ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 23 de desembre 2016
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 23,30 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
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Jordi Camarasa Moreso

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
2n.- DESPATX D’OFICI.
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1.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DEL NÚM. 00660
AL NÚM. 00736 DE 2016.
Intervé el Sr. Forasté i diu que els ha sobtat el decret 718 on es determina obrir expedient
i iniciar els procediments necessaris per actualitzar els plans de protecció civil, ho troben
bé però pregunta on és el decret per iniciar els tràmits necessaris per realitzar el Pla local
de seguretat, ja que no l’han vist.
Saben que és obligatori per llei, i no només no es té sinó que l’equip de govern va votar
en contra de tenir-lo en l’últim Ple. Són conscients que això d’entrada i al final acabarà al
Síndic. Pregunta si ja s’ha explicat als veïns i veïnes del municipi que ja es té prou
segurat i que és imprescindible actualitzar el INUNCAT o el SISMICAT, entre d’altres,
però no cal cap Pla local de seguretat. Vila-seca és tant segura que es poden permetre el
luxe d’incomplir la llei?
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. 00660 al núm. 00736 de 2016.
2n.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL
ATORGADA PER L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA A INSAGRA UNO,SL.
Pren la paraula el Sr. Téllez i diu que respecte a aquest punt han vist l’informe jurídic i tota la
documentació relacionada amb el cas i entenen que és just aprovar la proposta. Consideren
que l’interès públic està més que garantit amb la formulació presentada pel servei jurídic i li
donen tot el seu suport.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Josefina Salas Graset, en representació d’INSAGRA
UNO, SL en data 1 de desembre de 2016, en què si bé es referma en la seva voluntat de
complir la totalitat de l’objecte de la concessió administrativa que té atorgada i que
consisteix a construir l’equipament hoteler proposat en la seva oferta, demana que se li
atorgui una ampliació del termini màxim per iniciar la construcció de l’equipament hoteler
fins el 31 de desembre de 2020 i que, en conseqüència, que l’inici del termini dels 50
anys de l’explotació de l’equipament hoteler compti a partir de la mateixa data.
Vist l’informe jurídic emès en aquest respecte en data 12 de desembre actual, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, el Ple de l’Ajuntament
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Modificar l’article 8 a) del Plec de clàusules administratives particulars que
regula el contracte de concessió administrativa de domini públic per a la construcció i
explotació d’un equipament hoteler i educatiu en l’àmbit del pla parcial “Les Illes”, que
quedarà amb el següent redactat:
“a) Construir l’equipament hoteler, així com dirigir-lo, gestionar-lo i explotar-lo al seu risc i
ventura, amb continuïtat, regularitat i generalitat, sense cap discriminació i de conformitat
amb el que s’ha establert en aquest plec i la legislació vigent en la matèria.
El termini màxim per a l'inici de les obres de l’equipament hoteler serà el dia 31 de
desembre de 2020. En el cas que l’equipament hoteler es prevegi executar en diverses
fases, aquesta obligació es referirà a l’execució de la primera fase."
SEGON.- Desestimar la petició d’Insagra Uno SL de modificació de l’article 5 del Plec de
clàusules administratives particulars que regula el contracte de concessió administrativa
de domini públic per a la construcció i explotació d’un equipament hoteler i educatiu en
l’àmbit del pla parcial “Les Illes”, i establir que el termini de concessió es comptarà a partir
del dia 31 de desembre de 2016, tal com estableix l’esmentat article 5.
TERCER.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la formalització de la modificació del
contracte i la subscripció de tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat de
l’acord precedent.

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

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRIMER REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS
D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL.
Pren la paraula el Sr. Forasté i diu que entenen la creació del Reglament regulador de
participació dels regidors i dels grups municipals en el òrgans d’informació i difusió
municipal. És una eina que ve determinada per imperatiu legal i que la voluntat de l’equip de
govern, tal com ha demostrat en reiterades ocasions, és la de minimitzar la presència i la
feina de l’oposició tant com puguin. Per aquest motiu i més enllà del que pugui reflectir el
document, caldrà veure amb l’experiència del dia a dia quina és la participació efectiva de la
que gaudeixen els diferents grups de l’oposició. No es posaran la bena abans de la ferida,
però són escèptics en tot plegat i per aquest motiu s’abstindran.
Intervé el Sr. Téllez i diu, en primer lloc, que ha arribat tard i malament. Tenen l’obligació de
recordar que fer un reglament d’aquestes característiques va ser desestimat per l’equip de
CIU i que només va cedir després de recórrer al Síndic i que aquest els estirés les orelles.
No contents amb això, han anat dilatant el procés de manera innecessària fins haver de
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recórrer per segona vegada al Defensor del Poble per fer respectar els drets de la
ciutadania.
Entrant en el contingut del Reglament, dir que d’una banda se’ls acusa de copiar,
concretament a ell, quan el que l’equip de govern presenta és només un còpia i enganxa del
model estàndard de l’Associació Catalana de Municipis. Un retalla i enganxa sense cap
indici de personalització ni adaptació al municipi. Està molt bé utilitzar models com a punt de
partida, però millor encara és contrastar diferents models per poder crear-ne un que tingui el
millor de cada. El que és una mica “cutre” és agafar un model 100% estàndard i deixar-lo tal
qual.
Des de la seva formació, continua dient el Sr. Téllez, van enviar al·legacions per
personalitzar-lo i adaptar-lo a la realitat del municipi, sense que s’hagin tingut en compte.
Només cal dir que les justificacions a la desestimació de les al·legacions són insostenibles,
ja que la legislació explica clarament que les desestimacions de les al·legacions han d’estar
raonades en el document d’aprovació final. Lamentablement en aquest document l’únic que
se’ls diu és que les al·legacions no corresponen per ser tècniques i per no estar ajustades a
dret, i caldria dir-li al Sr. Toquero que dir això no es pot considerar una desestimació
raonada. I pregunta sota quines lleis no s’ajusta a dret. En base a quin criteri són tècniques.
Han de saber que el present document es podria recórrer, però no ho faran perquè volen
que s’aprovi i d’una vegada per totes i es pugui respectar el dret de la ciutadania que els
diferents grups municipals tinguin veu en els mitjans de comunicació local. Però si bé estan
parlant d’una proposta que abanderen, davant les continues pràctiques de cacic i
intransigents que pateixen i davant la no consideració de les xarxes socials com un mitjà de
comunicació municipal, es veuen obligats a abstenir-se.
Per altra banda voldria dir que es pot veure com s’han arribat a fer malament les coses en
matèria de comunicació, ja que, tal com han dit abans, han hagut de recórrer una segona
vegada al Síndic de Greuges. Pregunta si recorden el butlletí Vila-seca 2016, si recorden
que en el passat Ple del mes de setembre va dir que aquest butlletí era il·legal, ja que
negava la veu als diferents grups municipals. Doncs bé, com no podia ser d’una altra
manera, el Síndic els ha tornat a donar la raó. I a continuació llegirà les parts més
fonamentals de la carta del Síndic de Greuges, del Sr. Rafel Ribó, president del mateix a
l’equip de govern.
“ En la resposta a les consideracions que li va formular en relació a aquest assumpte,
l’Ajuntament reitera que actualment no disposa de cap publicació periòdica en la qual es
pugui concretar aquella participació. M’ha indicat també que la publicació del butlletí La
Pineda 2016, al qual fèieu referència en el vostre escrit, no és una publicació periòdica sinó
que s’edita només coincidint en les festes d’aquest nucli i es distribueix exclusivament en el
seu àmbit territorial i no a tot el municipi. – cosa que no és certa, perquè com saben aquest
butlletí es va enviar a tot el municipi de Vila-seca, a excepció del nucli de La Plana, això ja
ho parlaran amb el Síndic perquè creu que no li agradarà gaire que li donin realitats
sesgades per no dir mentides – per aquestes raons entén que no és viable la participació
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dels grups en aquesta publicació. El president del Síndic diu : he cregut oportú formular a
l’Ajuntament de Vila-seca les consideracions que reprodueixo a continuació. Tant mateix he
de dir-vos que discrepo d’aquesta valoració per les raons que us assenyalo a continuació,
malgrat que certament es tracta d’una publicació limitada a un nucli del municipi, (cosa que
és falsa i lamentablement el president del Síndic no ho sap, però ho sabrà) la informació que
conté no fa referència només a la programació de les festes d’aquest nucli, sinó que conté
informació general de les actuacions municipals en termes similars a un butlletí informatiu
general. Assenyaleu també que és una oportunitat d’arribar als residents de temporada
d’estiu que la resta de l’any ocupen les seus habitatges al nucli de la Pineda i explicar les
actuacions municipals al barri. Tanmateix aquesta possibilitat d’adreçar-se als residents
d’aquest nucli permanents o temporals no hauria d’estar a disposició només de l’equip de
govern municipal i s’hauria de fer extensiva a tots els grups de l’oposició amb els continguts
restringits al mateix, en territorial objecte de la publicació. Per aquesta raó entenc que el fet
que no es permeti participar als grups de l’oposició en aquesta publicació és contrari a allò
establert a l’article 170.2 del text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i
s’hauria de corregir en futures edicions.
Sense perjudici d’això i en la línia que ja us vaig indicar, he de destacar que el debat sobre
l’abast i els paràmetres en que s’ha de concretar la previsió de l’article abans esmentat, s’ha
de canalitzar en la tramitació del reglament que d’acord amb la previsió del calendari que em
vau indicar a hores d’ara hauria d’estar ja debatut al Ple municipal. És doncs aquest
instrument normatiu el que ha de definir les pautes de participació dels grups municipals en
les publicacions i els mitjans de difusió i comunicació de l’Ajuntament que presidiu, els
existents en aquest moment i els que es puguin crear en el futur.
Quedo a l’espera que l’Ajuntament de Vila-seca doni resposta a les consideracions anteriors,
de la qual us informaré”.
D’aquesta carta dir dues coses, manifesta el Sr. Téllez. Que si no haguessin enviat una
segona queixa al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, encara estarien esperant a
aprovar el reglament que avui s’aprova. I per altra banda, ha de dir que desatendre els drets
dels grups municipals de l’oposició implica de manera directa desatendre els drets de la
ciutadania en el seu conjunt, tant de la gent que ha votat al grup de CIU com a la resta de
grups municipals, a la resta de partits polítics, com fins i tot a la gent que no ha votat. S’està
davant de drets fonamentals i en aquest sentit han de fer una advertència al Sr. Poblet i dir-li
que s’ha acabat el bròquil. O es fan les coses bé o s’anirà a instàncies superiors.
Per això i amb relació als especials informatius, no es pot dir que això no és informatiu, quan
a la pàgina web poden veure que diu : especial informatiu núm. 36. És faltar a la veritat i és
atemptar contra drets democràtics que són cabdals i al final el que s’està fent és assemblarse més a un règim totalitari o antidemocràtic que no el que s’hauria de fer.
El Sr. Téllez finalitza dient que demana certa consideració als grups municipals de l’oposició
i a la ciutadania en el seu conjunt.
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Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que li hauria agradat que el Sr. Téllez hagués moderat el
to de la seva intervenció, i serà molt breu en la seva resposta amb relació al Reglament de
Participació en òrgans de difusió municipals.
Es va tenir reunió, tal com sap el Sr. Téllez amb la regidora Sra. Sánchez, el Sr. Pujals i ell
mateix per parlar d’aquest reglament i del que ells volien presentar com a esmenes, i
recorda que en aquella reunió es va parlar de temes tècnics i es va explicar que eren temes
que informàticament s’estaven solucionat per poder adaptar aquest reglament a la
informàtica de l’Ajuntament i que cada grup municipal tingués el seu espai. El grup de Vilaseca en Comú només va fer dues reclamacions, i avui ha fet una llista inacabable. Per això
els convida a que quan en reunions es parli de tot, no només parlin de certes coses. Aquell
dia només van reclamar que un facebook no fos compartit, pòsits que fessin regidors al
facebook Vila-seca.cat i tenir espais als centres cívics per fer difusió, i ara surt amb tot això.
No ho entén, perquè quan es parla s’ha de parlar i s’hauria de parlar de tot, que no es deixin
les coses per parlar-les al Ple perquè per això es fan les reunions prèvies.
El Sr. Téllez diu que evidentment es va tenir una conversa i va ser una conversa positiva, ja
que realment estan d’acord amb la major part del reglament, però és que no s’acaba de dir
tot el que es va dir en aquella reunió. Al final es van comprometre a parlar amb el Secretari i
tenir un informe jurídic respecte a què pertoca dir a les xarxes socials i com s’ha de dir. Aquí
mateix té una publicació del creador del facebook, on diu que reconeix amb la boca petita,
que facebook és un mitja de comunicació. Llavors, si facebook és un mitjà de comunicació i
si l’Ajuntament de Vila-seca té un perfil de facebook, doncs és un mitjà de comunicació
municipal. Per això insta públicament que es faci un informe jurídic respecte la pertinença o
no de tractar d’espais municipals en mitjans de comunicació municipals el que serien les
xarxes socials, perquè, si no, si es diu una cosa i després tot queda en res, al final
s’enfaden, i a més amb el suport del Síndic de Greuges han hagut que fer la intervenció que
han fet en el to que pertoca. No només per ells, sinó perquè creuen que estan defensant els
drets dels ciutadans.
Intervé el Sr. Toquero i diu que més que res ho fa pel tema de les pàgines de facebook que
ha anomenat i voldria dir-li que insta el Sr. Téllez que l’Ajuntament de Vila-seca farà el
mateix que facin altres ajuntaments. Es pot mirar els facebooks dels ajuntaments de
Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Altafulla, Tarragona i Reus. Hi ha participació en
aquests facebooks per part de partits? No. A través d’aquestes pàgines de facebook es fa
promoció d’agenda municipal, tal com es fa en aquest Ajuntament, i dels actes que es duen
a terme per part de l’Ajuntament. El facebook no és ben bé el mitjà que pot ser la pàgina
web que regula el reglament que avui s’està aprovant. Hi ha altres òrgans de difusió
municipals que no només són els facebooks, hi ha altres maneres de comunicar.
Intervé el Sr. alcalde i diu que creu que ja han exposats els dos el seu punt de vista i creu
que han quedat clares les posicions. Llàstima, però, perquè avui és el dia que s’aprova el
reglament li semblava que hi hauria bastant més proximitat, però celebra que per a altres
grups sigui així, no per al del Sr. Téllez, que ha arribat a parlar de pràctiques de cacic, cosa
que li sembla una mica fora de to, tal com li ha dit el Sr. Toquero.
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Finalment, dir-li també que el Síndic no és infal·lible i el senyor que va crear facebook
tampoc. El do de la infal·libilitat no el tenen encara ni un ni l’altre, ni ells, però cacics, no.

