de les festes esmentades i mitjançant
una ordre del Departament de Treball es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Vist allò que disposa la legislació vigent i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar el següent calendari de festes locals del municipi de Vila-seca per a
l’any 2017:
-

17 de gener, dimarts.
3 d’agost, dijous.

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
i als mitjans de difusió de l’Ajuntament.

5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.

Pel Sr. Téllez es dóna lectura a la següent moció:
A) “Atès que actualment existeix un reglament per regular l'ús del Centre Cívic de la Pineda.
Atès que els Centres Cívics del Colomí i de la Formiga són espais públics de similars
característiques pera no hi ha cap reglament que reguli el seu ús.
Atès que aquesta situació és totalment incoherent i genera un greuge comparatiu 'de
iure' entre els diferents centres cívics municipals.
Atès que l'administració pública s'ha de regir per la legalitat i ha de vetllar per que tothom
tingui les mateixes oportunitats.
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Atès que en el passat ple de Gener de 2016 el Regidor President de la Comissió de Serveis
a les Persones va manifestar que està en projecte establir reglaments pels centres del
Colomí i La Formiga.
Atès que al llarg d'aquests sis mesos no hem obtingut cap manifestació en aquesta direcció.
Per tots aquests motius, demanem als Regidors i Regidores que composen l'Ajuntament de
Vila-seca l'adopció dels següents,
ACORDS
1. Aprovar la creació d'un reglament d'ús pels centres cívics de Vila-seca o, en el seu
defecte, un reglament per cada centre cívic municipal existent.
2.Que la primera proposta de reglament estigui enllestida abans del proper 1de gener de
2017”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que per a ells hi ha dues raons principals per donar suport
a aquesta moció. La primera ve una mica de la definició del que és un centre cívic. Si
s’agafa la definició de la xarxa d’equipaments de Catalunya diu que : un equipament cívic
dona cabuda a programes, activitats i serveis per a persones de totes les edats amb la
finalitat d’aconseguir la dinamització socio-cultural i l’acció comunitària. Seguint amb la
definició aquesta, considera que els equipaments són cívics quan compleixen que són
públics i especifica que són oberts a tothom sense cap mena de discriminació i no es
condiciona l’accés ni a cap mitjà de pagament de quota ni a cap tipus de subscripció
econòmica. I també que són centres participatius, educatius i que reuneixen les
característiques estructurals i funcionals fixades per la norma i que s’han de complir per
assegurar la qualitat de les instal·lacions.
Per tant, agafant una mica l’esperit d’aquesta definició del que és un centre cívic, creuen que
per garantir que els centres cívics compleixin aquestes funcions la millor manera és fer un
reglament i aquest esperit posar-lo al paper. Això pot costar més o menys i es poden
equivocar, esmenar, però al final de segur que dóna més seguretat.
En segon lloc, és per protecció del mateix equip de govern municipal, perquè molts cops
s’acusa d’arbitrarietat o discriminació a l’hora d’atorgar l’ús dels centres cívics. Si existeix
una norma clara per a tothom, si les regles del joc estan ben definides, el primer beneficiat
és el gestor de l’equipament. No hi ha possibilitat al dubte, d’error o d’equivació si es vol, per
tot això ells votaran a favor a la creació d’aquest reglament.
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Seguidament pren la paraula el Sr. Basterrechea i diu que ells també votaran a favor
d’aquesta moció, perquè és una reclamació que fan des de l’inici del mandat. L’elaboració
de reglaments, no només per als centres cívics, sinó per tots. Ho van demanar també per a
la utilització dels centres esportius i altres, i la Sra. Martín fa uns plens ja va demanar aquest
reglament d’ús dels centres cívics arran d’un incident que va tenir el seu grup, i amb aquest
reglament i les regles del joc ben posades s’evitaria qualsevol problema, per tant estan a
favor d’aquesta moció.
Seguidament pren la paraula el Sr. Toquero i diu que aquesta és la segona vegada que es
porta al Ple una moció de característiques similars o pràcticament igual reclamant la
reglamentació de centres cívics. Ja va comentar al Ple del mes de gener, que va ser
exactament quan es va debatre una moció que creu que es va presentar per part del grup
municipal socialista, que actualment existeix un reglament que regula el que és la utilització
del centre cívic de la Pineda perquè escau que és un espai en el qual hi ha moltes entitats
que hi participen i ell va comentar al Ple del gener que també en un futur podrien estar fent
algun tipus de proposta en aquest sentit d’altres reglaments per a altres centres cívics.
Això és una cosa que poden treballar-la, però no poden donar unes dates ni unes exigències
com es proposa en aquesta moció. És una proposta que ja va comentar que podrien
debatre en comissió informativa i la seva proposta segueix en peu. Els centres cívics als
quals fan referència, del Colomí i la Formiga, avui tenen un funcionament molt normalitzat,
no té constància que tinguin cap tipus d’incidència com a regidor responsable de Relacions
Ciutadanes, hi seguiran treballant-hi i fent el que s’escaigui en cada moment i marcant els
temps com corresponguin.
El Sr. Téllez intervé i diu que en primer lloc dir que per poder parlar de funcionament
normalitzat, com clarament indica la paraula, cal que s’hagin establert normes, i si a dia
d’avui no hi ha normes no es pot dir que hi ha un funcionament normalitzat. Pel que fa a la
proposta, tranquil·lament es pot negociar en aquesta mateixa moció i ajornar el segon punt,
deixar-lo sense funcions , valorar el segon punt i que quedi el primer, i per donar més marge
i que no es quedi una data concreta, han pensat que seria suficient, ja que estaven parlant
de cinc o sis mesos, si aquest és el problema no tenen cap inconvenient a treure el segon
acord perquè creuen que és necessari, i si el temps és el problema donaran un marge de
temps més elevat.
El seu grup ha tornat a presentar una moció de característiques similars aprofitant la paraula
donada en aquest plenari, perquè d’alguna manera a la seva formació una de les coses que
més els ha sobtat en la seva entrada en les institucions que essent una formació que el seu
codi ètic admet fins i tot la desobediència a aquelles lleis que no consideren justes, que
molta gent els assenyala pejorativament com a antisistemes, radicals, els han acusat de ser
portadors de les set plagues de l’apocalipsi i tot aquest seguit de coses, bajanades en
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general, després veuen que a l’hora de la veritat són unes de les principals formacions
d’aquesta sala de Plens del Consistori defensores de l’ordre i de la llei. Per això creu que és
indicatiu el cert grau de despotisme en el qual de vegades des de l’equip de govern es
dirigeix el municipi.
Llavors, continua dient el Sr. Téllez, una formació com la seva que aspira a aconseguir una
Vila-seca més justa, més democràtica, transparent, que dóna veu a la gent, veuen amb
espant declaracions del tipus de si els reglaments són ferragosos, que no s’han de posar
semàfors..., perquè ells consideren que normativitzar és l’antídot més efectiu als favoritismes
i és el principal mecanisme que té la societat per aconseguir evitar el que s’anomena “efecto
gorrón”. Llavors, si tot està ben fet, quin problema hi ha a deixar per escrit el procediment
que s’està emprant actualment si saben que no s’està emprant un procediment arbitrari, ja
que els consta que les coses es fan certament amb justícia. El que el seu grup vol és que
consti per escrit per una qüestió de rectitud.
El Sr. Téllez finalitza dient que creu que no s’acaben d’adonar que si voten en contra
d’aquesta iniciativa, d’alguna manera s’estan retratant, i els estan donant la raó quan parlen
que no hi ha un tracte igualitari, perquè si hi fos realment, no s’hauria de tenir cap mena de
por a posar per escrit el procediment que s’està fent actualment.

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

Per la Sra. Sánchez es dóna lectura a la següent moció:
B) “ Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris que s'hauria d'evitar el dany ambiental en
origen i que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en residu s'ha
de responsabilitzar d'ell. D'altra banda, el VI Programa d'Acció Ambiental de la UE planteja
com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de residus i esmenta la
prevenció com a principal element de la política de gestió de residus.
Atès que les normatives europees, estatals i autonòmiques en matèria de residus i residus
d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s'han assolit.
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Atès que la Directiva d'envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclat dels
materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només al 48% els envasos
de procedència municipal. Atès que el principi de Responsabilitat Ampliada del Productor ha
estat un principi primordial de la política europea i ha rebut el suport de l'OCDE per la seva
capacitat d'internalitzar els costos de les empreses i de lliurar la societat d'aquests.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit d'envasos (SDDR) són el
sistema obligatori de gestió d'envasos, però que per interès del sector de l'envàs no s'han
desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans
que, a partir dels anys 60, apareixen els envasos d'un sol ús.
Atès que la normativa estableix la prioritat de reduir els residus i els residus d'envasos, però
aquests segueixen creixen i el potencial de reciclatge no explotat és encara enorme: més de
la meitat dels recursos existents acaben enterrats o cremats sense ser aprofitats com a
matèria primera per a convertir-se en nous recursos.
Atès que la normativa estatal d'envasos estableix que el "sobrecost" de la recollida selectiva
d'envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), però els ens locals
assumeixen el"cost" total de la gestió dels envasos el qual és superior al sufragat pels SIG.
Atesa la situació actual dels residus d'envasos, que no ha aconseguit assolir els nivells de
prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu, estatal i autonòmic.
Atès el nou context legislatiu que possibilita la introducció de I'SDDR d'envasos per part de
les CC.AA. en cas de determinats supòsits com a residus de difícil valoració o com
l’incompliment dels objectius de reciclatge. 1Ley 22/2011, de 28 de juliol, de Residuos y
Suelos Contaminades i ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia
de Medio Ambiente. Donat el context de Catalunya.
Atès que els SDDR han demostrat,
recuperació dels envasos.

allà on s'apliquen, obtenir els millors resultats de

Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l'ús d'envasos reutilitzables i que la implantació
d'un SDDR per envasos d'un sol ús aconsegueix triplicar els índexs de reciclatge d'aquests
envasos (reduint a la meitat la contribució al canvi climàtic que té cost zero per a les
administracions, importants estalvis en serveis de neteja pels ajuntaments i suposa la
creació de llocs de treball pagats gràcies a les grans quantitats i a la qualitat dels materials
recuperats que actualment acaben a l'abocador, incineradora o al medi ambient.
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Atès que I'SDDR d'envasos redueix considerablement el volum de deixalles abandonades
als espais públics/ les platges, el mar... i contribueix a la protecció de la biodiversitat. Atès
que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar actuacions de
prevenció de residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure models
de gestió de residus i envasos com a recursos/ que potenciïn la reducció i recuperació
màxima dels residus .
Per tots aquests motius, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú demanem al Ple de
Vila-seca l'adopció dels següents
ACORDS
1.
Refermar el compromís del municipi de Vila-seca de desenvolupar actuacions
encaminades a reduir els residus, maximitzar la seva recuperació i sensibilitzar la població i
als agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la
contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, potenciant una distribució i
un consum responsables.
2.
Proposar al Departament de Medi Ambient de Catalunya que, en ús de les seves
competències, obrin el debat per a plantejar I'SDDR com a sistema general pels envasos de
les begudes més consumides, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles
mesures encaminades a reduir els residus.
3.
Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desenvolupament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema general de
gestió de certs envasos.
4.
Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món local:
amb associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals (mancomunitats,
Consell Comarcal del Tarragonès, Diputació de Tarragona/ etc.) i les entitats socials que el
promouen.
5. Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model ecoeficient de gestió
d'envasos amb els ens locals, associacions municipals, sectors empresarials i entitats
diverses, per crear les condicions per a formular la demanda al Govern i Congrés de canvi
de la normativa vigent.
6.
Sol•licitar que en la revisió de la Llei d'envasos i residus d'envasos (LERE)
s'incloguin propostes que contribueixin a reduir els residus d'envasos, la reutilització i, que
s'estableixi I'SDDR com a obligatori pels envasos de les begudes més consumides i que
s'apliqui el criteri de Responsabilitat Ampliada del Productor.
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7.
Sol•licitar un millor conveni amb els SIG. Demanar a l'organisme competent que
negocia el conveni per l'ajuntament de Vila-seca que s'aculli a la pròrroga legal de com a
mínim sis mesos per a valorar la situació i les alternatives. Proposar que incorpori
determinades millores per a que el conveni sigui més just pels ciutadans i ajuntaments.
8.
Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i econòmics
d'aquest sistema i els continguts d'aquesta moció i demanar el suport.
9.

Publicitar aquesta moció i els seus acords als mitjans de comunicació.

10.
Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament
d'Empresa i Coneixement, Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació i al
Departament d'Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix,
comunicar aquesta adhesió a la secretaria de Retorna, tramitant còpia signada per correu
electrònic a: info@retorna.org”.

Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que és un tema que no és menor, és la salut del planeta i
és combatre l’impacte de la petjada humana en un àmbit que hauria de ser prioritari per a
aquesta i per a totes les institucions del serveis públics del món sencer, i per a ells ho és i ho
és molt.
Insisteix que hi ha la subsistència de la raça humana i el futur d’aquells que els
sobrevindran, i totes les passes que es facin en aquest sentit, per curtes que siguin, sempre
són positives. Es pot aplicar el lema aquell pensa globalment i actua localment, creu que en
aquest cas s’hi adiu moltíssim i, per tant, ells entenen que aquesta moció forma part d’una
campanya global i que tot i que es podria concretar més i insistir més a agafar un major
compromís en alguna de les accions, comparteixen al cent per cent el sentit de la mateixa i,
per tant, hi votaran a favor.
El Sr. Bastrerrechea intervé i diu que en aquesta moció el vot del seu grup serà d’abstenció,
no perquè no estiguin a favor del reciclatge i tant de bo el sistema pogués implantar-se amb
tanta facilitat com s’exposa. Ja els agradaria que es seguís el model de gestió implantat a
Suècia des de l’any 1984 amb un èxit del 99% de reciclatge, però aquí és inviable.
Inviable en primer lloc, perquè es té tot el sector industrial en contra d’aquest sistema. És a
dir, el sector alimentari, el petit comerç, la distribució, els responsables del filtratge de vidre
ECOEMBRES i ECOVIDRIO, hi estan en contra perquè denuncien la milionària despesa
que suposaria la implantació d’aquest sistema, essent complementari al sistema integrat de
gestió perquè aquest sistema no recull tots envasos. Envasos com les llaunes de conserva,
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productes làctics, licors i vins, safates de plàstic, etc. no entrarien dins d’aquest sistema, i
això s’ha d’explicar bé. Es tracta d’un sistema en el qual els productors embotelladors,
importadors o distribuïdors, primer paguen un dipòsit a l’operador del sistema per cada
envàs que es posa al mercat. Els comerços, els hipermercats, supermercats, botigues
mitjanes, petites, benzineres... compren aquests productes i els seus envasos als productors
pagant el preu del producte més el dipòsit de cada envàs, i aquests a la vegada cobren al
consumidor quan compra el producte l’envàs de compra, que després sí que és cert que al
consumidor, quan va a dipositar-lo, se li retorna.
Per tant, és un sistema que volen veure com evoluciona en aquest sentit perquè no és de
fàcil implantació. Per això el seu vot d’abstenció. De fet, s’està parlant que aquesta mesura
necessitaria d’unes 20.000 màquines segons els experts, amb un cost de 400 milions
d’euros, i després amb un cost de gestió anual de 470 milions d’euros. Per tant, es tracta
d’un sistema que el seu grup a l’elaborar el programa electoral van estar mirant i valorant i
van veure que no era tan viable com s’exposa actualment.
Per això, en substitució d’aquest sistema que no és tan viable actualment, el que sí
proposen, i ho proposaran en la propera comissió, és una bonificació en la taxa
d’escombraries al que recicla, perquè a Vila-seca es recicla bé i l’any passat van donar un
premi al municipi. Per això entenen que si el ciutadà de Vila-seca recicla bé s’hauria de
bonificar. A la propera comissió exposaran aquest tipus de sistema que ja es fa en molts
municipis de Catalunya i mentre esperen a veure com evoluciona el sistema sol·licitaran
incentivar les bones pràctiques mitjançant sistemes com el que ha explicat.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està totalment d’acord amb la millora
dels sistemes i els costos del reciclatge i exposaran dos punts de vista. Un, ja s’ha explicat
abans i per això no ho repetirà, però afegiria que quan l’usuari final va a la devolució d’aquell
reciclat pot ser que per la manera que s’entrega el reciclat tampoc es retornin els diners. Hi
haurà gent que haurà pagat un impost i si la màquina per certs problemes en l’entrega del
reciclat no està en perfecte estat, tampoc no torna els diners. Dit això, en aquesta part ja no
hi entrarà perquè ja s’ha explicat molt bé.
En aquest cas i des del punt de vista del SDDR hi ha dos punts de vista. Ja s’ha explicat bé
a la moció i tots ho han entès perfectament, però com en tot hi ha una contrapartida i un
segon punt de vista, que és el que el seu grup defensarà. No es posicionaran en cap,
s’abstindran perquè els falta molta informació, i com que hi ha dues versions i són totalment
diferents i oposades, deixaran que madurin amb el temps.
Hi ha estudis sobre la implantació del SDDR a València, a la Comunitat Valenciana i aquests
estudis s’han alertat de la seva falta de credibilitat, com ho indica que es recollien més
envasos dels que es posaven al mercat, s’anaven a recollir a més supermercats dels que
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existien en la diagnosis o que els costos del lloguer a les superfícies comercials estava fora
de mercat en el moment de fer l’estudi de viabilitat i de retorn de les inversions.
Això no són errors de metodologia o estimacions, creu que són errors que demostren el poc
rigor de l’estudi i el desqualifiquen. No és una qüestió ideològica, l’anàlisi és crítica i és un
document que s’esgrimeix amb argument d’autoritat i en un debat complex que afecta al
present i futur de la gestió de residus d’envasos d’aquest país. És un tema que afecta al
futur, tal com han dit el Sr. Forasté, afecta a les futures generacions i que s’ha de prendre
molt seriosament el fet d’implantar-lo.
Aquests estudis sobre els costos del SDDR estan manipulats, perquè suporten una
argumentació interessada sobre una forma de gestionar residus d’envasos i costa molts
diners a tots els consumidors i a tots els contribuents. Des del punt de vista d’aquests
informes s’està pervertint el procés de presa de decisió en matèria de gestió de residus,
qüestió que creuen que és crítica per a la sostenibilitat del model de desenvolupament. Uns
estudis que no tenen el rigor necessari perquè les seves conclusions puguin exhibir-se com
un argument vàlid.
El problema, finalitza dient el Sr. Ramírez, és que es fa molt de soroll amb les qüestionables
conclusions d’estudis de dubtós rigor i falta transparència real sobre el que realment es
necessitaria per poder decidir sobre el model de gestió de residus. Ell vol posar uns quants
exemples d’aquests informes: No se sap quants envasos es posen al mercat, quants se’n
recullen en el contenidor groc o per altres vies, quina quantitat d’envasos entren en les
plantes de classificació de residus, quants es recuperen en aquestes instal·lacions, quants
envasos dels que es posen al mercat finalment es reciclen. Per tot això, creuen que és un
tema que està encara molt per definir i des del seu punt de vista i del seu grup s’abstindrà en
aquesta moció.
Intervé la Sra. Moya i diu que en relació amb aquesta moció, l’equip de govern es
posicionarà a favor perquè estan a favor en l’essència del que aquí es proposa, perquè
forma part dels seus objectius i porten molt de temps treballant en aquest sentit. Si bé
comparteixen moltes de les coses que s’han dit avui, també és evident que aquest sistema
de tractament dels envasos que es proposa i que està sobre la taula, té molta complexitat en
la seva posada en marxa. Però tot i així comparteixen l’essència.
Tot i així, té alguna qüestió a puntualitzar pel que fa a una de les finalitats que es
persegueixen i ho voldria contextualitzar de manera breu.
Destacar que al municipi, segons dades de 2015 i, per tant, molt recents, si s’agafen les
dades de residus resulta que la quantitat de residus globals que es generen per habitant i
any al municipi són lleugerament inferiors a la mitjana catalana. El municipi genera 492
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quilos per habitant i any i la mitjana catalana està en 493 quilos, per tant, s’està molt igualat.
Però hi ha una dada que és molt significativa, i és que respecte d’aquestes dades el que es
recicla està molt per sobre del que recicla la mitjana catalana. El municipi recicla un 52,10%
mentre que la mitjana catalana és de 38,9, això és una dada important a tenir en compte.
Centrant-se ja en el tema dels envasos, una altra dada a tenir en compte és que les dades
de 2015 de la quantitat de tones que es van reciclar de vidre al municipi s’està també per
sobre del que es va reciclar en el conjunt de Catalunya. El municipi va reciclar 24,5 quilos
per habitant en tot l’any i a Catalunya es van reciclar 21 quilos per habitant. Això pel que fa
al reciclatge.
Pel que fa als envasos lleugers, voldria destacar també que aquí es recicla molt més que la
resta de la mitjana de Catalunya. El municipi està als 23 quilos per habitant i any reciclats,
mentre que la mitjana catalana és de 17,85, tenint en compte que els envasos que van al
contenidor groc acostumen a tenir molt de volum es poden fer una idea de l’impacte que
això té.
Per tant, continua dient la Sra. Moya, en aquest sentit es porta feta molta feina. Tal com es
destacava abans aquesta feina està reconeguda perquè és àmpliament constatable, però tot
el que sigui sumar en aquesta direcció, hi estan d’acord. Com a dada a alguna de les
qüestions que s’han manifestat, reconeixen que té molta complexitat la implantació d’aquest
sistema perquè no només preveu el retorn sinó tot el que s’ha comentat abans. Hi ha una
part que seria la reutilització, però l’altra part seria dipositar els envasos per al seu reciclatge
posterior i altres no podrien ser, i per tant, seria duplicar el sistema. No es podria eliminar el
contenidor groc, amb tot el que això significa, i una altra qüestió que val la pena tenir en
compte és el que aquesta bona gestió dels residus representa després de retorn al conjunt
del municipi.
La taxa que s’està aplicant per recollida de la brossa al municipi, si no es tingués aquest
retorn i aquesta bona gestió, hauria de ser del triple. Si ara mateix s’està a 109 euros per
habitatge i any, el cost del servei supera els 300 euros per llar. Aquesta és una qüestió
també a tenir en compte, però en qualsevol cas, el vot de l’equip de govern serà favorable.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que si el grup del PSC diuen que ho tenien al programa i que
ho van estudiar, podrien haver vist que no va ser l’administració pública qui va definir el
sistema de recollida selectiva per tots aquells materials reciclables, sinó que va ser
l’empresa privada, el sector privat, qui va dissenyar un sistema a la seva mesura, on es van
beneficiar i continuen fent-ho uns pocs en detriment de la major part de la població. Els
envasadors van definir el model públic de recollida i com van gestionar-lo, i continuen fentho en els residus que es generen a les poblacions.
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I al grup de C’s els vol dir que s’ho prenen seriosament, que per avançar s’ha de donar
suport i que s’està fent de forma experimental en molts municipis, però en països com
Alemanya porten 40 anys i funciona.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que ell quan ve al Ple també ho fa amb el deures fets, i
voldria dir que el seu grup no és que estigui en contra del sistema, diuen que no és viable, i
si Alemanya porta 40 anys es poden imaginar Suècia per les dades que ha donat abans.
Fins i tot podria dir que és un sistema que està reconegut per la ONU, el que es vol és
esperar a veure com evoluciona el sistema i tant de bo s’implantés demà mateix, però serà
inviable per tot el que ha fet esment abans.
Pel que fa a les bonificacions creu que s’ha de bonificar més al que més recicla. Aquí es fa
una cosa genèrica i el que fan altres municipis és bonificar aquell que realment ha reciclat.
Per tant, és una proposta que exposaran al seu dia a la comissió, el mes de setembre.
Seguidament intervé el Sr. Ramírez i diu que voldria fer dues observacions a la Sra.
Sánchez. El seu grup no ha dit que era un tema ideològic, sinó que ells han recollit
informació de l’altra part. Vila-seca en Comú ha exposat molt bé una part, però ells exposen
l’altra, i queda la definició que és complicat implantar aquest sistema. Li ha donat l’exemple
d’Alemanya, però poden donar exemples. A Alemanya el 80% de la seva població paga la
subscripció diària per tenir el diari a casa, a Espanya no arriba al 6%. Es poden començar a
comparar moltes coses, però hi ha coses que no es poden comparar.
No diuen que no sigui necessari reciclar, simplement que aquest sistema segurament aquí
no funcionarà i té un cost complicat. El seu grup no està defenent ni una ni l’altra, el que ell
ha dit és que hi ha una opció que l’han explicat molt bé i es pot defendre, però hi ha una altra
part que són informes. El que ell ha dit avui al Ple no és el posicionament del seu grup, és
un informe tècnic tret d’altres empreses i gent que condiciona això. Llavors exposats els dos
punts de vista, s’han d’abstenir perquè tenen dubtes, volen esperar que això avanci, que
facin les proves en altres municipis perquè aquí no tenen gaire clar que aquesta inversió
sigui realment el que es necessiti.
El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar amb el vot a favor dels Srs/res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Sánchez, Téllez, Forasté i Camarasa i l’abstenció dels Srs./Sra. Ramírez, García, Pastor i
Basterrechea, la present moció.
5.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA- ACORD
MUNICIPAL.
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Pel Sr. Forasté es dóna lectura de la següent moció :

“ El diari Público va difondre les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior
en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernandez Díaz, i Daniel
de Alfonso, excap de l'Oficina Antifrau, en què es demostrava la persecució dels poders
de l'estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de
Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre
Fernandez Díaz, amb la connivència del destituït cap de l'Oficina Antifrau, va intentar
construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de
Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per
entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions va generar una ràpida reacció entre la societat civil que
va convocar manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l'Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden
quedar impunes fets com els descrits, propis d'estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars bàsics d'un Estat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca- Acord Municipal
proposa al Ple de l'Ajuntament de Vila-seca l'adopció dels següents:
ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Vila-seca exigeix la dimissió del Ministre de l'Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, així com dóna ple suport al Parlament de
Catalunya en la destitució del Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de
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Alfonso Laso, per haver fet un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i
reprimir ideològicament polítics independentistes.
Segon. L'Ajuntament de Vila-seca demana la inhabilitació per ocupar qualsevol mena
de càrrec públic, tant per al Sr. De Alfonso com per al Sr. Fernàndez Díaz.
Tercer. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Vila-seca a les accions que, tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat, puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Quart. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un
nou país lliure de corrupció d'Estat.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència”.

Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu que més enllà del partit que representa i comparteix
amb el Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernandez Díaz, es veu obligat a
argumentar el seu vot en contra d’aquesta moció.
Aquesta moció busca, en primer lloc, fomentar la idea de bons contra dolents en la qual s’ha
instal·lat la propaganda independentista. Idea que fa mal a tots els que viuen a Vila-seca,
Tarragona i a Catalunya.
Quan algú ha d’esperar que passi l’estiu perquè tornin a obrir els quiròfans que les retallades
del vicepresident Oriol Junqueres ha imposat, els seus companys de partit porten al Ple
d’aquest Consistori un debat agafat amb paper de fumar, amb la intenció de fer-se les
víctimes d’una persecució imaginària i obviar tota responsabilitat sobre la seva acció de
govern, acció de govern en àrees tan sensibles com la Sanitat.
Per si els companys regidors del grup municipal de Decidim Vila-seca no han entès perquè
ha tret l’exemple del tancament dels quiròfans, si ells l’acusen per afinitat ideològica amb el
Sr. Fernández Díaz de corrupció estatal ell en canvi, els demana responsabilitats per la seva
acció de govern. Així és com funcionen les democràcies sanes. No obstant això no voldria
defugir el text de la moció on en la seva primera diuen : del diario Público va difondre les
gravacions d’unes converses entre el Ministre de l’Interior i l’excap de l’oficina Antifrau.
Perfecte. Ara bé, es posa en dubte en la moció l’origen d’aquestes gravacions? Posen en
dubte els companys del grup municipal de Decidim Vila-seca la legalitat d’aquesta gravació?
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No, perquè fer-se aquestes primeres preguntes desmuntaria l’absurda teoria de la
persecució política.
També assegura la moció que en aquestes gravacions es demostrava la persecució dels
poders de l’Estat contra Esquerra Republicana i CIU. Quina persecució? Com s’ha
demostrat? Hi ha alguna sentència que asseguri que el Ministre i l’excap de l’Oficina
Antifrau van prevaricar, un delicte del qual els han acusat subtilment arran d’aquestes
gravacions ? Ja respondrà ell, no. No existeix. Però això és igual ja que la veritat desmunta
la seva fantàstica teoria conspiradora.
Una altra cita d’aquesta moció : les forces polítiques independentistes són perseguides per
tots els poders de l’Estat espanyol, per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de
Catalunya. Bé, si estan segurs del que diuen, no ho portin al Ple, vagin a un Jutjat i posin
una denúncia perquè l’acusació és massa greu.
D’altra banda, continua dient el Sr. Camarasa, els faria una pregunta : quin és el mandat de
la ciutadania de Catalunya? El del 9 de novembre?, el del 7 de desembre?, el de les
eleccions generals on va guanyar una força, En Comú Podem, que no es defineix com a
independentista? Fóa bo que ho aclarissin.
La llibertat ideològica està tant assegurada per la Constitució espanyola que vostès i ell
mateix està aquí debatint, però com diu aquella bella dita periodística : no deixis que la
veritat t’espatlli un bon titular .
Els acords que el grup proposant de la moció proposen tampoc no tenen pèrdua. En el
primer demanen la dimissió del Ministre i l’ex cap de l’Antifrau per perseguir i reprimir
ideològicament polítics independentistes. Agrairia que expliquessin com els han reprimit
ideològicament a ells i a tots els independentistes, perquè ell els veu en plena forma, tant
que fins i tot CIU el seu soci de govern a la Generalitat s’ha transformat en un partit
independentista i republicà fa menys de dues setmanes. Per ser uns repressors ideològics a
la gent del PP no se’ls dóna gaire bé.
En el quart punt de l’acord, hi estan totalment d’acord. Ell també vol un estat lliure de
corrupció, es sent espanyol i li agrada un govern estatal lliure de corrupció, que representi
totes les persones honestes, però com que també és vila-secà, tarragoní i català, també li
agradaria un govern autonòmic sense percentatges de corrupció ni conselleries que es
dediquin al contraban de tabac.
El Sr. alcalde diu que voldria fer-li una observació al Sr. Camarasa i és que a Catalunya no
hi ha hagut cap Conseller que en exercici del càrrec hagi fet això que ell ha dit, i li agradaria
que ho matisés, si pot ser.
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El Sr. Camarasa ho matisa i el Sr. Alcalde li agraeix.
A continuació intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup, tot i que està a favor gairebé
de tota la moció perquè ja des del Partit Socialista es va demanar la dimissió del Ministre i la
destitució del cap Antifrau, la votarien a favor si es canviessin unes coses. Per exemple, el
punt 2 on posa : per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que compleixin el
mandat de la ciutadania a Catalunya, ja que el mandat de la ciutadania a Catalunya no són
les polítiques independentistes, més bé al contrari. Després, a l’acord primer : demanar la
destitució del director..., ja que el director ja està substituït i el punt segon : que l’Ajuntament
de Vila-seca demani la inhabilitació per ocupar qualsevol mena de càrrec... l’Ajuntament de
Vila-seca no té la capacitat per demanar la inhabilitació. Per tant, si es suprimeixen aquestes
qüestions, la votarien a favor i si no al setembre presentaran una alternativa.
Intervé el Sr. Téllez i diu que creu que en una democràcia sana seria el propi Ministre qui
hauria dimitit ipso facto i no caldria que fos el seu propi partit el que el forcés a prendre la
dimissió. I si es posa en dubte el potencial de l’Ajuntament de Vila-seca com per ser capaç
de forçar la dimissió del Ministre Fernández Díaz, votaran a favor, perquè troben molt
lamentable posar l’aparell de l’Estat per perseguir a polítics en funció de la seva ideologia i
estan en contra d’això, ja passi a Catalunya, a l’estat espanyol o en qualsevol altre indret del
món.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que en aquesta moció tenen un petit
problema perquè la moció està presentada amb doble intencionalitat. Si aquesta moció anés
encarada a demanar la dimissió i manifestar el que ha passat realment, estarien al 100% a
favor d’aquesta moció, però com que no la poden votar punt per punt i hi ha una part en
l’exposició de motius que s’ha repetit diverses vegades en el Ple, la part que les forces
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol, per
poder-la votar, aquesta part l’haurien de treure.
Si entren punt per punt dins dels acords de la moció, en el primer el seu grup estaria
totalment d’acord, en el punt 2 es podrien arribar a abstenir o a votar a favor fent una
puntualització, perquè ells han estat revisant la legislació i no han trobat cap instrument per
inhabilitar el Ministre, en tot cas és el seu partit el que hauria de prendre la decisió. En el
punt 3r estan d’acord i en el punt 4t també i en el punt 5è no hi poden estar.
Ho resumirà dient que si es treu la part de l’exposició, es treu el punt 5è i fent la manifestació
que han fet pròpiament del punt 2n, la votarien a favor, si no haurien d’abstenir-se.
Després també voldria fer una mica de posicionament a nivell ideològic. A C’s són
conscients de la situació de descrèdit polític que aquest cas pot suposar per a la vida
política. El nou temps polític que s’albira ha de ser i serà un temps que assenti un canvi
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polític dins de les institucions, perquè successos com els que han passat no tornin a passar.
Però per un altre costat no poden caure en el joc dels que intentaran propagar, els partits
nacionalistes, que aprofitaran aquesta situació per incidir en un discurs i dibuixar un Estat
espanyol corrupte, intransigent i que conspira contra Catalunya.
En cap cas poden acceptar aquesta generalització i acceptar que aquestes pràctiques
immorals, en cas de ser verificades, formin part del procedir de tot un país, ja que en tot cas
responen a una acció impulsada per una sèrie de persones concretes i/o partit polític
determinat. Essent conscients que s’intentarà alimentar el discurs, el qual defensa que és
impossible regenerar la vida política d’Espanya i que el millor és crear un estat català.
El Sr. Ramírez finalitza dient que una vegada fetes aquestes consideracions, si no hi ha
aquestes rectificacions s’abstindran.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que en nom del grup de CIU manifesta el seu acord amb
l’esperit de la moció, tot i que no entrarà en l’exposició de motius ja que no la considera
rellevant i anirà al acords.
Estan d’acord en la moció però volen un canvi i és que en el punt 2n, creuen que no és
correcte demanar la inhabilitació de ningú perquè això seria en tot cas el resultat d’un procés
amb totes les garanties que donaria com a conseqüència una sentència d’aquest tipus. Per
tant, demanen substituir l’expressió que hi ha en la proposta per una altra que ara llegirà.
Proposen que digui : “l’Ajuntament de Vila-seca demana el processament, tant del Sr. De
Alonso com del Sr. Fernández Díaz”. El processament en el sentit d’instrucció d’un
procediment que determini quins fets il·legals han comès i quines penes correspondrien en
el seu cas. Si aquest canvi fos acceptat, votarien a favor. Si no s’haurien d’abstenir, perquè
és una qüestió que pot semblar de forma però la consideren fonamental. En temes de drets
civils s’ha de ser especialment curós i és important que es deixi clar que les sentències les
fan els tribunals, no els mitjans de comunicació ni l’opinió pública, i per això malgrat ser una
qüestió formal que pot semblar menor, és per ells tan important com per fer el vot a favor o
l’abstenció.
El Sr. Farriol finalitza dient que demanen el canvi del punt 2n en aquest sentit, que d’altra
banda veu que alguns membres del plenari coincideixen.
El Sr. Forasté pren la paraula i diu que començarà pel final i tot serà més fàcil. El tema del
punt 2n, si aquesta opció que planteja el grup de CIU els sembla bé, per ells no és cap
problema fer aquesta modificació. Es refia de la seva opinió, de la seva condició de juristes o
d’advocats que realment si l’Ajuntament no té aquesta capacitat per inhabilitar que sigui el
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processament. Creuen que els fets són tan greus que cauran pel seu propi pes i també
serveix i per respondre a la petició del grup de C’s.
El punt 5è només és comunicar a l’Associació de Municipis per la Independència, i pregunta
per què no els ho poden dir. No estan aprovant aquí formar part d’aquesta associació, cosa
que els agradaria, però no és el que es fa aquí.
Després hi ha el tema de l’exposició de motius. És una realitat que es persegueix els partits
independentistes. Es demana que es tregui de l’exposició de motius que per un costat no és
rellevant, perquè el que és rellevant de la moció són els acords, el que s’aprova són els
acords, però la realitat és que es persegueix els partits independentistes. No s’ha fet a ningú
més això, i és veritat que tenen tota la maquinària de l’Estat per buscar el que sigui, des de
la policia, fins els fiscals, els de l’oficina Antifrau. Són els fets que són, per què ho han de
treure això? No li veu el sentit i, per tant, no ho traurien.
Finalment dir-li al Sr. Camarasa que ha dit tantes coses de l’alçada d’un campanar i només
dir-li que ha insistit amb el tema de la sanitat i creu que potser no escolten les mateixes
converses, perquè eren molt clares, eren ells que deien : nos hemos cargado el sistema
sanitario. Ho van dir ells, no pot dir que sigui el Conseller Junqueres o el govern de la
Generalitat, perquè no és veritat, i si els comptes no arriben i falten diners i recursos, ja
saben quins són els incompliments en matèria de finançament també. En podria fer un
repàs, però estarien aquí fins les 12 de la nit.
Al final les regles més elementals del joc que es tenen en matèria de democràcia, que ha
rebentat el Sr. Fernández Díaz, són les que li permeten dir el que ha dit i a ells donar-los la
rèplica. Si això no es garanteix, ja no es pot arreglar de cap manera més, ho haurien
d’arreglar al carrer a bufetades. Ja es feia fa temps aquí, i a Déu gràcies les coses han
evolucionat, i evidentment això és un pas enrere. No es pot justificar això. La resta :
persecució imaginària, absurda persecució política... li demanaria al Sr. Camarasa que
revisés les converses i ho veurà.
El Sr. Forasté finalitza dient que canviarien aquest paràgraf del processament. Amb relació a
l’Associació de Municipis per la Independència, si li diuen que votaran a favor de la moció si
es treu la comunicació a aquest associació, ho traurà. L’exposició de motius no, perquè no
és rellevant i a més és una realitat.
El Sr. alcalde diu que abans de definir el redactat final com queda pregunta si s’accepten
aquestes qüestions que s’han plantejat pel proponent per anar tancant capítols.
El Sr. Basterrechea diu que pel tema del processament ja li sembla bé. El seu grup no ha
demanat l’eliminació del punt 5è perquè troben que és pot comunicar aquest acord a
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qualsevol grup, municipi, al Parlament, etc., ara, ells, a l’exposició de motius no es que
vulguin eliminar tot el punt, la part de : malgrat els seus intents per desprestijar els partits
sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions no han trobat indici de corrupció per ferho. Això no volen que es tregui. El que volen que es tregui : les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya. Perquè el mandat de la ciutadania de
Catalunya no és aquest. I el mandat de la ciutadania de Vila-seca no ha estat a favor de la
independència. Per tant, només aquesta frase i la resta ja els sembla bé i la votarien a favor.
En cas contrari s’hauran d’abstenir i presentar una moció alternativa el mes de setembre
perquè s’aprovi.
El Sr. Ramírez intervé i diu que està totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Basterrechea,
si aquesta part del text es pot modificar, la part 2a estan d’acord que la poden modificar i es
tregui el de l’AMI, la votaran a favor.
El Sr. Forasté pregunta que on és l’error en el paràgraf les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya. Pregunta on és l’error aquí. Hi ha una
majoria al Parlament que està a favor d’això i es van presentar a les eleccions amb aquest
programa i va sortir una majoria al Parlament de Catalunya, no li veu l’error i en tot cas es
tracta d’un tema d’interpretació política. Insisteix que forma part de l’exposició de motius,
entén que no és aquesta la rellevància. Pregunta que si s’elimina aquesta frase si votaran a
favor. El tema de comunicar-ho a l’AMI li és indiferent. I si es vol eliminar aquesta frase
també l’eliminarà.
El Sr. alcalde diu que perquè quedi clar. En l’exposició de motius, en el paràgraf segon, el
punt i seguit segon que comença per les forces i acaba per ciutadania de Catalunya
desapareixeria sencer.
El Sr. Forasté contesta que sí.
Continua el Sr. alcalde i diu que de l’exposició de motius no hi ha res més que molesti a
ningú, tot i que el Sr. Camarasa ja ha deixat clara la seva posició. Del punt 5è dels acords
pregunta al Sr. Forasté si es treu el de comunicar-ho a l’AMI, ja que ho exigeix un grup per a
votar-ho a favor.
El Sr. Forasté contesta que com que els ho demanen i que entén que no varia en res el
contingut ni la força dels acords i, per tant, no tenen cap problema.
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I el redactat del punt 2n quedaria tal com l’ha llegit el Sr. Farriol i diu el següent :
l’Ajuntament de Vila-seca demana el processament tant del Sr. De Alfonso com del Sr.
Fernández Díaz.
El Sr. alcalde diu que si no tenen cap dubte més ho passaran a votació, amb aquestes
esmenes.