Per acord plenari de data 22 de desembre de 2015 es va aprovar inicialment el
Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans
d’informació i difusió municipals.
L’ esmentat acord es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la Província
núm. 4, de data 8-1-2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7033, de
data 8-1-2016, al diari Més Tarragona, Reus, Costa Daurada, de data 14-1-2016, i es va
concedir audiència als interessats. Essent que el termini d’informació pública i
d’audiència, segons aplicació de l’article 48 Llei 39/1992, de 26 de novembre, ha expirat
en data 19 de febrer de 2016.
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’ha
presentat un total d’una al·legació, la formulada pels regidors del Grup Municipal Vilaseca En Comú (RE 954/16 de 17-2-2016), i cap reclamació.
Atès l’informe jurídic sobre el procediment a seguir.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, que només
requereix l’aprovació per la majoria simple, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels
Srs/Sra. Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa, Ramírez, Pastor, Basterrechea i García, el que segueix:
PRIMER. Resoldre l’al·legació i suggeriments presentats pels regidors del Grup Municipal
Vila-seca En Comú contra l’acord d’aprovació inicial del Reglament regulador de la
participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió
municipals i, d’acord amb les argumentacions jurídiques dels serveis municipals,
desestimar-les per no considerar-les ajustades a dret.
SEGON. Aprovar expressament amb caràcter definitiu el Reglament regulador de la
participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió
municipals segons el text que consta com a annex al present acord.
TERCER. Notificar el presenta acord als grups polítics amb representació a l’Ajuntament,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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QUART. Publicar el present acord i el text íntegre del Reglament regulador de la
participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió
municipals en el Butlletí Oficial de la Província, referència en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del BOP en què se n’hagi publicat íntegrament el text, al Portal
de Transparència i al e-tauler de la seu Electrònica.
El Reglament aprovat entrarà en vigor i tindrà efecte jurídic quan hagin transcorregut
quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació; segons el previst en els
articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
178.2 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 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
CINQUÈ. Comunicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança a l’Administració de
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que les bases que es porten a aprovació no són bases
que siguin noves, són bases que ja fa exercicis que s’estan portant a terme per part de
l’Ajuntament per buscar aquest impuls a l’ocupació. El que sí que cada any es fa és intentar
fer alguns ajustos a aquestes bases de tal manera que puguin estar més en línia del que és
el mercat laboral de cada un dels exercicis que han estat vigents. Concretament, en aquest
exercici es produeixen diferents modificacions i una d’aquestes és que desapareix l’ajut per
contractes de tres mesos o més, perquè ja d’alguna manera més rotunda es vol fer una
proposta ferma cap a la contractació de més llarga durada. Ja no tan sols es pretén moure el
mercat laboral, sinó que es pretén moure el mercat laboral per tal que els contractes siguin
com més llargs millor.
Dins aquesta línia s’aproven uns ajuts de sis mesos o més de contracte amb uns incentius
que van a partir de 3.000 euros per persones que hagin participat en Plans d’Ocupació
municipals o que hagin també realitzat formació professionalitzadora. Es segueix amb
incentius de 2.000 per contractes de més de 12 mesos, o el canvi de contracte a fix de fix
discontinu per un treballador que hagi tingut l’empresa contractat l’any anterior. També es fa
la modificació important de reduir dels 50 als 45 anys els incentius per treballadors d’aquesta
edat que siguin contractats per empreses per un període de 12 mesos o que facin
contractes fixos anant l’ajut de 4.000 a 6.000 euros, i seguir mantenint els ajuts pels
emprenedors amb 2.000 euros per la creació de nova empresa.
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Voldria comentar, perquè és un tema que va sortir a la comissió informativa i suposa que
algun grup avui hi farà referència, al fet que aquestes bases tinguessin algun tipus de
diferenciació o d’ajuda específica per persones amb discapacitat. Aquestes bases són
inclusives, no exclouen ningú, poden ser per tothom, per qualsevol condició de la persona, i
per persones amb discapacitat, a més, les empreses poden tenir altres tipus d’ajuts que no
són incompatibles amb aquestes bases. N’hi ha d’altres que si demanes un ajut per un lloc,
no en pots rebre per un altre, però en el cas de l’Ajuntament és totalment compatible i això el
que vol dir és que una empresa que contracti un discapacitat pot ajustar-se a les bases de
l’impuls de l’ocupació de l’Ajuntament, però a més pot arribar a rebre 4.500 euros, 5.300,
4.700 de l’Estat, en funció del tipus de contractació que els facin. Aquí hi hauria aleshores un
avantatge que les empreses poden tenir.
Com a dades, finalitza dient el Sr. Toquero, voldria indicar-los que aquests anys que es
porta desenvolupant aquest programa, l’any 2009 es van aconseguir 320 contractacions a
través d’aquest programa, el 2010, 149, el 2011, 256, el 2012, 257, el 2013, 293, el 2014,
370 i el 2015, 297. De l’any 2016, diu, encara no té les dades perquè l’exercici no està
tancat, tan aviat com el tingui, també amb la memòria del servei d’ocupació municipal el
veuran.
Per tot això i amb aquesta tendència que per part de l’Ajuntament es té de voler remoure el
món laboral i donar oportunitats a les persones que es troben a l’atur, demana l’aprovació
d’aquestes bases perquè siguin vigents pel pròxim exercici.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que vagi per endavant el seu suport incondicional a
totes les mesures que es preguin per afavorir l’ocupació i la reinserció en el món laboral,
especialment a aquelles persones majors de 45 anys o a altres segments de la població que
puguin tenir més dificultats per accedir-hi. Ara bé, si bé són coneixedors que gràcies a
aquests programes, aquest i el que es votarà en el punt següent, hi ha moltes famílies en
risc que poden tirar endavant, també és cert que hi ha empreses instal·lades en la
subvenció, que sense tenir una voluntat real de crear nous llocs de treball adapten les seves
circumstàncies per poder gaudir d’una subvenció. Els preocupa que hi hagi casos que on
l’única conseqüència d’aquests incentius sigui un increment del compte de beneficis
d’algunes empreses.
Tot i això, els pesa més el benefici social que comporten aquests programes i per això ho
votaran a favor, i només demanarien que es fos el màxim de diligents a l’hora de vigilar i
detectar qualsevol abús.
Intervé la Sra. Sánchez i diu que igual que van comunicar a la Comissió informativa i van
votar en contra, avui també votaran en contra. El primer que troben respecte al 2016 és que
la partida destinada al programa Impuls a l’ocupació s’ha retallat un 24% i passa de 500.000
euros a 380.000, per tant, diguin el que diguin, l’esforç que es preveu per impulsar l’ocupació
baixa de forma significativa. D’altra banda, el Sr. Toquero indica que s’ha fet el pertinent
treball d’actualització i fa una lectura del mercat laboral i la situació del moment. I vol
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imaginar que la lectura s’haurà plasmat en algun document, tal i com li van demanar a la
comissió informativa, i ha de ser un document tècnic que els digui que aquesta lectura i les
ajudes que es donen tenen una raó de ser, i això no se’ls ha facilitat i ells des d’aquí
demanen que si els poden passar almenys aquest informe amb el qual s’han justificat els
canvis que es proposen. I, si no és així, s’estaria parlant d’unes bases poc serioses i
rigoroses.
Sí que es congratulen pel fet que s’eliminin les ajudes per contractes inferiors a 6 mesos, tal
i com van estar demanant comissió rere comissió i es puguin ampliar les que són per majors
de 45 anys. Gran quantitat de les propostes es queden pel camí, així doncs, vist que han fet
cas omís a les seves propostes, el seu vot serà negatiu i el seu grup presentarà
al·legacions, entre d’altres coses per aconseguir que es puguin augmentar les ajudes per
poder afavorir la contractació de les persones en risc d’exclusió social, com ara persones
supervivents a la violència de gènere, les persones de llarga durada, persones a càrrec de
famílies monoparentals o nombroses. No estan demanant res que no s’estigui fent en
d’altres ajuntaments i també demanen ajustar les ajudes segons la mida de l’empresa per
poder afavorir de manera particular a les petites i mitjanes empreses, que són les que es
deixen en major proporció la riquesa que generen en aquest municipi. També a les
al·legacions presentaran propostes per incentivar la creació de cooperatives, de fundacions i
poder desenvolupar l’economia social i solidària al municipi.
La Sra. Sánchez finalitza dient que si els poden fer arribar l’informe que justifiqui els canvis
que es proposen.

Després d’haver posat en marxa el Programa Impuls a l’Ocupació 2013, 2014, 2015 i
2016, en el qual s’han contractat un elevat nombre d’aturats i amb una forta implicació de
les empreses del municipi, es proposa donar continuïtat a aquesta iniciativa si bé amb
una nova orientació per tal de fomentar la contractació estable dels aturats de més de 50
anys i l’establiment de noves empreses i el foment de l’emprenedoria, amb la
denominació de Programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vila-seca dóna continuïtat a les bases que tenen per
objecte establir una sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al
municipi de Vila-seca, dins els límits establerts en els pressupostos municipals per l’any
2017, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva
plantilla, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
S’estableix també un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment
de la creació i establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 29 de desembre de 2015.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons on manifesta que hi ha previsió de dos
partides pressupostàries per l’any 2017 que donen cobertura a aquest programa.
Per tot el que s’ha exposat i atès el dictamen emès per la Comissió de Serveis a les
Persones, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra del Sr/Sra. Sánchez, Téllez
i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo,
Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, Pastor, Basterrechea, Forasté,
Rodríguez i García, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les bases per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2017.
SEGON. Obrir un període d’informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. En
cas que no se’n presenti cap, quedaran aprovades definitivament, sense necessitat
d’adoptar un nou acord.
TERCER. Autoritzar una despesa màxima per un import de 380.000 euros, pel ajuts a
empreses per la contractació d’aturats, i una altra de 100.000 euros, per la promoció de
l’emprenedoria i la creació de noves empreses al municipi, tot això a càrrec del
pressupost municipal per l’any 2017. Aquesta despesa queda condicionada a l’aprovació
definitiva del pressupost per a l’any 2017.
QUART.- Publicar les bases en el Butlletí oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
la seu electrònica municipal (www.seuelectronicavila-seca.cat).
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES EXTRAORDINÀRIES DEL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ, ANYS 2014 I 2015.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que tal com han fet notar anteriorment, bàsicament
seria el mateix argumentari, refermar-se que cal ajudar a tothom que ho necessiti, ja que
aquesta ha de ser la prioritat d’aquest Ajuntament, i per garantir aquesta efectivitat cal lluitar
contra l’abús, sempre tenint present que en cap cas un excés de zel pot deixar sense ajuda
a aquells que ho necessiten i en són mereixedors.
Creuen que són positives les modificacions que s’han fet en aquestes bases respecte
d’exercicis anteriors, i per tot això votaran a favor.
Seguidament intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup entén que aquesta aprovació ha
arribat fallant alguna previsió i, tot i que estan d’acord, com que correspon a qüestions
prèvies a la seva entrada a la institució s’abstindran.
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Després d’haver posat en marxa el Programa Impuls a l’Ocupació durant els exercicis
2014 i 2015 i a causa de la bona acollida per part de les empreses del municipi, que han
incrementat les seves plantilles amb persones inscrites a la Borsa de Treball de
l’Ajuntament de Vila-seca, superant de manera important les expectatives inicials, la
partida pressupostària destinada a sufragar aquest ajuts no va resultar suficient, per la
qual cosa no es van poder atendre el total de peticions, ja que es va produir un augment
considerable de peticions respecte d’anys anteriors.
Vist l’esforç que les empreses de Vila-seca estan realitzat per incrementar les seves
plantilles i atesa la voluntat de dotar de més pressupost la partida per poder atendre i fer
efectives totes les peticions que per falta de consignació es troben pendents de
concessió i pagament, es va proposar la tramitació d’unes noves bases reguladores per
regular un període extraordinari de concessió d’ajuts, condicionades a la tramitació i
aprovació d’un expedient de modificació de crèdit a càrrec de l’exercici de l’any 2016.
Aquestes bases tenen per objecte establir un període extraordinari per atendre les
sol·licituds de concessió i pagament de subvencions a empreses i emprenedors que van
presentar la sol·licitud entre l’1 de gener de 2014 i 30 de setembre de 2015,
corresponents als programes Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, i que no van poder ser
ateses per manca de consignació pressupostària suficient o per presentar-se fora de
termini la sol·licitud de pagament.
A causa del seu caràcter extraordinari i a la conveniència d’aprovar la nova regulació
dins l’any 2016, aquesta proposta va ser sotmesa a dictamen de la comissió informativa
de Serveis a les Persones el dia 20 de setembre de 2016 i posteriorment aprovada per la
Junta de Govern Local del dia 26 de setembre de 2016.
Simultàniament, s’ha tramitat i aprovat definitivament l’expedient de modificació de
crèdits per a dotar de crèdit suficient la partida pressupostària corresponent dintre de
l’any 2016 i publicat al BOPT núm 230 de 2 de desembre de 2016.
Per tot això, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció del Sr/Sra.
Sánchez, Téllez i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero,
Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, Pastor,
Basterrechea, Forasté, Rodríguez i García, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la tramitació efectuada en l’expedient 629/2016 amb motiu de
l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts de caràcter extraordinari
dins el programa Impuls a l’Ocupació dels anys 2014 i 2015, ja que no van poder ser
atesos durant els esmentats exercicis per manca de consignació pressupostària,
tenint en compte que simultàniament s’ha tramitat i aprovat definitivament la modificació
de crèdits per tal de suplementar les partides corresponents amb càrrec a l’exercici
2016. La despesa autoritzada ha estat de 39.891 euros pels ajuts a empreses per a la
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contractació d’aturats, i 63.000 euros per a la promoció de l’emprenedoria i la creació de
noves empreses al municipi.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i al Servei d’Ocupació i
Empresa.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.

Per la Sra. Pastor es dóna lectura a la següent moció:
“ MOCION PARA LA IMPLANTANCION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS
MOCIONES APROBADAS EN PLENO Y PUBLICACION DE LAS NO APROBADAS EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA WEB MUNICIPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde los Grupos Municipales que componen este plenario, se han presentado muchas y
variadas mociones buscando las mejoras de nuestro municipio, con más o menos
consenso, representado con ello un compromiso político vinculando al equipo de gobierno a
llevar a cabo los acuerdos adoptados, en el caso de que hayan sido aprobadas
Debemos trabajar para conseguir una mejora de nuestro municipio, pues ello nos
proporcionará el impulso que todos los que aquí representamos a nuestros ciudadanos
debemos tener, no sólo como objetivo, sino como obligación.
Entendemos las mociones aprobadas como una obligación real, las cuales deben ser
llevadas a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas, su
naturaleza y variedad, conscientes de la prioridad de algunas sobre otras, pero sin olvidar
que el objetivo final es su cumplimiento y puesta en marcha.
Algunas de las mociones aprobadas, requieren de una partida económica a fin de poder
hacerlas efectivas de manera real. Puede suceder que la partida económica suponga una
inversión en base a su naturaleza y destino, pero ello no debe alejarnos de la obligación de
su cumplimiento en el menor tiempo posible en base a las capacidades y circunstancias
existentes.
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La realidad actual nos muestra como en diferentes ocasiones las mociones aprobadas se
quedan atrapadas en buenas intenciones, pudiendo no ser llevadas a cabo por cuestiones
económicas o de otra índole, quedando en un "apretón de manos" y condenadas al olvido.
Debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestros ciudadanos y conseguir
materializar el cumplimiento. Lo contrario supone un grave daño hacia la confianza de éstos,
depositada en sus instituciones y representantes. Nunca debemos olvidar a quien nos
debemos.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans de Vila-seca propone al Pleno Municipal,
la adopción de los siguientes acuerdos.
ACUERDOS
1. Instar a los regidores y grupos Municipales a publicar sus respectivas mociones en los
espacios destinados, según el "Reglament Regulador de la participación deis Regidors i
Grups Municipals en órgans de publicitat i difussió de I'Ajuntament de Vila-seca", que será
propuesto para su aprobación definitiva en el pleno del mes de Diciembre.
2. Que en la Junta de Portavoces que se celebrará previa al pleno, bajo petición de los
mismos, se informe del estado de las mociones trimestralmente aprobadas, pudiendo
solicitar información sobre la previsión, fases de ejecución, consignación presupuestaria,
etc.”

Pren la paraula el Sr. García i diu que aquesta és una idea perseguida per tots els grups de
l’oposició pràcticament des del principi de la legislatura. Es pretén promoure el control
efectiu de les mocions que es vagin aprovant en els Plens, que és l’objectiu final. El control i
el seguiment creu que s’ha de plasmar en una dimensió informativa i transparent quan es
produeix l’aprovació, sigui en el Ple, si bé també està d’acord que sigui dins la junta de
portaveus.
La dimensió positiva s’entén en el sentit d’afavorir o promoure la participació activa de
l’oposició, però voldria fer un nou suggeriment. Dir que seguiment responsable no és només
que el que es diu es compleixi, sinó aportar idees i suggeriments sobre els diversos
aspectes. Primer, afavorint la confiança, però per això també s’ha de tenir ple coneixement
dels diferents projectes i accions que es porten a terme en les diferents àrees d’aquest
Ajuntament, i en aquesta línia que el Ple no serveixi perquè, en resposta d’algunes de les
mocions que es presenten, l’equip de govern s’esplaï i diu el molt que es treballa i el bé que
es fa. Això és molt instructiu, però no construeix confiança.
Amb això i amb relació al que es refereix aquest acord, voldria dir que, independentment de
les reunions de portaveus, pot ser útil també per aplicar a les diferents comissions, el
mantenir un document viu en el qual s’informi a l’oposició dels diferents projectes en marxa,
així com els que es projectaran en breu.
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Intervé el Sr. Forasté i diu que amb referència al punt primer dels acords, donar les gràcies
per la preocupació. El seu grup ja miren de fer difusió de la feina que fan, sense arribar al
punt de l’spam o sense disposar del Diari de Tarragona o el Més, però si que fan el que
poden i si ara disposen d’un nou espai i l’utilitzaran segur.
Amb relació al segon punt, cal veure a la pràctica que pot donar de si tot plegat, parlen de la
franquesa i la predisposició de l’equip de govern, els antecedents no són gaire
esperançadors, però ja es veurà, ells faran un acte de fe, sense deixar-se prendre el pèl,
però continuaran amb la seva disposició total i, per tant, votaran a favor.
A continuació intervé el Sr. Basterrechea i diu que ells també votaran a favor perquè
celebren la reunió o la proposta de fer les reunions de la junta de portaveus abans del Ple,
com també celebren l’aprovació del Reglament de Participació dels grups municipals als
òrgans de difusió i publicitat i també celebren l’actitud que va tenir el Sr. Farriol a la junta de
portaveus d’informar-los trimestralment de l’estat de les mocions.

Intervé la Sra. Sánchez i diu que el seu grup troba dubtes en el primer punt on s’insta a
regidors i grups municipals a publicar les seves respectives mocions i pregunta si seria al
Portal de transparència i de quina manera es faria. Tampoc els sembla bon precedent que
es reguli el que els grups municipals han de posar en el seus respectius espais. I pel que fa
al seguiment de les mocions, sí que estan d’acord, però troba que al primer punt no queda
clar i demana que els aclareixin on es publicarà el seguiment de l’estat de les mocions.
El Sr. alcalde contesta que això no és una comissió informativa, és un Ple i, per tant, les
mocions vénen tal com les ha proposat el grup proponent, si hi ha alguna esmena a fer o
alguna transacció a l’última hora, s’accepta, s’ha fet i s’ha fet per tots els grups de manera
habitual, però si s’han de començar a demanar aclariments sobre el punt primer, doncs
aquest punt, si és que el grup proposant no el canvia, ells s’han de posicionar en funció del
que diu, perquè no es pot estar canviant paraula per paraula en funció de l’acudit del
moment, perquè aleshores seria una comissió informativa i no ho és, és un Ple. I li prega per
favor que posicioni el seu grup en funció del contingut, el grup que l’ha presentat ja ha dit
quines esmenes hi ha fet, si s’accepten es donen per bones, i es posicionen en el sentit que
sigui i es vota. Si el que volen és seccionar, el que els demanarà és que vagin a la reunió de
portaveus i allí facin els canvis que vulguin i quan vinguin al Ple que no es mogui ni una
coma.
La Sra. Pastor contesta que la moció diu el que diu, que ells insten i no obliguen a ningú en
cap cas a fer res, i ells en els espais del reglament faran el que voldran. Ells insten que cada
grup publiqui les seves mocions, després ells faran el que voldran en el seu espai. També
dir que a la junta de portaveus creu que ja ho van estar comentant.
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La Sra. Sánchez diu que ella ja sap que estan en un Ple. Però tenen un dubte i a la junta de
portaveus no va quedar clar, es va quedar a fer-ho trimestralment, no va quedar clar si seria
al Portal de Transparència. Això no es va transmetre en la Comissió informativa, es va
transmetre en la junta de portaveus, però no va quedar clar. Va quedar clar que hi hauria set
espais, que no se sap si es podria publicar, de com es faria... i, per tant, creu que és el Ple
on ho han de dir.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que al grup de CIU li sembla la proposta raonable, la
periodicitat trimestral per informar també, intentaran fer-ho el millor possible, i, per tant, voten
a favor i amb l’esperit constructiu.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Sr/Sra. Sánchez, Téllez i el vot a favor
dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, Pastor, Baterrechea, Forasté, Rodríguez i
García, aprovar la present moció.
5.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.

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

A) “MOCIÓ PER PUBLICAR ELS DECRETS MUNICIPALS I LES ACTES DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l'article 8 de la llei de Transparència 19/2014 indica que s'han d'exposar a
informació pública els següents continguts:

1.
L'organització institucional i l'estructura administrativa.
2.
La gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial.
3.
Les decisions i els Actuacions amb 1rellevancia jurídica especial.
4.
La plantilla, la relació de llocs de treball i el regim retributiu.
5.
Els Procediments Administratius relacionats amb I ‘Exercici de les Seves
Competències .
6.
Els Contractes i a els Convenis.
7.
Les Convocatòries i l'atorgament de les subvencions i a els ajuts Públics.
8.
Els informes i a els estudis.
9.
Els plans, a els programes i els memòries generals.
10.
La informació estadística.
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11.
La informació geogràfica.
12.
Les Matèries i els Actuacions la publicitat de les quals s'estableixi per norma.
13.
Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb
més freqüència per via de I'Exercici del dret d'accés a la informació pública.
Atès que actualment algunes d'aquestes matèries, desenvolupades en els articles posteriors
de la Llei 19/14, són realitzades mitjançant Decrets d'alcaldia i per Decrets deis regidors/es
que tenen les competències delegades.
Atès que actualment els decrets no es publiquen i, per fer complir la llei 19/2014, caldria
publicar qualsevol decret que contingui les matèries que fixa la Llei de Transparència.
Atès que a les Sessions Ordinàries de les Comissions normatives i a les sessions ordinàries
de la Comissió Especial de Comptes també surt informació d’interès públic en funció de
l'esmentada llei 19/14.
Pels motius exposats sol•licitem al plenari de Vila-seca l'adopció del següents
ACORDS,

Primer. Publicar a la seu electrònica municipal qualsevol tipus de Decret Municipal
relacionat amb les matèries que l'article 8 de la Llei 19/2014 fixa tot respectant els límits de
protecció de dades personals.
Segon. Publicar a la seu electrònica municipal les actes de les Sessions Ordinàries de les
Comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes tot respectant els límits de
protecció de dades personals”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu no estan en desacord amb la moció que els presenten,
perquè és un reflex de la legalitat, però dir que el segon punt dels acords creuen que no té
massa sentit pel fet que generalment no s’aixeca acta de les sessions en comissions
informatives, tal com s’entén que ha de ser una acta d’una junta, d’un plenari, etc. En segon
lloc, i vinculat al que deia ara mateix, en comissió informativa no s’adopten acords més enllà
de decidir traslladar les qüestions que s’hi debaten al plenari o en la Junta de Govern Local. I
en tot cas, tots disposen i disposaran dels mitjans i les plataformes adequades per donar a
conèixer a la ciutadania els temes que es tracta en aquestes reunions perquè cada grup
pugui proposar el que li inquieti.
Per tot això, finalitza dient el Sr. Rodríguez, votarien a favor en el cas que s’eliminés aquest
segon punt dels acords o, si no s’abstindran.
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El Sr. Basterrechea intervé i diu que el seu grup en aquesta moció s’abstindrà per dos
motius. Primer, perquè els decrets municipals d’acord amb la pròpia Llei 19/2014 ja es
publiquen i, pel que fa al segon punt de les comissions informatives, aquestes no són
vinculants. Per tant, troben que no té contingut publicar-les, el que és vinculant és que
s’aprova al Ple, per tot això el seu vot serà d’abstenció.
Seguidament intervé la Sra. Moya i diu que en aquesta moció es demana en primer lloc
publicar a la seu electrònica els decrets municipals relacionats amb els continguts de l’article
8 de la Llei de Transparència i el primer que ha de dir és que cap d’aquests continguts
s’aprova per decret d’alcaldia a l’Ajuntament de Vila-seca. Com ja saben, aquest plenari va
aprovar, com sempre es fa a l’inici de mandat, una amplíssima delegació de competències
de l’alcaldia a la Junta de Govern Local, i pel contrari, una minsa delegació de competències
del Ple a la Junta de Govern Local.
Aquest fet comporta que tots els acords o temes de l’article 8 de la Llei de Transparència i
que en aquesta moció es demana que es publiquin a la Seu electrònica, ja hi són i són allà
des de l’any 2007, ja que tots els temes es concreten a través d’acords de la Junta de
Govern Local o del Ple, i aquestes actes són publicades regularment a la seu electrònica
municipal i, fins i tot, són trameses directament a la majoria d’entitats ciutadanes. Tot això
sense tenir en compte que la informació real i efectiva amb relació a aquests temes ja està
també específicament inclosa a la seu electrònica municipal.
Pel que fa al segon punt de la moció en el qual es demana publicar les actes de les
comissions informatives i de la comissió de comptes que tinguin relació amb els temes de
l’article 8 de la Llei de Transparència, en aquest sentit cal tornar a repetir el mateix: tots els
acords de les comissions informatives que tenen relació amb aquestes temes i molts altres
s’aproven després per la Junta de Govern Local o pel Ple, i en conseqüència també tenen la
seva correlativa publicació a la seu electrònica. Per tant, entenen que es tracta d’una moció
sense virtualitat i pensada genèricament, potser, en situacions que no es corresponen a la
realitat de l’Ajuntament de Vila-seca i per això i amb la màxima cordialitat, demanarien la
seva retirada, i de no ser així la votarien contra, perquè el que es demana ja es fa.
La Sra. Sánchez intervé i diu que les comissions informatives com a grups de treball
serveixen per preparar temes que després es debaten en el Ple i per això ells entenen que
com a grups de treball que no deixen de ser, que un cop al mes es reuneixen per parlar de
tots els temes i que amb posterioritat acaben en acords, tenen un ordre del dia, uns acords
presos on els grups municipals es posicionen i justifiquen i es redacta una acta, per tant, per
què no s’ha de publicar? Per què el veí o veïna de Vila-seca no pot veure des d’un primer
moment on neix aquella proposta, com s’ha arribat a un acord? Oi que es fa una acta? Per
què no ha de ser pública aquesta acta? Si es vol un ajuntament transparent, ha de ser obert
des del primer moment, participatiu des del primer moment.
El grup de Decidim ha demanat que es retiri el punt segon de publicar a la seu electrònica
municipal les actes de les sessions ordinàries de les comissions informatives, però no el
retiraran perquè el que consideren és que s’haurien de publicar des de ja, sempre
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respectant els límits de la protecció de dades, però saben d’ajuntaments que això ho porten
a terme i per tant no estan demanant fets impossibles, van més enllà, van cap a la
transparència, saben que es pot fer.
El grup municipal del PSC ha comentat que és obligatori publicar els decrets i dir-li que ja
saben que és obligatori, però hi ha decrets que no estan publicats i hi haurien d’estar. Hi ha
estudis que s’haurien de publicar, però no hi figuren. Ho poden buscar. I que les comissions
informatives no són vinculants, també ho saben, però són grups de treball, es rendeixen
comptes també en les comissions informatives. Hi ha un treball previ, hi ha una
documentació prèvia que cal avaluar, cal estudiar i ells ho fan, i, per tant, demanen que el
veí o veïna de Vila-seca pugui veure aquesta informació i tot aquest treball previ que es fa a
la comissió informativa perquè després passa al Ple i es pot canviar el vot, i la gent ho ha de
veure tot això i no es veu.
L’equip de govern ha dit que els decrets estan publicats, però no estan tots els decrets
publicats, falten decrets per publicar i és per això que ells han presentat aquesta moció i li
assegura que si els decrets estiguessin publicats a la seu electrònica municipal, com hi
haurien d’estar i actualitzats no haurien presentat aquesta moció. Per tant, ni molt menys
retiraran la moció, sinó que no retiraran cap punt d’aquesta moció perquè forma part
d’apostar per la transparència cent per cent.