El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar amb el vot a favor dels Srs/res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Ramírez, García, Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín i Forasté i el vot en contra
del Sr. Camarasa, la present moció amb les esmenes que s’han acordat en el decurs del
debat.

5.3 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE DECIDIM VILASECA-ACORD MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

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

“ La Fibromiàlgia (FM), l'Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química Múltiple
(SQM) i I'Eiectrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades en les Síndromes de
Sensibilització Central (en endavant SSC). Segons juristes de reconegut prestigi en
aquest camp, els malalts de SSC, que representen el 3,5% de la població, unes 250.000
persones, són els més desatesos a Catalunya. Fent una extrapolació de les dades de
Catalunya, a Vila-seca podrien estar afectades més d'un miler de persones. Habitualment
emmalalteixen, entre els 20 i 30 anys d'edat, però també, durant la infantesa i
l'adolescència. I set de cada deu són dones.
Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les capacitats físiques i
cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i excloents a tots els nivells, limitant
greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (a nivell personal, social,
familiar, laboral...), en especial la dels afectats per SQM i/o EH, els quals han de viure aïllats.
Els malalts i les seves famílies, tots ells ciutadans, adults i nens, viuen en situació d'exclusió
social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts per a poder fer una mínima
activitat quotidiana i no estan capacitats per a poder treballar. I no només no tenen aquesta
capacitat laboral, sinó que veuen com, sistemàticament, són denegades les incapacitats
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laborals permanents que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides; pensions que
els permetrien sobreviure.
Tot això els duu a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, abandonament,
aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva
situació.
Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal pronòstic.
Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es comencessin a tractar a Catalunya,
les malaltes i malalts de SSC es troben en situació de precarietat i d'exclusió sanitària i
social.
Així, atès el que s'ha indicat anteriorment, es proposa al Consell Plenari d'aquest Ajuntament
l'adopció dels següents:
ACORDS

PRIMER. Crear i desenvolupar un programa de suport específic als afectats de SSC de Vilaseca, i les seves famílies, en el qual hi han d'intervenir els representats de les persones
afectades i que ha de recollir:
1.
Realització (i actualització anual), si escau, d'una diagnosi i cens de les persones
afectades per SSC a Vila-seca, objectivant quina és la seva situació i necessitats
específiques.
2.
Creació d'un protocol d'actuació dels tècnics de l'Ajuntament de Vila-seca, inclòs dins
el Reglament d'Ajuts d'Urgència Social, per a atendre a les persones afectades per SSC, incloent-hi un catàleg d'ajudes econòmiques per a alimentació, elements de primera
necessitat, subministrament d'aigua i energia i ajudes domiciliàries específiques adequades
a les característiques especials del col•lectiu.
3.
Protocol d'actuació en els casos de persones amb SSC, en especial amb SOM ilo
EH, afectades per un desnonament o que es veuen obligades a marxar de casa seva per la
impossibilitat de poder-hi viure. Aquest protocol ha d'incloure facilitar el contacte i tràmits
administratius amb municipis que disposin d'un parc habitatges socials blancs/verds (lliures
de xenobiòtics i d'ones electromagnètiques), possibilitant la mobilitat de les famílies
afectades.
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4.
Eliminar, en la mesura que tècnicament sigui possible, l'ús de qualsevol pesticida en
tot el terme municipal. En el cas que no sigui possible, establir un protocol de comunicació a
les persones afectades dels llocs i dies de treballs i consells preventius.
5.
Formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i educadors
socials sobre SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica i elaboració de campanyes
d'informació i sensibilització, directament o en col•laboració amb el Consell de Salut, per a
treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en general, i els
treballadors públics, en particular, amb l'objectiu d'eliminar l'estigma social que acompanya
aquestes malalties.
6.
Protocol d'adaptació del lloc de treball per a les treballadores i els treballadors
municipals afectats per SSC i mesures específiques de suport a aquests durant els brots
que pateixen.
SEGON. Establir que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques que se'n
deriven, ha d'estar llest per a la seva implementació pràctica i efectiva el 31 de desembre de
2017, establint un calendari d'execució d'accions. L'esmentat programa i calendari es
revisaran i actualitzaran anualment per part dels tècnics designats per l'Ajuntament els
representats de les persones afectades.
TERCER. Comunicar per escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions que representen
les persones afectades, la posada en pràctica del programa de suport, el canal de
comunicació bilateral i procediment de petició d'execució del mateix per part dels afectats.
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya a què posin en pràctica
un programa de suport específic per a totes les persones afectades per SSC, unes 250.000
persones a Catalunya.
CINQUÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya a què reconeguin als
afectats per SSC l'accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i
elaborin campanyes d'informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les
malalties per part de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb
l'objectiu d'eliminar l'estigma social que acompanya a aquestes malalties.
SISÈ. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya a què reconeguin les
incapacitats laborals que pateixen les persones afectades i se'ls hi concedeixin les
prestacions que corresponen a cada cas.
SETÈ. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per les Síndromes
de Sensibilització Central, a les associacions que els representen.
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VUITÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern
d'Espanya”.