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

Pel Sr. Téllez es dóna lectura a la següent moció :
B) “MOCIÓ PER ADHERIR VILA-SECA A LA XARXA SOLIDARITY CITIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La xarxa 'Solidarity Cities' és un punt on l'intercanvi d'informació i coneixement
sobre la situació deis refugiats que en aquests moments es troben, com a
sol·licitants d'asil, a les ciutats europees. En aquesta plataforma de ciutats, els
governs locals podran compartir millors practiques, reptes i solucions adoptades
perles ciutats pera la integració d'aquestes persones.
A més d'aquest intercanvi d'informació, 'Solidarity Cities' vol impulsar
la
transferència directa de persones refugiades de ciutat a ciutat (local p/edges), al
marge deis reassentaments que estan duent a terme els estats. Aquesta iniciativa
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esta inspirada en l'acord que va impulsar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb
l 'alcalde d'Atenes, Georguios Kaminis al febrer passat, per transferir directament
100 persones refugiades d'Atenes a Barcelona, una possibilitat que finalment va ser
vetada pel govern de l'estat espanyol.
L'acord entre les ciutats membres de la xarxa implicaria la possibilitat de
reubicació immediata de refugiats que es troben a ciutats de Grècia i Itàlia, però
també a ciutats de Turquia, moltes de les quals també formen part d'Eurocities.
Les ciutats que s'ofereixen coma acollidores es comprometen també a dedicar-hi
els recursos necessaris, com habitatge, escolarització dels menors, atenció social
i sanitària, etcètera.
Amb aquesta xarxa, les ciutats membres valen deixar palesa la importància de les
ciutats a l'hora de gestionar aquesta crisi i la integració de les persones refugiades
que es troben als municipis. La iniciativa de les ciutats europees també busca ser un
altaveu vers la Comissió Europea perquè els governs locals puguin beneficiar-se
dels fons de la Unió Europea que ara s'assignen de forma exclusiva als estats
per a cada refugiat acollit, perquè aquestes puguin fer front a l'ajut inicial
d'aquesta població.
La iniciativa 'Solidarity Cities' esta oberta a totes les ciutats europees disposades a
exercir un paper decisiu per fer la feina de solidaritat europea a la practica en
l’àmbit de l'acollida i la integració deis refugiats i de cooperar directament entre sí i
es basa en tres pilars:

1)

L'intercanvi d'informació i coneixement sobre la situació deis refugiats: Es
posarà en marxa eines d'informe d'informar periòdicament als membres de
la iniciativa de les noves experiències, millors practiques, reptes i
solucions que posen en practica les ciutats acollidores.

2)

La promoció d'una major participació i un finançament directe pera les
ciutats d'acollida i la integració davant de la Comissió Europea.

3)

L’assistència tècnica i financera a les ciutats receptores: assistència a
través d'experts per resoldre qüestions concretes en l'estrategia de recepció
o la integració d'una ciutat.

Entre d'altres ja són membres d'aquesta iniciativa ciutats com Amsterdam, Atenes,
Amberes, Berlin, Bilbao, Barcelona, Gante, Gothenburg, Hamburg, Helsinki, Leeds,
Leipzig, Madrid, Munich, Malmo, Nuremberg, Oslo, Pendik, Riga, Stockholm,
Ssaragossa, Tallinn,Tampere, La Haia, Tilburg o Viena.
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Per tots els motius exposats el grup municipal de Vila-seca en Comú demana al
ple de Vila-seca l'adopció del següents

ACORDS

Primer. Adherir l 'Ajuntament de Vila-seca a la xarxa Solidarity Cities, impulsada
per Barcelona, Atenes, Berlín i Amsterdam per promoure la transferència directa de
persones refugiades de ciutat a ciutat.

Segon. Comunicar el següent acord a la xarxa Solidarity Cities, als ajuntaments
membres de la xarxa, a la Generalitat de Catalunya i al Gobierno d'España”.

Pren la paraula el Sr. Rodríguez i diu que comparteixen totalment els objectius i l’esperit
d’aquesta moció i els avergonyia profundament l’actuació d’Europa en general i del govern
d’Espanya en particular en l’àmbit de la immigració, no ara amb els refugiats sirians, sinó de
ja fa temps amb la muntanya de morts que ja reposen al fons de la mediterrània. Si això és
el que representa ser europeu, que els esborrin, que no en volen formar part. Per aquest
motiu, tot i les evidents traves legals amb què toparà aquesta moció, totes les pressions són
poques per actuar de forma efectiva i generosa en aquest àmbit. Els hi volen ser i creuen
que Vila-seca hi ha de ser i com no pot ser d’altra manera, votaran a favor, tot i que estaria
bé saber en què va quedar aquell brindis que es va fer conjuntament amb la Diputació el
mes de novembre de 2016, saber si volen saber si poden dir que són vila-secans amb el cap
ben alt o els ha de caure la cara de vergonya.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que el seu grup comparteix també totalment aquesta moció i
com tots els companys que han parlat, tant socialistes com d’altres partits, també denuncien
la vergonya en què es troben aquestes persones, nens, nenes, dones, homes que van d’un
centre a un altre, d’un lloc a un altre, i troben molt positiu que la transferència sigui directa a
les ciutats i per informar dirà que a Tarragona s’han fet 31 assistències aquest any amb
col·laboració amb la Creu Roja de ciutats d’ Eritrea i que demanaven asil.
Intervé el Sr. Ramírez i diu que el seu grup recolzarà la moció, però voldria fer dues
observacions. La primera és que no tenen massa clares les competències dels ajuntaments
en aquests assumptes, ja que la majoria d’aquestes assumptes estan determinats des de
Madrid o de Brussel·les, tot i que fer aquest tipus de declaracions els sembla bé. I, en segon
lloc, consideren que aquest és un tema extremadament sensible i no volen que s’utilitzi la
crisi dels refugiats amb finalitats partidistes. A més, s’ha de distingir molt bé qui és un
refugiat, qui és un asilat i qui és un immigrant.
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Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que vol recollir les paraules que ha dit el regidor de C’s
referent a les competències municipals i capacitats que tenen localitats com aquesta i no fer
política sobre aquestes qüestions.
Tots poden recordar que el primer dia que va informar en aquest plenari, va dir que la
primera consideració que es va fer era que no es faria política sobre aquest tema, no es faria
política partidària, es faria política efectiva, política de suport. El govern d’Espanya ha de
contestar perquè no s’està podent fer, però no s’han de convertir els plens municipals en un
debat de si es fan del club dels d’Atenes i Barcelona o de la xarxa d’Amposta, Tortosa,
Vendrell, Valls, Salou, Cambrils, Reus, Tarragona, Vila-seca o Calafell, que aquesta és la
xarxa dels nostres municipis. I aquesta xarxa està disposada des del primer moment que es
va crear la Mesa Nacional de Catalunya per poder atendre aquelles necessitats que puguin
arribar dins dels límits del terme de l’estat espanyol. Si no n’arriben, difícilment es podran
acollir i algú ha de respondre, perquè no creu que sigui el govern de Vila-seca qui té
capacitat per establir qui entra o no al país.
El fet de fer voluntarisme, d’apuntar-se a ciutats com les que s’acaben d’anomenar, que no
és el nivell del municipi, ni del territori, o fer brindis al sol, o tranquil·litzar la consciència es
pot fer de moltes maneres, però començar a difondre que l’Ajuntament es fa d’un club o d’un
altre no ho troba correcte. Hi ha realitats més contundents, i és que quan aquesta
demarcació va dir que habilitava diners per poder ajudar els primers que vinguessin, aquest
Ajuntament va convocar l’endemà totes les entitats socials de Vila-seca implicades en
aquests afers per tenir-ho a punt, i va establir fins i tot un criteri de quantes famílies
s’acollirien i de quina manera i es va informar a aquest plenari, tal com s’hi ha referit en
altres ocasions a peticions d’altres grups municipals d’aquest Ple. Es va dir que aquesta
seria una qüestió que s’intentaria no polititzar-la en el sentit partidari i mirar de buscar
l’efectivitat al màxim.
El Sr. Alcalde continua dient que els fa mal la gola de dir que se’ls demani la col·laboració
que han establert aquests ajuntaments i que amb l’empara de la Diputació van posar
endavant. S’ha arribat a tal punt que aquells diners que es van disposar s’han començat a
mobilitzar per ajudar a reparar el vaixell Astral de la ONG proactiva Open Arms, que li feia
falta una reparació important, i s’ha fet perquè segueixi donant auxili a la desesperada
situació que viuen en el mar Mediterrani moltes d’aquestes persones. S’ha hagut d’arribar a
aquest extrem perquè l’altra via els ha estat vetada i no per falta de voluntat, sinó per falta
que arribin a aquells als quals es vol ajudar.
I que ara li diguin que s’apuntin a una llista on hi ha Berlin, Amsterdam, Atenes o Barcelona,
li sembla molt lloable però amb això no s’arreglarà res, el que s’ha d’arreglar és que el
govern d’Espanya digui que a la demarcació de Tarragona li corresponen tantes famílies i
aquells municipis primers que s’han ofert voluntaris, que tenen disposició, xarxa social per
fer-ho i recursos econòmics que presta una altra institució per ajudar-ho, es faci i es faci
efectiu, que des del setembre de 2015 s’espera que es pugui fer. Per tant, difícilment
aquesta moció, per ben intencionada que sigui, els convencerà que aquest sigui el camí, i es
mantindran en aquell criteri de no polititzar aquesta situació, practicar polítiques de serietat,
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desitjar que es resolgui ben aviat i que puguin arribar les famílies que ho necessitin a Vilaseca, acollir les que es pugui, integrar-les a les xarxes socials, cíviques, sanitàries i
educatives i fer les coses seriosament, sobre tot en aquesta matèria.
La Mesa Nacional així ho va establir, i li estranya que l’Ajuntament de Barcelona se’n
desdigui, perquè era a la presidència d’aquella Mesa. De fet, és la única institució que se
n’ha desdit, les altres es mantenen fidels, Creu Roja, Càrites..., i li sembla que mantenir fidel
l’esperit d’aquella convocatòria i d’aquella trobada i els criteris que s’hi van marcar, és l’únic
camí que pot donar solució quan les fronteres s’obrin a aquestes necessitats a poder
resoldre el maldecap d’aquesta gent. Mentrestant seguiran esperant, amb la millor de les
disposicions, per poder ajudar a aquells contingents que a Vila-seca li siguin assignats, com
en altres etapes de la història han fet, sense el signe de la situació urgent que es viu en
aquest moment, però mostrant-se sempre com una població acollidora, integradora, cosa de
la qual ja en tenen prova.
El Sr. Alcalde finalitza dient que suposa que no hi ha cap mala intenció, no voldria que
aquesta tranquilització de consciència pogués semblar que ja és la feina que es fa. Es pot
fer feina molt més important, però algú ha d’aixecar la barrera perquè aquesta gent arribi, i
aquest problema no el resoldrà Vila-seca, sinó que el resoldrà l’estat espanyol i el seu
govern quan cregui que ha arribat el moment que es posi fi a la vergonya, com a altres
països d’Europa també que tampoc no han mostrat excessiva sensibilitat en aquesta
matèria. Per aquestes raons votaran en contra d’aquesta moció.
El Sr. Téllez intervé i diu que han vist un llarg discurs en el qual la conclusió és que ells
seguiran esperant. Voldria recordar-li que el món del municipalisme al llarg de la seva
història ha produït canvis a nivell que va més enllà de l’àmbit estrictament municipal, com va
ser la vinguda de la segona república, per exemple, i en aquest sentit dir que les ciutats
d’Europa, els municipis d’Europa, es puguin unir per fer front i per demanar a les institucions
estatals, per fer pressió. Dir que això és una mesura inefectiva, és inefectiva sempre que hi
hagi institucions o governants que siguin tímids, que no siguin suficientment valents i que no
plantin cara a les desigualtats i que es limitin a dir nosaltres continuarem esperant a que algú
faci alguna cosa perquè no ens pertoca. És cert que no pertoca, però quan a qui li pertoca
no fa res i deixa morir la gent al mar, el que cal fer és moure’s.
Se’ls acusa directament de voler polititzar això i ells realment han presentat la moció i la van
enviar a tots els grups municipals perquè es poguessin afegir tranquil·lament a aquesta
moció i es podia haver presentat per tot el conjunt de la Corporació. I de fet, compta amb el
suport d’una de les principals plataformes que hi ha al territori especialista en aquesta
matèria de refugiats en aquesta causa. Si tractar de fer pressió tant a la Unió Europea com
als estats, a l’estat espanyol en aquest cas, no és un mecanisme que pot ser efectiu, a nivell
municipal què és el que es pot fer?
Està molt bé que s’hagi contribuït i pensa que se’ls podia haver informat que el vaixell que
va sortit a la Sexta se li ha pagat la seva reparació, però hi ha molts més vaixells i molts més
afers on es pot incidir o es pot col·laborar. Té un cert punt populista el fet que s’hagi ajudat
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casualment el vaixell de la Sexta, hi ha molts més vaixells i accions on es poden fer coses.
Unitat d’acció per no fer res és inacció. I Càrites i Creu Roja, al igual que el Vaticà, donen
suport a aquest moviment, i si més ciutats hi acabessin donant suport, com sembla ser que
s’acabaran sumant ciutats com París, Lisboa, Colònia, Brussel·les, Nàpols i Zurich, també hi
ha ciutats més petites, diferents municipis de Catalunya que s’hi estan sumant.
Ell no és futuròleg i no sap si aquest moviment acabarà aconseguint alguna cosa o no, però
com a mínim, si acaben aconseguint alguna cosa, llastimosament podran dir que amb el
nom de Vila-seca no ha estat possible, contra la seva voluntat.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Sr/Sra. Ramírez, Pastor, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Forasté i Rodríguez, l’abstenció del Sr. García i el vot en contra dels
Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa, rebutjar la present moció.
5.3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP

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

“MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER
CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGETICA LOCAL

El 29 de desembre de l'any 2015 es van dur a terme més de 2.500 actes arreu del món,
incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d'altres, per tal d'aconseguir
que els governs signessin un acord mundial per fer front el canvi climàtic i s'implementessin
les mesures necessàries per impedir que l'augment de la temperatura del planeta
sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volien ser una crida ciutadana perquè
els representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de reduir les
emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica basada en les energies
netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica.

El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de I'Estat espanyol, es troba
en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles
fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d'acord en que són aquests els
principal responsables del canvi climàtic global
L'Estat espanyol té competències totals en matèria d'energia i els successius governs
centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la
vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa
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d'aquests perillosos sistemes de producció d'energia elèctrica per energies renovables,
juntament amb un ús més eficient de l'energia .
L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model
energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic.
L'autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior -quelcom a tenir
molt en compte en la construcció d'un nou estat- i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l’eficiència
energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia
local; a més, és una eina que, en mans de I ‘Administració Pública, pot ajudar a pal•liar la
pobresa energètica.
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d'iniciatives
que s'inicien l'any 2011, quan des del govern de I'Estat es van aprovar mesures que van
significar la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de
potencia pera les instal•lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que
rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara
estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions
públiques.
La culminació de les polítiques repressives de l'estat central ha estat el "Real Decreto
90012015, de 9 de octubre, por el que se regulen las condiciones administratives, tècniques
y econòmiques de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y
de producción con autoconsumo" on culmina tota aquesta pressió contra les energies
renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i
l'emmagatzematge d'energia , allunyant-se definitivament del model de "balanç net i sobirà",
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual
administració de I'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics,
oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i
que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d'altres l'autonomia
local en matèria de subministraments
Malgrat que les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les
permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial existeixen
iniciatives que aposten per l'objectiu d'oferir el màxim d'energia renovable, de proximitat i al
mateix preu que l'energia "bruta", ajudant a transformar el nostre país en un lloc més
sostenible i més respectuós amb el medi.
Per tots aquests motius el grup del PSC-CP portem a consideració del ple de I'Ajuntament
de Vila-seca els següents acords:
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Primer. Manifestar la seva més gran oposició a la política energètica de l'estat espanyol en
especial en allò que fa referencia a la penalització de l'auto- producció i autoconsum
d'energia verda i que va culminar en l'aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre ,
pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb
autoconsum del qual en demana la seva derogació immediata.
Segon. Sol•licitar al Govern de la Generalitat que insti el Govern de I'Estat a eliminar els
impediments i traves injustificades a l'autoconsum i l'autogeneració elèctrica així com a
presentar el marc legal que garanteixi l'accés de la ciutadania a l'autogeneració d'energies
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i
qualsevol aspecte discriminatori existent.
Tercer. Exigir al Govern de I'Estat el compliment de la directiva europea sobre el consum i la
producció energètiques pera usos industrials. Aquesta és una necessitat essencial per a què
el clúster químic de les comarques tarragonines tingui millors condicions en relació al preu
de l'energia i pugui millorar així la competitivitat de les empreses i garantir el manteniment
deis llocs de treball que genera el sector”.

Pren la paraula el Sr. García i diu que li sembla una moció interessant, que ha estat mirant el
BOE i ha observat que és una llei bastant discriminatòria, massa proteccionista i amb uns
privilegis que semblen d’un altre sector en aquests moments com és el financer. Realment
no tant sols és el clúster químic, hi ha més exemples que els afecten directament, però en
qualsevol cas els grans oligopolis d’aquestes energies fòssils estan condemnats a
desaparèixer, tenen els seus dies comptats perquè amb la tecnologia actual es pot auto
abastar.
Independentment de totes les normatives que vagin existint i si Donald Trump ho permet, el
mon d’aquestes grans companyies està acabat, perquè anirà per altres canals, tot i així sí
que els hi ha donat un temps aquesta publicació al BOE perquè les grans companyies facin
inversions en altres sectors com Gamesa que ja està essent participada per fons molt forts
d’inversió. Per tot això, donarà suport a aquesta moció.
Intervé el Sr. Forasté i diu que aquesta moció, més enllà dels acords porta a una reflexió
superior, ja que posa de manifest la manera de governar i com s’interpreta la política a
l’Estat espanyol. La política energètica del govern espanyol és una vergonya i un insult cap a
ciutadania i totes les persones obligades a viure en aquest estat. Impugnen que no es pugui
tallar l’energia als més necessitats mentre que per altra banda penalitzen la producció
sostenible i tenen la poca vergonya de posar un impost a la producció solar. Potser encara
somien en aquell imperio español donde no se ponia nunca el sol , i veuen una font
d’ingressos inesgotable i de passada protegeixen les empreses puntuals del sistema de
portes giratòries, tot preparant jubilacions daurades mentre dormen en butaques d’algun
consell d’administració.
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Entrant en els acords, voldria fer una reflexió sobre el punt segon, es pot sol·licitar al govern
de la Generalitat perquè insti el govern d’Espanya a canviar la seva política energètica, està
bé fer-ho i es farà i es pot fins i tot instar-ho des del propi ajuntament, però el partit proposant
de la moció ho tenen fàcil perquè el seu partit s’ha posat en mans dels personatges i dels
que han fet possible aquesta llei i el seu vot és necessari per mantenir aquesta i d’altres
nefastes polítiques. I els diria que facin arribar una còpia d’aquesta moció a la Sra. Susana
Díaz i especialment al Sr. Felipe González. I el mateix serveix pels representants de C’s, i ho
diu amb cordialitat, perquè es faci pressió a aquells partits que ho tenen a les mans o poden
influir per intentar girar aquestes polítiques. No es pot caure amb la hipocresia de queixar-se
en clau local mentre després a nivell estatal es fa una altra cosa.
Seguidament intervé al Sra. Sánchez i diu que la situació energètica que s’està vivint en
aquest país és escandalosa, vergonyosa i bona part de la culpa la tenen les companyies
elèctriques que tenen el poder polític instal·lat en elles. Les portes giratòries, els impostos al
sòl, les tarifes escandaloses i una infinitat de qüestions que són injustificables i que porten a
una situació desastrosa des de fa molts anys.
Deixant de banda que el grup municipal com el PSC que presenta la moció, forma part d’un
partit que en bona part és responsable del desgavell que es té actualment, el seu grup
votarà a favor. Insten l’equip de govern també que ara en el segle XXI s’ha de treballar per la
generació de creació d’energies pròpies. Es viu en un país amb molt de potencial per poder
obtenir energia natural pròpia i es pot obtenir aquesta energia a través de fonts renovables
per poder aconseguir un municipi més autosuficient i sostenible. Ha pogut veure alguna
vegada rotondes que ho reguen tot i que estava plovent i també falten plaques solars en
edificis públics, la qual cosa indica que encara no es va en aquesta direcció i esperen que
s’hi pugui anar i sobretot denunciar les grans companyies energètiques del país que tallen la
llum a gent, el gas, l’aigua a aquelles persones en situacions molt vulnerables i que ara des
del Congrés hagin decidit posar-se les piles, per molta gent ja arriben tard.

Seguidament intervé el Sr. Ramírez i diu que amb l’exposició estan d’acord amb la seva fi,
però no en la forma d’expressar-ho ja que el seu vocabulari i la forma d’expressar-se li
sembla més una moció d’un altre grup que no del grup Socialista. Quan parlen d’una gestió
democràtica creuen que pot no agradar l’actual, però això no vol dir que sigui
antidemocràtica. Quan diuen que l’auto consum contribueix a reduir la dependència
energètica de l’exterior com tenir en compte la construcció d’un nou estat, amb això creuen
que s’estan barrejant conceptes innecessàriament, a no ser que ells també estiguin d’acord
amb la creació d’un nou estat. Quan diuen la culminació de les polítiques repressives de
l’estat central, creuen que és un vocabulari bèl·lic i fora de lloc.
Per C’s el tema energètic de l’àmbit nuclear suposa un gran pes per l’estructura i la societat
espanyola, a més que l’energia suposa una prioritat estratègica per qualsevol país per
diverses causes. Per la seva importància pel desenvolupament del sistema econòmic, per la
seva incidència en les llars familiars i en el transport de les persones, per la seva
repercussió en les polítiques sectorials: medi ambient, agricultura, ordenació del territori o
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habitatges. A Espanya el nivell de dependència molt alt, per damunt de la mitjana europea,
sobretot en comunitats com Catalunya i País Basc, les quals utilitzen centrals nuclears com
a base energètica en gran part.
Es podrien afegir les repercussions negatives actuals com suposen els problemes
mediambientals associats al canvi climàtic i la qualitat de l’aire a les grans ciutats, entre les
quals es troba la província de Tarragona, una de les seus del tema nuclear del país,
perjudicada notablement en els punts abans comentats.
C’s reclama una solució urgent, sostenible i mediambiental en el marc de la Unió Europea
en l’horitzó del 2030, amb la intenció de reduir les emissions de Co2 al 40% respecte als
nivells de 1990, entre altres propostes. Estan totalment d’acord que el sistema energètic
necessita d’un pacte d’estat sobre l’energia que afronti una verdadera reforma energètica a
llarg termini. C’s aposta per una transició gradual cap un nou model energètic basat en
energies renovables, en l’auto abastament, l’estalvi i l’eficiència, així com un model de
producció descentralitzada i solucionar així problemes mediambientals i millorar la qualitat
de l’aire o de contaminació, on resulta fins i tot perjudicial per a la salut respirar en zones
nuclears que abasten un gran territori per la província.
També voldria comentar, finalitza dient el Sr. Ramírez, que dins el seu projecte energètic,
ells eliminarien l’impost al sòl i simplificarien la tramitació dels projectes d’autoconsum
elèctric, a més de reformar el Real Decret 900/2015. Tot i així, com s’estan votant els
acords, dir que hi estan totalment d’acord i per això votaran a favor d’aquesta moció.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que es referirà exclusivament als acords de la moció i
deixarà de banda les consideracions prèvies. Estan d’acord en la proposta i hi estan perquè
creuen que efectivament la repressió de l’autoproducció d’energia és un gravíssim error.
Actualment la producció d’energia per mitjans fotovoltaics ha caigut de preu en picat
respecte als últims cinc anys, i ara hi ha una possibilitat real de fer créixer en gran mesura la
producció de fons renovables mitjançant estructures descentralitzades, que vol dir en cada
casa, això no és l’única eina de descarbonitzar l’energia, però sí que és molt potent i creuen
que en lloc de prohibir o penalitzar-ho econòmicament, s’hauria d’estimular. Creuen a més,
que això té una transcendència real sobre el municipi en el sentit que una acció intensa de
promoció de l’autoproducció d’energia podria ser acompanyada de mesures urbanístiques
que la facilitessin, per tot això, veuen sentit a la moció i li donaran suport.
Intervé el Sr. Basterrechea i diu que voldria fer dos comentaris. El primer, dir que s’ha al·ludit
al seu partit i dir que el seu partit és el PSC i tots els diputats del PSC van dir no a Mariano
Rajoy, i, en segon lloc, dir al grup de C’s que aquest partit al costat del grup que ell
representa, el PSC, és un nadó, i dir-los a ells que els sembla una moció amb unes paraules
o el vocabulari d’un altre partit, dir-li que ells són el que són i els sembla que l’actitud del
govern de l’Estat en el consum de les energies és totalment repressiu i per això entenen que
el vocabulari que han utilitzat és el correcte.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
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5.4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA- ACORD
MUNICIPAL.
Pel Sr. Rodríguez es dóna lectura a la següent moció:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA REFORMA HORÁRIA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i
l'impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del
sector dels serveis i, també sovint de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de
la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció
empresarial, en l'augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la
persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere,
els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l'activisme social i
en una disminució del benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg deis darrers anys s'ha aprofundit en la recerca. Els estudis deis
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que
representa la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del
moment present. A gairebé tot Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim
d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A I'Estat espanyol -i per tant a Catalunya-, però,
és habitual que la població treballadora s'aturi dues hores per dinar –a l’àmbit escola r poden
ser tres-, i que la jornada laboral s'allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà.
Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millar dels casos,
dificulta el temps de cura d'infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària,
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i, per descomptat, baixa l'eficiencia de les
organitzacions. El prime time televisiu s'acomoda a horaris que fan reduir les hores de son.
En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta
organització del temps de vida quotidiana no té l'origen en el clima, un mite que es
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del
vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l'era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d'igualtat i
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la
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Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d'Eurostat, mostren
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferencies entre estats segons els
models adoptats. Al nostre país el debat tot just s'inicia fa uns anys i ara sembla que se'n
pren consciencia de manera més amplia en un context de crisi en que cal trobar fórmules
d'optimització dels recursos escassos, però sobretot, en que cal proposar estils de vida no
determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L'ordre horari
hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l'excepció en tots els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes
generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col•lectius.