Pren la paraula la Sra. Martín i diu que el seu grup com no pot ser d’altra manera, votaran a
favor d’aquesta moció, tot i dir que els hi hauria agradat que aquesta moció, ja que es va
presentar fa tant de temps, es podia haver treballat i presentat en comú amb tots els grups i
haver-ho fet tot de forma conjunta. No ha estat així, no se’ls va dir i voldria dir als dos grups
que l’han presentada que estan tot el temps dient que s’ha de participar, que s’han de fer les
coses de forma conjunta, i quan arriba una moció que ells ja van anunciar quan es va
presentar, abans de retirar-la, que votarien a favor, no els diuen. Només aquest petit matís,
però tornen a manifestar el seu vot a favor d’aquesta moció.
Seguidament pren la paraula el Sr. Téllez i diu que en contraposició a la darrera moció que
s’ha presentat, aquesta els agrada molt més perquè és una moció que veritablement millora
Vila-seca, és una moció municipalista.
Des de la seva formació, com no pot ser d’una altra manera, troben molt bé que s’intenti
combatre el síndrome de sensibilització múltiple, tot i que cal advertir que existeixen moltes
dificultats per confirmar el seu diagnòstic, així com també per definir quins síndromes
s’inclouen dins d’aquest conjunt i això fa que, els agradi o no, actualment constitueix un
autèntic repte tractar aquesta problemàtica, tant per a les administracions com per als
professionals sanitaris que s’hi enfronten. I per això consideren que a banda de tots els
acords que es presenten aquí a la moció, no només s’ha de treballar des de l’àmbit més
concret sinó que cal veure tots els factors possibles. Per exemple, des de l’àmbit de la
prevenció cal tenir en compte que molts especialistes consideren com possibles factors
determinants alguns elements o substàncies dels productes de neteja o del propi medi
ambient, i en aquesta direcció cal preguntar-se com es porta el tema del glifosat o l’estudi
sobre la qualitat de l’aire, que són mocions i qüestions que la seva formació ha presentat i
que han passat com desapercebudes.
Per altra banda, continua dient el Sr. Téllez, si bé pensen que els acords que presenten són
molt encertats, també pensen, creuen i consideren que s’hauria de tenir en compte la
creació d’espais municipals lliures de xenobiòtics per tal de facilitar que les persones
afectades puguin gaudir de l’aire lliure a Vila-seca, aconseguir d’alguna manera espais on
puguin estar les persones amb aquests síndromes, que puguin gaudir de l’aire.
Finalment i com a toc d’atenció o punt supramunicipal, tot i que ells normalment tracten
d’evitar aquests posicionaments, sí que es veuen una mica amb l’obligació de destacar
precisament per les formacions que avui presenten la moció, que els seus grups superiors al
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Parlament de Catalunya ja havien aprovat fa just un any una resolució reconeixent els
síndromes de sensibilització central, però malauradament a l’últim moment CIU i Esquerra
Republicana de Catalunya van rebaixar el contingut del text fent desaparèixer algun dels
punts claus que els col·lectius de malalts reclamaven, com el reconeixement d’invalidesa,
per posar un exemple.
També volen rememorar el paper que va tenir l’Institut Català de Valoracions Mèdiques i la
seva polèmica sobre les altes mèdiques injustificades per motius purament econòmics. Així
doncs, les retallades en matèria sanitària, sigui a nivell estatal, sigui a nivell de Parlament de
Catalunya, continuen afectant a col·lectius de malalts molt vulnerables i pels afectats de la
síndrome de sensibilització central la lluita haurà de continuar.
El Sr. Téllez finalitza dient que sigui com sigui estan contents amb la iniciativa i li donen tot el
suport.
Pren la paraula el Sr. Ramírez i diu que el seu grup està totalment d’acord com no podria ser
d’una altra manera, però només voldria fer dues preguntes. Si aquest pla s’elaborarà des de
l’Ajuntament amb els tècnics municipals o es derivarà al Consell Comarcal amb el contracte
que es té i, la segona, si a dia d’avui es té constància o algun cens aproximat de les
persones que poden estar amb aquest síndrome a Vila-seca.
El Sr. Forasté contesta al Sr. Ramírez i diu que aquest Pla passarà a través dels tècnics de
Serveis Socials i els metges i, malauradament, perquè ja saben com pensen ells, passarà
pel Consell Comarcal, o si més no pels tècnics que hi treballen. Entén que no és una
problemàtica que es doni trasllat al Consell Comarcal, sinó que es farà a nivell local.
Amb relació a si hi ha un cens, en les converses que van tenir prèviament, es va comentar
que aquest cens estava fet o fent-se, però, en tot cas, com ja es parlava que es volia crear,
van dir que no calia anar més enllà. S’aprova la moció, es tira endavant, es comença i es fa
d’una manera reglamentada i suposa que ho sabran aviat perquè si s’hi està treballant no es
tindrà massa problema a conèixer aquestes dades.
El Sr. Forasté finalitza dient que Decidim Vila-seca no té grups superiors, i tot i el que pugui
semblar, és una candidatura municipal.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté. Diu que el seu grup tenia coses a dir en el torn obert de paraules i
alguns àmbits a comentar, però al final se’ls guarden per al Ple del proper dia 4 d’agost,
per respecte a la institució i a la figura del plenari i perquè no sigui la propera sessió que
es celebri una farsa de contingut o vagin a desitjar-se el bon estiu. I una mica en resposta
del que consideren que sembla un acte de filibusterisme per part de l’equip de govern.
Per tant, avui no comentaran res i ja ho faran la propera setmana.
El Sr. alcalde contesta que abans de continuar amb les preguntes de la resta de grups,
voldria dir-li al Sr. Forasté que de filibusterisme cap, i si se n’ha practicat algun, ell ha
estat el primer. A la sessió del Ple del mes de juliol passat, diversos grups van presentar
un recurs de reposició perquè es fes Ple el mes d’agost, hi haguessin o no temes. Per
tant, de filibusterisme cap per part de l’equip de govern, potser s’hauria d’analitzar si per
part seva sí. Van demanar Ple sigui com sigui, amb artilleria administrativa, recurs de
reposició, i els ho van acceptar. Els ho van acceptar, ho van acordar tots, i que atès que
els ho estimaven, es facultava al Sr. alcalde per posposar o avançar la realització de les
sessions ordinàries mensuals del Ple dins del mateix mes de la seva realització quan el
dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional, que és el cas que es dóna,
o per altra raó justificada. Com ja s’imaginava que al Sr. Forasté això li molestaria, ara li
explica que el Ple es farà el dia 4 d’agost que és justament per poder garantir que es
pugui celebrar.
L’Ajuntament de Vila-seca té com a norma intentar concentrar les vacances al màxim, tal
com se’ls va explicar al seu dia, per evitar la dispersió dels llocs de treball i, per tant, per
acumular en un temps màxim la celebració de les vacances ordinàries que correspon al
personal. També als regidors de l’Ajuntament que desitgin fer-ne o en puguin fer o en
facin. Verificats quins eren els dies on es donaven més les condicions per poder celebrar
el plenari amb les garanties de tenir l’assistència necessària, atès que no hi haurà
celebració de comissions durant el mes i que els punts de l’ordre del dia haurien pogut
ser de caràcter ordinari els mateixos el 4 que el 26, per posar el cas, van optar pel dia 4
perquè es donés compliment al mandat que aquest Ple va donar, que aquest alcalde
compleix i amb els punts de l’ordre del dia que s’estimi convenients que hi hagi.
Això no menysté ni l’activitat municipal ni els afers municipals, dóna compliment a aquell
plenari, dóna resposta al desig d’algun dels grups, no tots, concretament als grups de
Vila-seca en Comú i Decidim Vila-seca, que són els que van presentar el recurs i, per
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tant, la resta de grups estan atenent el prec que ells van fer en forma de recurs de
reposició, que van acceptar i que han intentat fer-los entendre que és un absurd fer Ple el
mes d’agost, perquè no hi ha hagut comissions, és el temps de vacances i, per tant, els
assumptes s’hauran tractat tots al Ple de juliol i al de setembre es continuarà l’activitat.
Es van entossudir que s’havia de fer el Ple d’agost, doncs es fa el Ple d’agost. Es farà el
dia 4 perquè hi ha les persones perquè pugui dur-se a terme el Ple. Filibusterismes cap.
Aquesta paraula se la pot estalviar i si algú l’ha practicat més aviat ha estat la banda del
seu escó que per la de l’equip de govern.
Del Sr. Basterrechea. Diu que fa uns mesos va preguntar si es podia fer un tipus de
bonificació d’una hora gratuïta al pàrquing del CAP, i no sap si es té alguna resposta per
part de la concessionària perquè la gent que vagi al CAP la primera hora sigui gratuïta.
En segon lloc, és pel tema de l’aplicació del mòbil recentment estrenada. Es té un catàleg
de torres de defensa, però no es tenen dades importants, cap, sobre les viles romanes
que es tenen a Vila-seca, com poden ser las del Mas d’en Gras o Cal.lípolis. Han
investigat una mica i hi ha moltes restes arqueològics que s’han trobat a Vila-seca, tant
als terrenys de Bayer com a la Canaleta, on possiblement hi ha una terrisseria, i per això
troben a faltar aquestes dades de l’època romana i altres del neolític, i pregunten en quin
estat estan les excavacions que es van fer al seu dia, si es poden visitar o no.
Voldria demanar si en un futur es podrien sumar a algun acte del Festival de Tàrraco Viva
que celebra Tarragona, però que s’hi afegeixen altres poblacions com Cambrils, Altafulla
o Constantí, la qual cosa portaria visitants i donaria a conèixer les restes arqueològiques
que es tenen al municipi.
Del Sr. Téllez. Diu a l’alcalde que peti qui peti no, se’n diu responsabilitat, són gent
d’ordre i responsables. El passat mes de setembre van aconseguir mitjançant un recurs
de reposició fet per Vila-seca en Comú i per Decidim fer complir la normativa que indica
que els pobles de més de 20.000 habitants han de fer obligatòriament una sessió plenària
cada mes, i el recurs de reposició va comptar amb l’aval del Secretari. El Secretari de
l’Ajuntament és la màxima institució per fer complir la llei i els va donar la raó.
Obligatòriament una sessió plenària cada mes.
Fins llavors, els mesos d’agost i de desembre no acostumava a fer-se Ple perquè es
consideraven mesos vacacionals, tot saltant-se la legislació vigent. Si bé van haver
d’acatar el seu recurs i convocar Ple el mes d’agost, realment i aquí es reafirmen, l’equip
de govern ha triat pel trilerisme i ha decidit unilateralment convocar el Ple de manera
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extraordinària el 4 d’agost, només 6 dies després del Ple d’avui, amb l’única finalitat de
quadrar les seves vacances, no les vacances del personal funcionari, sinó les vacances
dels 11 regidors que conformen l’equip de govern, perquè això no ho van ni pactar amb la
resta de grups municipals, cosa que hauria estat un detall.
Per si no fos suficient, continua dient el Sr. Téllez, han tancat l’ordre del dia avui mateix,
tres dies hàbils abans de la convocatòria i no dos com acostumen, deixant-los sense la
possibilitat de presentar mocions, tal com era la seva intenció de presentar-les el dilluns.
Amb aquesta decisió han condemnat el Ple a la intranscendència més absoluta en una
clara mostra d’enyorança d’aquells bonics temps en què els plens no arribaven als deu
minuts. Bromes a banda, amb aquesta decisió clarament han prioritzat el seu interès
personal davant l’interès general.
Són conscients que és complicat quadrar les vacances d’11 regidors i regidores perquè
puguin estar totes al Ple, i són conscients que són persones amb una vida privada que
conciliar, però assumir un càrrec públic com el seu exigeix, per una banda, responsabilitat
i comporta deures, drets i sacrificis. Potser parlant entre tots haurien aconseguit una
alternativa més òptima. Amb el que han decidit qui perd és Vila-seca. Sigui com sigui
espera que passin unes bones vacances.
Voldria fer referència a una publicació feta amb motiu de les inversions fetes a la Pineda i
que ha arribat a totes les llars del municipi.
Des del seu grup municipal consideren que una vegada més l’equip de govern ha tornat a
saltar-se la llei i ha realitzat una publicació de caire polític, sense garantir la participació
de la pluralitat de grups que formen el Consistori. Si bé van renunciar a publicar el butlletí
periòdic no s’han estat de realitzar una publicació amb valoracions polítiques. Davant
aquesta realitat tornen a manifestar que el Síndic de Greuges assenyala que l’Ajuntament
està obligat per llei a garantir la participació dels regidors i regidores i dels grups
municipals en el òrgans d’informació i difusió municipal com ara les publicacions editades
per l’Ajuntament, que és aquest cas.
Tal i com manifesta el Defensor del Poble és difícil de destriar de manera asèptica allò
que és informació del que és opinió. En l’àmbit de la gestió de les coses públiques , les
que són d’interès de tots els ciutadans, el dret del ciutadà a ser informat, inclou no només
la descripció dels esdeveniments municipals sinó també la valoració que puguin fer-ne els
diferents grups municipals. Per tant, el debat polític, el debat sobre els assumptes que
són d’interès general és una cosa higiènica democràticament i consubstancial a la tasca
de govern i de control de l’acció de govern. No es pot negar al ciutadà el seu dret a
conèixer les diferents opinions dels representants sobre els assumptes d’interès
35