En aquest context és on s'ha posat en marxa la Iniciativa pera la Reforma horària- Ara és
l'hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma
interlocutora en aquesta qüestió. L'objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos
per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d'uns horaris
propis de l'era industrial a uns que s'adaptin a les necessitats de la nova societat del
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les
desigualtats.
En la forma en que esta organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic
dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que
abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les
organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).
Superat el debat de la conveniència, l'objectiu d'aquests treballs és debatre la viabilitat per
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova
realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l'acció sobre
els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius,
els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els
puguin permetre. Tot això és el que justifica que l'Ajuntament de Vila- seca es pronunciï a
favor de la reforma horària.

ACORDS

Primer.- Adherir l'Ajuntament de Vila-seca a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma
Horària, en el marc de la Iniciativa per la Reforma Horària.
Segon.- Crear la Taula per la Reforma Horària de Vila-seca, amb la inclusió deis diversos
grups polítics i representants deis àmbits directament afectats (empresarial, comercial,
educatiu, esportiu, cultural i de lleure, administratiu, de mobilitat) per tal de proposar i
30

promoure accions i projectes consensuats que permetin avançar des de l’àmbit local cap a
una millar conciliació i organització horària . Caldrà tenir en consideració les iniciatives
implementades en multitud de municipis, com ara Prats de Lluçanes, en el que es refereix a
campanyes de conscienciació ciutadana.
Tercer.- Iniciar una campanya municipal de difusió, conjuntament amb la Iniciativa per la
Reforma Horària, per tal de conscienciar la ciutadania de Vila-seca de la problemàtica de
l'actua l sistema horari i per ta l de promoure, des de l’àmbit individua l, aquelles bones
practiques que facilitin un canvi d'horaris progressiu.
Quart.- Aplicar a l'Ajuntament de Vila-seca l'lnventari de la Reforma Horària, com a eina
d'autoavaluació que permeti conèixer l'estat actual deis horaris en l’àmbit municipal; incloent
càrrecs electes, equips directius, treballadors públics i ciutadania.
Cinquè.- Assumir el compromís, per part de 1'Ajuntament de Vila-seca, d'ésser exemplar en
tot allò que es refereix a l'adaptació deis horaris (ambles excepcionalitats necessàries)
d'acord amb els principis de la Iniciativa per la Reforma Horària; i intervenir amb mesures de
millora en base als resultats de l'lnventari de la Reforma Horària.
Sisè.- Implementar un "Segell Horari" i donar-lo a aquells establiments i empreses amb
horaris més "humans" segons uns criteris establerts .
Setè.- Estudiar la possibilitat de bonificar, puntuar i donar preferència en la subcontractació a
aquelles empreses i comerços que disposin del Segell Horari.
Vuitè.- Comunicar l'aprovació d'aquesta Moció i d'aquests acords a la Iniciativa per la
Reforma Horària i establir-hi un enllaç; permanent de comunicació que permeti
l'assessorament adequat en tot moment.
Novè.- Comunicar l'aprovació d'aquesta Moció i d'aquests acords als agents implicats
pertinents; tals com la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya, l'Associació de
Comerciants i Empresaris de Vila-seca, els representants del sector educatiu de Vila- seca,
les diverses associacions del municipi i els representants sindicals deis diversos col•lectius
de treballadors públics de I'Ajuntament de Vila-seca, entre d'altres agents que es considerin
directament implicats”.

En aquest moment el regidor Sr. Josep M. Pujals s’absenta de la sessió, essent les 22,30
Pren la paraula el Sr. García i diu que aquesta és una moció molt interessant i molt
complexa de portar a terme. Es porten ja anys intentant racionalitzar els horaris en
determinats sectors, en altres són inviables. Suposa que si això s’acaba implantant a Vilaseca, ells com a càrrecs electes haurien de donar exemple i no fer aquests Plens a aquestes
hores tan intempestives, per no dir un altre adjectiu.
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Ell aposta per una racionalització sempre que sigui en tot l’entorn i que ser ells els que
donen l’exemple, cosa contrària seria predicar i la congruència és l’estil de direcció que ell
sempre intenta aplicar a la seva vida.
Seguidament intervé el Sr. Téllez i diu que una vegada més volen felicitar el grup municipal
de Decidim per presentar una moció amb una formulació exquisida i uns acords precisos i
fonamentats. En aquest cas pensen que vistos els precedents serà difícil que l’equip de
govern permeti la creació d’una taula en la qual formin part grups municipals de l’oposició i
les societat civil – seria l’excepció –, però sigui com sigui la reforma horària és una cosa
fonamental per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i, per tant, per millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i el benestar social. Per això donaran suport a la moció, però
creuen que en les escoles públiques hauria de ser la comunitat educativa qui tingui el dret
de decidir l’horari que vol fer, per una qüestió de llibertat horària.
Per últim, diu, ja que serà l’última vegada que intervindrà aquest any, li agradaria desitjar
molt bones festes i bona entrada d’any a tothom, al Sr. alcalde, als regidors i resta de
personal, al públic assistent, i demanar disculpes si en algun moment d’avui alguna persona
s’ha sentit ofesa, ja que de vegades la voluntat de perseguir uns ideals els porta a límits de
posicionament del que és políticament correcte i per això demana disculpes.

El Sr. Ramírez intervé i diu que el seu grup està totalment d’acord amb aquesta moció, però
voldria fer una reflexió en veu alta. Creuen que no serà fàcil, ja que canviar les dinàmiques
que estan incorporades a la societat no és qüestió de vegades de pitjar un botó. Requerirà
d’una concentració i d’un treball de sensibilització professional, laboral, empresarial, social,
que sense dubte pot tenir un impuls des del sector públic i des de les administracions que
creu que es tenen mecanismes per ser els primers que impulsin aquest canvi, que no serà
immediat, ni ha de ser imposat. Diuen això perquè potser a algú li entra la temptació de fer
una llei que els digui quan de temps han de tenir per dinar, o per dir quantes hores com a
màxim poden estar a l’empresa o quan han de sortir els nens de l’escola. Per això creu que
no s’ha de caure en la temptació de fer una llei que pretengui imposar-ho tot, sinó que es té
que fer un treball de sensibilització sobre els beneficis que pot tenir a curt o mitjà termini.
Creu que cal apostar per la concertació en aquestes mesures, que són molt necessàries, i
sobretot en el sector productiu, tot i que es poden trobar que en algun sector productiu
aquestes mesures no es puguin aplicar o s’hagi de fer d’una manera diferent.
El Sr. Ramírez finalitza dient que encara queda molt feina per fer i per millorar, i per això
votaran a favor de la moció.

Intervé el Sr. Farriol i diu que els sembla un tema interessant, un debat obert, complicat
perquè implica fonamentalment canviar hàbits d’una gran part de la població, precisament la
que menys relació laboral té amb l’administració pública, i, per tant, no se sap fins on es
podrà arribar. En qualsevol cas li sembla un tema que necessita escoltar a tots els sectors
implicats que són molts i molt diversos, des del sector turístic a l’educatiu, el de restauració,
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etc. Per tant, creuen que és prematur prendre les mesures que es plantegen en aquesta
moció que contempla una implicació municipal que no veuen en absolut raonable. O sigui,
no és que estiguin en contra de la conciliació ni de la discussió sobre la reforma d’horaris, ja
es veurà el resultat final que porta aquesta discussió, però no poden donar suport a aquesta
moció pels termes en què està plantejada, per això votaran en contra.
El Sr. Rodríguez intervé i diu que voldria agrair a tots els grups en general el suport i la
comprensió vers la moció que presenten i també ha estat un comú denominador en totes les
intervencions la complexitat i la dificultat. Voldria dir que en són conscients però si volen
realitzar algun canvi, algun dia han de començar i ho ha de fer algú i des d’alguna banda. Ja
es va fer una vegada canviar els horaris i ara el que pretenen és fer el canvi a la inversa. Es
diu que és molt complicat, que es demana a nivell municipal molta implicació, la implicació
de molts sectors, però no es pot fer si no és així, i creuen que no és tant i s’ha de començar
a caminar a fer els primers passos i no és tan greu. En tot cas és l’equip de govern el que té
la potestat que prosperi aquesta moció o no.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Sr/Sra. Ramírez, Pastor, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Forasté, Rodríguez i García i el vot en contra dels Srs/Sres. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
rebutjar la present moció.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

Del Sr. Forasté. Diu que els ha arribat la inquietud sobre la festa de Cap d’Any, que no hi
havia cap altra alternativa al Pavelló, si no es podia llogar l’envelat uns dies abans, tal
com s’havia fet altres vegades. Són qüestions que els han plantejat i ells traslladen a
aquest plenari.
Pregunta com està el tema de la plaça d’Interventor, ja que han passat sis mesos, no
tenen res en contra del Sr. Carbonell, però voldrien saber com està perquè se’ls va dir
que eren sis mesos el que hi havia de marge.
També dir que a la recepció de Nadal que es va fer a l’espai Xavier Montsalvatge pels
treballadors de la casa i els membres de la Corporació, l’alcalde va dir que era el primer
Nadal que havien passat un exercici sencer de principi a fi, reflexió que comparteixen i
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entenen que és el moment de fer una mica de balanç de com ha anat l’any. Deixaran les
valoracions pel final.
El mes de gener van tenir el debat sobre la incorporació de l’Ajuntament a la central de
compres de l’Associació Catalana de Municipis, on van sentir de boca del Sr. Farriol que
no els importava si els productes es fabricaven aquí o a Bangladesh.
El mes de febrer els van imposar un conveni amb el Consell Comarcal per externalitzar la
gestió dels serveis socials, incomplint la llei i quedant-se sols en la votació i se’ls va
rebutjar una moció que pretenia protegir les petites empreses davant els impagaments de
les grans concessionàries. Aquesta va ser una primera mostra de com l’equip de govern
interpreta la llei, i la compleixen o no amb la mateixa arbitrarietat, saben que al final la
Generalitat els obligarà a assumir directament els serveis socials.
Al mes de març van tenir una discussió sobre els topalls, l’equip de govern tornava a
incomplir la il·legalitat discriminant regidors en funció de si són al govern o no, els van
rebutjar la moció, però els van donar la raó a l’estil dels nens petits, dient allò de faig
perquè vull, no perquè m’ho hagis dit tu, i aquí es va acabar la discriminació. També van
presentar una moció per adherir-se a la campanya No puc esperar i es va aprovar.
Estaven contents, era la primera de l’any, però poc imaginaven que nou mesos després
no s’havia fet absolutament res en aquest sentit, i fins i tot va preguntar per l’execució
d’aquesta moció en l’últim Ple i va fer veure que no el sentia, o això li va semblar, perquè
no li va respondre res ni va fer cap esment, com no té dret a repreguntar ja no va poder
dir res, potser avui, en sabran la resposta.
El mes d’abril van entendre que el pressupost municipal a Vila-seca es fa aquest mes, i
no a finals de l’any anterior, com fan a tot arreu, que aquell és el de mentida, i on l’equip
de govern ensenya múscul i planifiquen faraonades és a l’ampliació de l’abril. Al mes de
maig es va aprovar una subvenció per a la restauració del Celler, i aprofita per tornar a
preguntar si ja s’ha rebut la resposta. Van aprendre que no els calia tenir una comissió de
festes, que l’actual format de taula de festes, completament opac i amb els membres
triats a dit pel regidor en qüestió, és molt efectiu i sobretot molt més fàcil de controlar i
menys problemàtic. També van saber que els preocupa molt la infància, però no es tenien
diners per impulsar el consell d’infants, i que si es feia es corria el risc de no poder
atendre emergències socials i això no podia passar. Potser ara que alguns parlen de
recuperació econòmica, han canviat les coses i a l’abril s’emporten una sorpresa en
positiu. Finalment també els van rebutjar una proposta per establir un topall comú a tots
els regidors, tal com estableix la legalitat que s’ha de fer en cas d’existir topalls, en un
altre exercici de lliure interpretació de la legalitat.
El mes de juny van ser coneixedors de tota la problemàtica general al voltant de
l’arrendament dels locals de Pineda Drink i com que té la sensació que en tornaran a
parlar, d’aquest tema, avui no cal dir-ne res més. També es van aprovar les mocions de
suport al col·lectiu de la GLTBI, anem a 1000, i van treure del càrrec a Franco, que es
34

veu que encara era alcalde del municipi. Va ser el primer Ple de sis que es van sentir una
mica a gust.
El mes de juliol es va aprovar una moció conjunta en suport dels afectats del síndrome de
sensibilització central, per això els agradaria saber en quin grau de desenvolupament es
troba aquesta moció aprovada.
El mes d’agost van menystenir la institució que representa aquest plenari celebrant una
sessió una setmana després del Ple del juliol, perquè algun dels membres de l’equip de
govern havia de marxar de vacances.
El mes de setembre es va oficialitzar que el regidor García deixava el grup de C’s, se’ls
va dir per desavinences internes però comencen a sospitar que no fos perquè no volia
formar part del pacte de govern que ja s’estava gestant.
El mes d’octubre van saber que a Vila-seca s’hi aparca la mar de bé, però tot i això es
construeixen pàrquings amb visió de futur, i es va aprovar una moció de suport al
programa d’identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la
dictadura, i l’equip de govern la va descafeïnar per tirar-la endavant, demanant confiança
amb la feina que s’estava fent, la documentació de la qual podrien consultar en el
moment que volguessin. Una vegada consultada aquesta documentació, lamenten dir-ho
així, però es van deixar enredar, ja que el que s’està fent, poc i res és el mateix, i no
entraran en el detall per respecte que els mereix la situació, però aquest és un tema del
que n’han de parlar fora del plenari per ampliar l’abast dels acords aprovats, o es veuran
obligats a presentar una segona moció que miri de reparar el mal fet en l’anterior, perquè
no es pot quedar així la situació.
Finalment, al Ple del passat mes de novembre es va aprovar un pressupost de cartró
pedra o de fireta, ja que com han dit abans el de veritat vindrà el mes d’abril. També es
va consolidar el pacte de govern de C’s i van negar l’evidència i van contradir la llei una
vegada més per vetar l’elaboració del Pla Local de Seguretat i, com diria el Sr. Aznar,
Espanya va bien i Vila-seca ni te cuento. I per sorpresa seva quan treuen el tema en
comissió i el tècnic ha de corregir el regidor delegat, fent-li notar que sí que és obligatori
per llei tenir el Pla Local de Seguretat i que no es té, i no es pot confondre amb el Pla de
Protecció Civil tal com va passar en l’últim plenari, aleshores se’ls diu que sí, que ja havia
pensat a fer-lo a primers d’any vinent. Sorpresa total, esperpèntic. Però ja els pot
assegurar que aquest Pla es farà, perquè ho proposaran ells, per indicacions del Síndic o
si convé per ordre d’un jutge, però es farà. Això sí, és llàstima que es gastin un dineral
per fer plans i estudis per qualsevol cosa i no es pugui tirar endavant aquest que és
necessari i a més els obliga la llei.
S’han deixat moltes coses per comentar perquè si fessin realment un resum a fons no
acabarien mai. Pressupostos participatius, l’assassinat de la FIM, etc. Al final fent balanç
de l’any, el que a un li queda és que l’equip de govern són presoners del seu propi relat,
venen una Vila-seca com un paradís a la terra, una bombolla de justícia social, seguretat,
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desenvolupament cultural i qualitat de vida en general, que no té comparativa en tot el
món conegut, tot per obra i gràcia del govern local, el qual és excel·lent en tot el que fa i
no s’equivoca mai, o almenys no els ha sentit mai dir-ho. I per posar de manifest aquesta
bona nova, com si fos l’esdeveniment que es celebrà aquests dies que venen, la premsa
escrita de la zona especialment Diari de Tarragona i el diari Mes que reprodueixen la
seva pròpia propaganda política de forma fidel i agraïda, sempre que els cal. Aquesta
setmana n’han tingut un exemple. Què més es pot demanar? Creuen que tot el que s’ha
anomenat parla per si sol i mereix una reflexió profunda i sincera per part seva. Al menys,
no enganyin.
Per acabar, els faran una recomanació. Hi ha un llibre de lectura ràpida i econòmica i molt
interessant d’un periodista que es diu Antoaine Leiris que es titula no aconseguireu el
meu odi, i que bàsicament narra els sentiments d’un home i del seu fill d’un any, als
quals l’estat islàmic els van matar la dona i la mare respectivament als atemptats del
Bataclan de París, i resumint molt el llibre conclou dient que els terroristes han fracassat
perquè els seguiran endavant feliços i lliures i els faran l’ofensa de no odiar-los ni de viure
amb por o ressentits, i per part seva faran el mateix, no es deixaran endur pel desànim ni
pel ressentiment ni aconseguiran avorrir-los a base de tombar-los mocions. Seguiran
treballant amb les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia, en positiu des de les seves
mancances, que ells sí que saben reconèixer, però sempre posant-hi tot el que tenen i si
algun dia tenen ganes de treballar conjuntament pel bé dels veïns i veïnes del municipi,
amb honradesa, sense trampes i amb honestedat, i anant de cara, per incorporar
aquelles coses bones que poden aportar, que no dubtin que en tenen, aquí estaran, ja
que aquest era i continua essent el seu únic objectiu.
El Sr. Forasté finalitza dient que des de Decidim Vila-seca – Acord Municipal desitgen un
bon Nadal a tothom i un pròsper 2017. Bones festes.
Del Sr. Basterrechea. Voldria fer unes reflexions amb relació al Pla de Seguretat que no
es té però sense recriminacions, simplement en el punt 16 del programa de l’equip de
govern parlen d’una seguretat pública preventiva i diuen difusió i coneixement cívic dels
plans de seguretat. Aquests plans tots saben que no hi són, però la policia local ha rebut
un diploma de reconeixement a l’excel·lència pel seu treball en seguretat ciutadana
durant l’any 2015 i s’han de felicitar, sempre amb col·laboració amb la Policia Nacional i
els Mossos d’Esquadra. Però estaria bé que entre tots fossin capaços de fer un estudi o
de valorar per elaborar aquest Pla de Seguretat que tenen altres municipis, tenint en
compte el Pla de Seguretat de Catalunya, altres plans elaborats pel departament
d’Interior i per departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment el Pla de
Seguretat Viària i el Pla de Protecció Civil, PROCICAT i també tenint en compte les
problemàtiques i necessitats detectades a partir de les aportacions que puguin fer les
tècnics dels serveis municipals, les AAVV i el teixit associatiu de la societat.
També els agradaria, i creu que a tots, que en les condicions que estan treballant ara la
Policia local no són competitives amb la realitat actual, no tan sols per les
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infraestructures, el lloc on estan entenen que no és l’adequat per poder exercir de forma
més eficient la funció que estan fent i dotar-los de molts més mitjans. Per això demanaria
que entre tots siguin capaços de fer aquest tipus d’estudi i de dotar de noves
infraestructures i de més mitjans la Policia local i agrair el treball que estan fent.
En segon lloc, dir que l’equip de govern els va rebutjar una moció que van presentar per
realitzar un parc infantil a la Riera, amb el carrer Sant Jordi i l’av. Generalitat, i no saben
el motiu i al punt 15 i 19 del programa electoral, en el punt 15 es comprometen a instal·lar
aparells de gimnàstica en tot el municipi i al punt 19 es comprometen a renovar els jocs
de parcs infantils, etc. I a més als pressupostos participatius el que han vist és que han
validat algunes propostes demanant un parc amb un espai verd i taules de ping-pong, i
per això entenen que en els carrers que ha esmentat hi ha uns arbustos que no tenen cap
sentit, perquè no es pot aprofitar aquell espai, a més, sobretot a l’estiu, han rebut queixes
del veïns que és un focus de paparres, de puces, la gent dins dels arbustos orinen... Per
això és un element que sobra i seria una bona oportunitat replantejar el fer aquest parc
infantil incloent aparells de gimnàstica, taules de ping-pong, sempre estant tancat i amb
un horari que no pugui molestar la resta de veïnat.
Per tant, voldrien que reconsideressin fer aquest parc perquè és molt important per al
municipi i per al barri, i a més l’únic gronxador que hi ha, que és el tobogan que té arena,
estaria bé que de tant en tant es desinfectés perquè per desgràcia han vist a veïns que
tenen gossos i aquests orinen a l’arena on juguen els nens.
El Sr. Basterrechea finalitza desitjant Bon Nadal i pròsper any.

De la Sra. Sánchez. Diu que saben que està en obres el pavelló i que no hi ha previsió
de fer carpes per cap d’Any i pregunten quina alternativa han pensat per al jovent de Vilaseca.
Fent referència als pressupostos participatius, la primera pregunta és quins són els
criteris que s’han fet servir per decidir la viabilitat o no d’algunes propostes i per què a la
resolució no se li ha donat prou difusió i per què no s’ha fet en un acte públic com pensen
que se li hauria d’haver donat aquesta importància.
Pel que fa a la felicitació nadalenca que ha arribat a les cases, cal recordar que el nom de
l’alcalde, Josep Poblet, forma part de la Corporació i que no hauria d’estar per damunt
d’aquesta.
Amb relació al transport urbà i interurbà en que tots i totes coincideixen que és millorable,
l’equip de govern s’ha parat a veure els alumnes que marxen quan és de nit a les 7,15 h. i
marxen als instituts, poden tenir l’opció a un transport urbà que els porti als instituts per
poder ser-hi a les 8 h.? marxen de nit, fa fred, hi pot haver un autobús urbà i no hi és. Es
té previst o hi ha algun estudi en aquest respecte?
37