municipal, així el ciutadà pot conformar el seu criteri sobre l’actuació del govern municipal
i exercir el seu dret de vot de manera més informada i responsable.
Per aquest motiu voldria informar que davant el posicionament del seu grup i la seva
opinió d’aquesta publicació, perquè una cosa és la publicació de les festes o publicacions
que clarament no vessen opinions ni feina feta ni res d’això, on evidentment no cal que
surtin representants tots els grups municipals, perquè es tracta de publicacions sense
contingut polític, però una publicació com la presentada, que té clarament contingut
polític, com que consideren que el té i suposa que aquí arribaran a discrepar perquè
legítimament imagina que el grup municipal de CIU i altres grups consideraran que no és
així, el seu grup ha decidit tornar a recórrer a l’arbitratge del Síndic de Greuges perquè
consideri si tal com ells creuen que la publicació ha violat la legislació vigent o no, i en
aquest ja donarà la seva opinió i faran difusió.

Del la Sra. Sánchez. Diu que una pregunta fa referència a les barres de la Festa Major.
En les últimes festes majors d’hivern se’ls va comunicar que si bé la pretensió de l’equip
de govern era realitzar un concurs per designar les barres dels bars de les festes majors
per donar compliment a la normativa vigent, finalment no es va poder fer el concurs i els
van argumentar que no es podia fer perquè era un terreny privat que estava cedit al
Consistori, a l’Ajuntament. A ells els va estranyar moltíssim aquest raonament però el van
prendre per bo.
Ara es troben que a les festes d’estiu que es celebren s’estan posant barres en espais de
titularitat municipal i s’han tornat a adjudicar barres sense cap procediment obert. De fet,
ells no tenen constància de cap formalisme que pugui justificar de forma legal quines
entitats tindran l’honor de disposar d’aquestes barres.
També han de dir que els han arribat queixes de bars i restaurants que treballen i paguen
per les terrasses els 365 dies de l’any i que se’ls han posat molts entrebancs per poder
posar la barra, en concret a la plaça de la Riera.
Per tot això formulen la següent pregunta i agrairien que els pogués contestar el regidor
Pere Segura, perquè cal una explicació sobre com s’ha designat la concessió de les
barres de bar de cara a la Festa Major d’estiu, i per això mateix tornen a defensar els
reglaments, perquè no es pot fer de forma arbitrària i si més no que es faci de forma
transparent.
Estan d’enhorabona, continua dient la Sra. Sánchez, perquè finalment s’ha aconseguit
que el transport públic d’anada i tornada a la Laboral es faci a dia d’avui. Se n’han
assabentat per la publicació, per la nota de premsa de l’ATM, però no es poden aturar
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perquè el transport públic a Vila-seca és nefast i les queixes són constants. És un
transport públic que deixa molt a desitjar per la gent de Vila-seca.
Es té un dels casos de denúncia ciutadana que va ser per part d’un grup de pares i mares
que es van queixar perquè nens i nenes que anaven a l’estiu Extrem van haver d’esperar
aproximadament una hora per arribar a l’Aquòpolis. Això és un cas de tants que en
veuen. Creuen que amb una bona voluntat política es podria fer molt més del que s’està
fent actualment. La gent s’està acostumant i la gent del carrer diu : las coses del Palacio
van despacio. Quan es vol es va molt ràpid .
Existeixen municipis que tenen menys de 50.000 habitants que han implementat serveis
de transport urbà a nivell municipal, i la seva pregunta és si es pensa fer alguna cosa en
aquest respecte pel que fa a la comunicació dels tres nuclis urbans i no els serveixen les
excuses. La ideologia d’una formació política es veu quan s’estableixen les prioritats i una
de les prioritats que ha de tenir aquest Ajuntament és millorar el servei de transport urbà i
interurbà, però sobretot l’urbà. Ara toca comunicar la gent de la Plana amb Vila-seca i la
Pineda. Ara cal fer difusió d’aquests transport i corregir l’horari perquè a la nota de
premsa que hi ha de l’ATM posa que la sortida és a les 8 h. i és a les 7,35 h.
La Sra. Sánchez finalitza dient que peti qui peti no, que és perquè toca per llei. Perquè
toca per llei i si s’han de canviar els costums i canviar el calendari de vacances es canvia.
El Ple no és una “pataleta” i hi ha feina a fer.
Del Sr. Ramírez. Als últims dies el nou partit en què el grup municipal de CIU està sota
unes sigles ideològiques ha canviat i s’ha transformat amb un partit lliberal, demòcrata i
es declara com independentista. Sap que en els propers mesos a aquest Ajuntament
arribaran moltes coses en les quals s’hauran de posicionar i creu que l’equip de govern
sempre ha estat molt intel·ligent en aquest aspecte. Fins ara es podia defendre quina era
la ideologia del seu partit, però ara ha quedat pràcticament definida i clara. Tots saben a
Vila-seca quin és el punt de vista del ciutadà, fins ara ho han pogut anar solucionant a la
seva manera, però una mica els agradaria que els respongués, si pot ser, quina seria a
futur la manera d’actuar d’aquest grup municipal quan els arribin aquests reptes que
arribaran de duplicitats d’estats. Com encaixarà l’equip de govern aquesta nova manera
de posicionament ideològic del seu partit.

Respostes del Sr. alcalde. En primer lloc, contestarà al Sr. Basterrechea. L’hora gratuïta
del CAP/CAR ja li va contestar. Li va dir que en aquell moment i ara igual s’està en
concessió administrativa. Per tant, no li poden canviar les regles del joc a la
concessionària. Es pren nota del que demana el Sr. Basterrechea i que en la propera
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ocasió que s’hagi de renovar aquesta concessió, aquestes o altres modificacions
s’hauran de parlar a nivell municipal i serà el moment de posar-les i fixar les condicions
que es creguin convenients pels regidors de l’Ajuntament, el plenari, la comissió, aquell
que li pertoqui de decidir amb la participació de tots. Per tant, li torna a reiterar que no li
sembla malament el que proposa el Sr. Basterrechea i que el moment ara no és l’idoni,
però que quan hi hagi d’haver una renovació de la concessió serà el moment de plantejar
aquest canvi o qualsevol altre que pugui beneficiar el temps d’aparcament d’aquell indret.
Respecte del catàleg d’elements de defensa, de viles romanes i d’altres elements del
patrimoni històric, és difícil que es posi a l’app perquè estan inventariades, datades, però
estan tapades, no estan en espais museístics. Per tant, la Vil.la del Mas d’en Gras que ha
anomenat està excavada per la Fundació Bosch Gimpera, però està sota l’autovia, s’hi ha
d’entrar per un camí lateral i per una situació una mica complexa. Es va poder salvar
aquella vil.la, es va fer compatible amb la infraestructura, si algun estudiós hi vol anar, hi
pot anar, però no s’hi pot conduir un turisme massiu per aquestes circumstàncies.
La vil.la de Cal.lípolis, on es va es va estar fent recerca durant molt de temps amb
l’Autoritat Portuària de Tarragona, va quedar totalment inventariada i després, tal com
sap, aquests tipus d’elements mentre estigui en desenvolupament aquella zona, que
encara no està gestionada del tot la seva superfície, prudentment es tapa perquè no hi
hagi espolis, que no ho malmeti la gent. Per tant, en el moment que la zona d’activitats
logístiques estigui en desenvolupament, aquell indret quedarà com un parc arqueològic
històric i aleshores serà el moment de poder fer aquests tipus de difusions que demana el
Sr. Basterrechea.
Quant a la Tàrraco Viva, quan es tinguin elements com aquests que valguin la pena, que
avui hi són però no són visitables, serà el moment de plantejar incorporar-se a aquesta
xarxa. Amb altres coses ja s’hi és, però s’ha de ser raonable i tocar de peus a terra, i en
aquest cas fóra exagerat plantejar que hi hagués activitat en aquest sentit pels elements
dels vestigis històrics que es tenen, que essent molt valuosos no estan en unes
condicions de poder ser visitats com fóra desitjable.

Amb relació al que ha fet referència el grup de Vila-seca en Comú de les vacances dels
regidors i regidores, dir-los que no és per aquestes vacances que es fa, ells sabran quan
han de fer les vacances i fer-les compatibles amb les seves funcions municipals. Es
referia a les vacances dels funcionaris de l’Ajuntament, que s’ha procurat concentrar-les
sempre com a criteri en el mes vacacional per excel·lència, per tal que la resta de l’any
funcionin tots els serveis amb la màxima eficàcia. El que es concentra en un lloc es
guanya en uns altres. Si s’escampen les vacances es fa molt més difícil de gestionar i
com que aquesta responsabilitat la tenen ells i saben realment quan és el temps idoni per
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fer vacances i quines són les demandes principals del personal, els serveis en aquesta
època d’agost són els mínims indispensables i es procura alliberar la màxima gent perquè
faci vacances. Exactament igual com es concentren els torns de Nadal, perquè hi hagi
gent en els serveis amb la màxima disponibilitat en els moments en que els altres
descansen.
Insisteix, no s’ha fet per les vacances dels regidors, sinó que s’ha avaluat la necessitat de
fer plenari i acceptat per tots, han fet el Ple per tots els assumptes que hi puguin haver en
el dia on es donen més les condicions per a poder-lo celebrar, avaluat que a final de mes,
quan toca, no hauria pogut ser així, han preferit fer-lo en el moment que les condicions
són més correctes, satisfactòries i òptimes, dins de les limitacions del mes d’agost.
Quant a la publicació que s’ha fet, es podria donar la forma de tríptic o es podia donar
forma de l’històric informatiu que amb caràcter extraordinari ha servit perquè tots els
veïns que visiten a l’estiu la Pineda, i que són persones que tenen propietats en el
municipi i que paguen impostos, sàpiguen en aquell moment de l’any que vénen quines
són les activitats principals que han afectat al seu nucli. No hi ha cap consideració
política. No hi ha cap finestra oberta a cap grup polític, ni a l’alcalde ni al regidor de
turisme. Hi ha el programa de festes i tot un seguit de fotografies de les més rellevants
actuacions que es duen a terme al municipi, fins i tot aquelles que comparteixen amb
municipis veïns com el cas de Ferrari Land, les actuacions que s’han fet a la platja de
recuperació de la sorra i les diferents intervencions que s’han fet en matèria de
sanejament i de millora de voreres.
Informar la gent és transparència, que la gent ho sàpiga sense cap consideració política
de cap grup ni del propi alcalde no és pas un acte de publicitació. De totes manera ells
sabran el que hagin de fer, però en qualsevol cas aquell es tracta d’una publicació
extraordinària que no forma part de cap situació d’informació política ni institucional i la
signa això sí l’Ajuntament de Vila-seca, tal com ha de ser. Que són tots, ells també, i en
nom d’aquesta institució els veïns han rebut el programa de festes i aquelles actuacions
més rellevants que afecten al nucli de la Pineda, per la raó que ara no hi ha les 3.000
persones que hi viuen tot l’any sinó que n’hi ha moltes més que també tenen interessos i
tenen dret a saber què s’ha fet en el seu nucli principal de residència durant la resta de
l’any que no hi han estat.
El tema de les barres de la Festa Major i com s’han designat deu ser un tema interessant
per a la Sra. Sánchez i li deu motivar molt el seu interès, però ara mateix no li pot
contestar com s’han adjudicat. El Ple no és el lloc per contestar com s’adjudiquen les
barres de la Festa Major. En pot parlar amb el regidor Sr. Segura quan vulgui, ho pot
preguntar al Patronat de Turisme. Les preguntes al Ple les contesta l’alcalde perquè així
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ho té assumit i per tant, aquesta pregunta l’haurà de fer en el lloc adequat que és
Patronat de Turisme.
I de l’anada i tornada del complex educatiu se n’alegren tots. El Sr. Farriol sap la feina
que ha hagut de fer per poder aconseguir-ho de l’ATM, que no és fàcil. S’ha aconseguit.
No fa gaires mesos li deia a la Sra. Sánchez que s’estava treballant ja per la tornada, i
saben que havent-hi anada i tornada s’utilitzarà més per aquests 100 estudiants que
potencialment el poden utilitzar i tota altra persona a qui pugui interessar. L’ATM ha
contestat a les demandes del govern i de l’Ajuntament, de tots, i la satisfacció és de tots i
sobretot per a aquells qui seran usuaris d’aquest nou servei que li dóna més mobilitat i els
ajustos horaris segurament ha estat un error de la nota de premsa, i l’horari serà el que
ha de ser per poder arribar a classe a l’hora adequada.
I són els primers interessats a fer accions definitives, positives, per a millorar la mobilitat
dins del nucli urbà, fins i tot amb les mobilitats que ja es tenen ara, facilitant noves
parades i apropament als ciutadans, i vol pensar que ben aviat es tindran notícies en
aquest sentit perquè les accions que s’estan fent a l’ATM no van només dirigides a la
mobilitat urbana o interurbana, sinó que dins del municipi es poden millorar coses i també
s’hi està treballant. Aquest és un tema permanentment obert. És un camí que va
començar no fa gaires anys i que just s’enceta. Tota cosa que es pugui fer estan
permanentment obert i els propis veïns els fan arribar indicacions, quines són les parades
que s’utilitzen més, la policia local, els serveis de Governació, els regidors.
I amb relació als tres nuclis de població espera que ben aviat puguin donar-li al plenari
notícia de les accions que es pretenen dur a terme. Ara encara seria prematur perquè les
coses primer s’han de treballar, i quan ja estan avançades és en el moment en què s’han
de començar a anunciar en el sentit de definir la posició global del Consistori.
Per últim el posicionament del municipal CIU, celebra que tingui interès per al Sr.
Ramírez. I li dirà que ja el coneix. Té el programa de govern i el pot llegir tantes vegades
com vulgui, com ell pot llegir el del Sr. Ramírez. Per tant, el posicionament de CIU és la
defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Vila-seca. Dels individuals, dels
familiars i dels col·lectius, a través d’un programa de govern i de l’atenció permanent a les
seves demandes. No hi ha altra ideologia, altre posicionament, altra estratègia que
defensar això. I ho podrà conèixer al llarg dels 12 mesos que ja deixen enrere d’aquest
mandat municipal i en el mesos següents que completaran els 3 anys que queden a
aquest mandat.
Per tant, finalitza dient el Sr. Alcalde, les qüestions de militància de cadascú o les
qüestions ideològiques a les quals al·ludia el Sr. Ramírez, difícilment les veurà en aquest
plenari i podrà notar en aquest plenari, cap cosa que no sigui aquella que els ciutadans
40

de Vila-seca han votat, han donat confiança i exigeixen i ells s’autoexigeixen a complir
davant de tots perquè ho puguin comprovar i perquè ho puguin certificar, i aquesta és la
situació que s’aniran trobant, i li diu amb tot l’agraïment per l’interès que demostra per la
seva posició. No en trobaran d’altra que aquesta, satisfer els interessos dels ciutadans
amb el seu programa de govern i que ells han votat per majoria i que farà possible que
això pugui ser d’aquesta manera.

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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