Ha de tornar a fer referència al Reglament de Participació Ciutadana perquè a ella a la
Comissió informativa de Serveis General, quan es va haver d’aprovar, el president
d’aquesta comissió li va assegurar que o dilluns o dimarts tindria una resposta respecte
als serveis jurídics, i no se li ha trucat. Necessitaven un informe jurídic que els digués,
tornant a la xarxa social de la pàgina oficial que és vila-seca.cat, del facebook, al respecte
què passaria, i no se l’ha informat de res. I per això ells han votat abstenció en aquest
punt.
Qualsevol grup municipal té dret a saber qui ho gestiona i encara que l’alcalde digui que
no són infal·libles, són un mitjà de comunicació, d’això al segle XXI no hi ha cap dubte i
necessiten que encara que els hi digui el regidor, hi ha d’haver un informe jurídic que els
digui que la pàgina vila-seca.cat també ensenyamentvila-seca.cat formen part d’espai
social i és una part oficial de comunicació de l’Ajuntament, i, per tant, si es publica sobre
mobilitat, educació, cultura, sortides, intercanvi de joguines, que es fa des de
l’Ajuntament, els grups municipals també promouen activitats. Amb això no diu que es
faci propaganda del grup municipal, però sí que han de tenir dret que si tenen iniciatives i
impulsen alguna iniciativa es pugui publicar també a través d’aquesta xarxa oficial de
l’Ajuntament. Esperen que això es tingui en compte.
Fent una petita reflexió al que s’ha votat avui de la moció que ha presentat el seu grup
amb relació a la possible adhesió a la Xarxa Solidarity Cities pensen que no poden
esperar al govern de Madrid que els digui el que s’està fent, perquè ja ho saben, res i
menys, i no es pot confiar que vinguin al govern de Madrid a explicar el que està fent,
perquè no està fent res. El seu grup va presentar aquesta moció perquè pensen que cal
fer un front comú, i no són Barcelona, Bilbao, Atenes, però són Vila-seca, un poble, un
municipi, una petita ciutat, i aquesta moció ve a dir que els governs locals
independentment de la seva població, poden compartir millors pràctiques, poden tenir
reptes, tenir solucions, perquè si un ajuntament ha de tenir alguna cosa han de ser idees,
innovació i sobretot seguir lluitant per totes les vies que siguin necessàries per la
integració d’aquestes persones. No s’ha de deixar d’intentar per totes les vies possibles,
s’han d’esgotar i pensen que des de la Corporació no s’està fent, i s’ha d’ajudar les
persones que ho necessiten perquè pensa que no s’acaben posant al seu lloc, per això
sent vergonya. Sent no haver-se pogut adherir a l’esmentada xarxa, sobretot pel vot de
l’equip de govern i sent que el que fan moltes vegades és vendre fum i el fum on ha
d’anar a parar és a les fumeres. L’acció social i la solidaritat van acompanyades
d’apoderar-se per transformar, és a dir, no es pot vendre el que no s’està fent i això és el
que està passant a Vila-seca amb aquest equip de govern.
Sent acomiadar-se d’aquesta manera, se sent trista i sap que es podia haver fet. Desitja
Bon Nadal. Saben que són una alternativa de canvi, ho estan demostrant, per desgràcia
hi ha una majoria per molts pocs vots que els impedeix moltes de les propostes, vinguin
del partit que vinguin que són bones per Vila-seca però que no es tenen en compte, però
saben que és possible i no s’inventen totes les propostes que porten a terme perquè
s’estan aportant en altres municipis, seguiran lluitant, tenen il·lusió, ganes, es pot fer i així
seguiran.
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Del Sr. Ramírez. Diu que abans de fer una pregunta voldria fer una reflexió. El mes
passat ho hagués deixat aquí però voldria referir-se a Vila-seca en Comú.
A l’últim Ple, i en la seva intervenció sobre el pressupost van exposar la possibilitat de fer
política per tots els ciutadans, les seves paraules van ser C’s Vila-seca demostra que
treballant des de l’oposició i amb un govern amb majoria es poden aconseguir coses per
a tota la ciutadania i fora del populisme. No va anomenar cap grup polític d’aquest
plenari, i sembla ser que algun grup sí que es va sentir al·ludit i va intervenir al Ple i els va
donar un llistat de totes les coses que consideraven que podien ser populisme. El
problema és que això es queda allí, si així hagués sigut, ell no va voler intervenir el mes
passat, però durant tot el mes ho han utilitzat i han estat faltant a la veritat. El Sr. Téllez
va donar una llista de tots els seus èxits, cosa que no els valorarà, i es preguntava
irònicament si aquesta llista d’èxit era populisme. No donarà avui la seva opinió sobre el
que C’s considera populisme, simplement completarà i afegirà més coses a aquesta llista
i durant tot aquest mes han estat dient que els havia anomenat populistes, quan no era
així.
Fer públic el sou dels funcionaris amb tot el que això comporta per seguretat per algun
dels seus llocs. Presentar al Ple una moció amb el recolzament d’una plataforma social
amb la qual va tapar la veu d’un regidor quan estava parlant. La seva responsabilitat
quan els simpatitzants del públic cridessin assassins a qui no pensava igual que Vila-seca
en Comú, ( la moció del boicot a les empreses israelianes). Qualsevol acció que realitzen
des d’un simple comentari, no els dóna el dret de fer-lo tot seu. Volen donar la sensació
que des que estan fent política a Vila-seca, existeixen els ajuts socials, el transport, les
obres de millora vial, el Reglament de transparència. Això només és una reflexió en veu
alta, independentment del color polític de cada u.
Qui d’aquest Ple no està aquí pel bé dels ciutadans de Vila-seca? A qui no li importen els
ajuts socials, el transport, el que es debat en el Ple? Fa la sensació que només és l’equip
de Vila-seca en Comú els que es preocupen per aquestes coses i fan política i les coses
no són així.
Parlen de model econòmic. Quin? Perquè el poc que ha vist d’ells com a model econòmic
ha estat el seu sou, i sempre volen tenir raó i pensa que s’haurien d’aclarir perquè la
política no és un joc, no és sempre trencar amb l’establert, la política és recolzar el que
està bé i millorar el que està malament. La política sempre ha de ser constructiva, la
política és controlar, millorar, suggerir, negociar, escoltar, cedir i sobretot sacrificar de
vegades alguns del teus projectes pel bé col·lectiu del municipi. Tot això és fer política,
que no és el mateix que claudicar.
El Sr. Ramírez continua dient que voldria fer-li dues reflexions al Sr. alcalde i dues
preguntes. Fa tres o quatre mesos va assistir a unes jornades comarcals d’empresa i
territori que hi havia l’opció d’assistir-hi com a empresari o com a polític, hi va ser
convidat pel Consell Comarcal i els va arribar un informe, i voldria fer una observació en
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veu alta i es tracta d’una cosa que pertany al Tarragonès del qual el municipi en forma
part i destaca tres coses importants que les voldria reflectir perquè d’alguna manera
afecten d’una manera important al municipi.
En l’àmbit econòmic, el PIB del tarragonès va créixer un 0,5%, mentre que a Catalunya
va créixer un 1,5%, fonamentalment amb el sector serveis, aquesta dada és important per
tenir-la en compte. El Tarragonès també en termes de comptabilitat, en l’esperit
emprenedor i dinamisme està a la posició 39 de 41 i una tercera dada és que el
Tarragonès està en sostenibilitat ambiental a la 37 posició de 41, quan en aquesta
província el pes ambiental hauria de ser important i s’hauria d’estar a la capçalera. Això
només es tracta d’una reflexió perquè creu que s’ha de continuar treballant en aquestes
línies perquè s’està molt endarrerit en aquesta llista.
També voldria fer menció a un tema que va succeir el passat dijous a l’Ajuntament.
Voldria separar els fets des de dos punts de vista. Hi va haver un manifest en defensa de
la Sra. Forcadell, i ell no és ningú per donar lliçons a ningú, només es tracta d’una opinió
personal, i dir que en un país democràtic creuen que els polítics es diguin Forcadell o
Homs no poden saltar-se la llei i qui fa un pols a l’Estat ha d’assumir les seves
conseqüències. Es va penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament, li poden dir que va ser
poc temps, li és igual, la qüestió és que va estar penjada i aquí sí que voldria fer menció i
separar les coses d’una manera important perquè no hi hagi malentesos i ningú es pugui
sentir ofès.
Ell, diu, en l’àmbit privat no té cap inconvenient en que ningú porti l’estelada, la defensi,
que darrera hi ha molts sentiments i no és ningú per opinar sobre això, ho respecta, però
no ho pot compartir. Llavors quan cadascú a nivell particular i privat, sigui qui sigui de
l’equip de govern o d’una altre agrupació, pot anar amb l’estelada, amb una samarreta, no
té res en contra, ho respecta perquè està en l’àmbit privat, però amb el que es va sentir
ofès i així ho vol transmetre és quan en una administració pública es fa servir aquest tipus
d’expressions que no són correctes i per això voldria fer una pregunta directa i dir-li si és
conscient que amb aquesta acció han deixat fora una gran part de la població. Per fer
política al municipi els trobaran sempre però per dividir la societat amb símbols no els
trobaran, per això ja trobaran als senyors de Decidim. I es vol referir al que s’ha dit de
pacte de govern, ja que ell no el veu així, i creu que hi ha moltes maneres de fer política,
hi ha polítiques recolzant un pressupost a canvi de millores pel municipi i si això se’n diu
un pacte, segurament també és un pacte aguantar l’estelada dues persones davant d’un
Ajuntament, això també seria un pacte amb unes intencions determinades. Cap de les
dues coses són pacte sinó que són situacions puntuals.
El Sr. Ramírez finalitza desitjant un Bon Nadal a tothom i bones festes.
Respostes del Sr. alcalde.
Diu que en primer lloc voldria contestar dues preguntes que van quedar del Ple passat i
concretament eren dues preguntes del grup de Vila-seca en Comú que van preguntar
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sobre l’incident de les sirenes i la sobre la instal·lació d’un mesurador de qualitat de l’aire.
Totes dues pel seu caràcter tècnic i per les verificacions que calia fer ha preferit fer-ho
amb tota l’exactitud i amb els informes necessaris per poder donar completa informació a
tot el plenari.
Pel que fa referència a l’informe de les sirenes, dir-li que el 21de novembre d’aquest any
el Departament de Protecció Civil de la Generalitat va realitzar un simulacre per risc
químic a 36 municipis de Catalunya afectats per aquest Pla. L’inici de simulacre
comportava l’activació de les 80 sirenes que existeixen a les diferents poblacions on hi ha
plans de seguretat d’aquesta naturalesa, i d’aquestes en van fallar tres, una d’elles
ubicada físicament a l’escola Sant Bernat Calbó. En detectar la incidència l’Ajuntament
per part dels serveis municipals, es va contactar amb la Direcció General del
Departament de Protecció Civil i al dia següent es va notificar per correu electrònic per
reafirmar el que ja s’havia avançat per la via verbal i telefònica. S’hi va adjuntar en el
correu que es va enviar al dia següent l’informe de novetats de la policia i es va destacar
principalment la fallada de l’activació automàtica de la sirena de l’escola Sant Bernat com
incident remarcable. S’ha pogut comprovar que les sirenes funcionen amb dues bateries
i en tenen instal·lades dues mes de reserva per si s’ha d’activar en cas de fallada de les
principals. Malgrat això, l’empresa de manteniment té l’obligació de revisar-les com a
mínim dos cops a l’any i han de complir un calendari de renovació de bateries establert
en el seu contracte.
A data d’avui, l’Ajuntament té constància que un tècnic de l’empresa de manteniment ha
estat revisant aquesta sirena, però que està pendent de confirmació oficial per part de la
Generalitat els motius de la fallada, així com també la confirmació de la seva reparació.
No obstant això, aquest informe intern de l’Ajuntament és del dia 14 de desembre, el dia
19 de desembre Protecció Civil truca comunicant que ja funciona la sirena i que queda
pendent de confirmar-ho per escrit testificant que ja funciona.
Amb relació a la instal·lació dels sistemes de control atmosfèric, els que estan present en
el municipi són l’estació fixa de control de la xarxa de vigilància i previsió de la
contaminació atmosfèrica, XPSA, que mesura tot un seguit de nivells de contaminació,
d’emissió, de coses que puguin ocórrer. Hi ha també el captador de partícules i el
captador de compostos orgànics volàtils, això es troba pendent d’instal·lació des de l’abril
de 2016 i els organismes competents encara no ho han fet, però també estarà incorporat
al municipi. I el captador de partícules PM10 a càrrec de l’Autoritat Portuària de
Tarragona que està instal·lat en els terrenys de la seva propietat annexes en el carrer de
Prat de Pons a l’entorn de la Pineda. Aquest equip es troba en funcionament des del mes
de juliol d’enguany i estarà actiu durant tot un any que és la prova que està fent. Les
dades les estan analitzant especialistes de la URV amb l’objectiu de detectar possibles
partícules de carbó provinents del port.
Passant ja a les preguntes d’avui, contestarà a les preguntes del grup municipal Decidim
Vila-seca dient que aquesta mena de parodia desagradable i corrosiva que el seu
portaveu, en aquest cas el Sr. Forasté, ha volgut fer a semblança d’un balanç anual, se’l
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podia estalviar, però si li va bé perquè els torrons li facin més profit, es dona per bo el
temps que l’han escoltat.
Respecte a la festa de Cap d’Any, enguany no n’hi haurà al pavelló municipal perquè el
pavelló està en obres. Tot i així s’han fet les gestions oportunes encaminades per veure si
hi podia haver un altre element substitutiu d’aquest fet, i es va preguntar per l’avançament
de la instal·lació de l’envelat i la relació del servei a prestar i el cost, per allò que s’ha
d’assumir les coses amb la prudència i solvència necessària, perquè no val demanar
unes coses per una banda i tirar pólvora per darrere com ells de vegades fan. La festa de
Cap d’Any sortia més car el farcit que el gall si s’avançava la instal·lació del pavelló. Tot i
així, amb bon seny, una plataforma important de gent jove que s’ha adreçat als
organismes de l’Ajuntament amb relació a les festes, se’ls va posar a disposició
mecanismes de transport per si volen desplaçar-se a algun altre lloc on hi hagués una
alta concentració festiva encaminada a Cap d’Any a les rodalies. Després de considerarho, junt amb aquesta plataforma, se’ls va desaconsellar per part d’ells mateixos perquè hi
ha una atomització d’actes que fan poc previsible saber en quin lloc s’ha d’encaminar el
transport que estaven disposats a assumir per facilitar l’accés.
La plaça d’Intervenció, doncs, li pot facilitar el telèfon de l’Interventor i li pot trucar ell
mateix i li pregunta. Els Sr. interventor que està en aquest Ple hi és en compliment dels
acords presos, i l’altre, mentre no vulgui venir no pot forçar-lo a fer-ho, per tant, ell
decidirà quin és el futur de la seva presència a la seva plaça. Va demanar una
excedència, un altre destí i està a les seves mans tornar quan ho cregui convenient i té
l’opció cada sis mesos de dir-ho, si no ho exerceix vindrà el moment que o torna o ja no
podrà tornar mai més. Està a les seves mans.
Amb relació a les dues campanyes, concretament a la de No puc esperar , és una de les
mocions que està tramitant-se, n’hi ha moltes de tramitades i aquesta porta un altre tipus
d’enrenou quant a feina i està a la llista de coses que es van fent i que van progressant.
Si li preocupa, més el preocupa a ell que ha de fer aquesta feina i tota la resta que al Sr.
Forasté no li preocupa en absolut perquè és la que els ciutadans han votat.
Li preocupa la insistència en la pregunta del FEDER del Celler. Cada Ple pregunta pel
mateix, és preocupant. No hi ha contesta, si hi fos ja la sabria. I situï la seva preocupació
en un terreny que segurament al Sr. Forasté li resulta familiar en el sentit personal, en el
sentit de proximitat política.
Respecte al Pla de Seguretat Local la resposta no pot ser més clara. De Plans de
Seguretat locals al Camp de Tarragona, lloc últim de Catalunya on es van desplegar els
Mossos, n’hi ha molt pocs de definitivament aprovats, i la majoria estan construint-se. No
hi ha res més evolutiu ni més canviant que la vulnerabilitat i els mecanismes de seguretat
que d’un dia per l’altre pot canviar, si no tot, una bona part. Els incidents fortuïts, les
situacions imprevisibles, la crisi econòmica, els moviments migratoris... Hi ha mil i una
coses que fan que el perfil de seguretat d’una zona no el determina només un Pla
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aprovat, el determina el treball de cada dia. La qüestió és que el model de desplegament
dels Mossos d’Esquadra, les policies locals i els altres cossos funcionin.
La Junta Local de Seguretat i els operatius que es van desplegant, té com a missió
identificar el perfil de seguretat del municipi i del seu terme municipal, zones poblades,
zones industrials i tot el conjunt socioeconòmic, i això es va construint sota uns criteris
policials i sota uns criteris de seguretat preventiva i reactiva quan les coses acaben
passant. S’han tingut incidents aquest dies en els quals s’ha pogut veure l’eficàcia en que
els serveis municipals actuen en la majoria de casos. Quan es consideri que el perfil de
seguretat del municipi estigui prou definit, els operatius que hi actuen i que hi tenen
competències han arribat a establir bàsicament el que és el conjunt dels continguts del
definitiu Pla de Seguretat Local, la pròpia junta proposarà la seva aprovació i l’elevarà a
l’òrgan competent perquè l’aprovi i tots en podran tenir una còpia. I caldrà actualitzar-lo
mil vegades durant la vida, però no és el Pla aprovat el que determina la seguretat sinó la
feina que s’està fent des del dia 1 de novembre de 2008, quan es va iniciar el
desplegament i tothom que té responsabilitats en aquest camp les està desplegant
d’acord amb la feina que es fa cada dia i el registre de dades, les estadístiques, el
descens de fets delictius i els incidents que es registren al municipi. Tot això va
configurant el perfil, que per altra banda els pot dir que té un comportament evolutivament
molt bo.
Per tant, quan estigui definitivament a criteri tècnic i posteriorment a criteri polític
avaluades totes les variables avui existents, com molts altres municipis que estan fent la
mateix feina i tenen el mateix perfil o semblant a aquest, s’elevarà a la categoria de Pla
Local de Seguretat aprovat per l’òrgan que tingui la competència, que és la Conselleria i
l’Ajuntament actuarà en conseqüència. Però això no vol dir que no es tingui, que no
s’estigui atenent a una seguretat que ve determinada pels mateixos que un dia
informaran aquest Pla. Per tant, la mateixa gent, la mateixa seguretat i els mateixos
mecanismes són els que actuen, tant si està aprovat com si no ho està.
Quan a les recomanacions de lectures, s’estalviarà els comentaris perquè cada un llegeix
el que li sembla més oportú i quan li sembla més oportú.
El partit PSC s’ha referit també al Pla Local de Seguretat i li demana ho doni per
contestat. Però voldria agrair-li molt el comentari de la Policia local, que fa molt bona feina
i junt amb els Mossos d’Esquadra estan desplegant un bon model de seguretat que fa
que Vila-seca – amb estadístiques que no es fan públiques – està descendint molt el poc
registre que es té d’incidents remarcables i el grau d’atenció als que ocorren és d’una alta
efectivitat com s’ha pogut veure darrerament.
La policia local disposa dels mitjans que convenen i els que demanen i si s’està com
s’està és perquè el model funciona i no hi ha noves demandes. Està clar que sempre es
podrien fer d’una altra manera les coses, però el model ha arribat on és amb la demanda
dels propis policies i no falta cap mitjà ni cap connexió amb cossos superiors, ni en bases
de dades. S’han signat convenis, hi ha una interrelació entre els diferents cossos de
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seguretat prou elogiable com per pensar que s’està en un alt model de desenvolupament
de relacions policials, que porten implícites la demanda d’uns mitjans tècnics, de
mobilitat, de seguretat, d’operativa policial diària vinculada a la uniformitat i al material
què disposa cada policia, uniformitat d’hivern, d’estiu, i no li consta que hi hagi cap
demanda pendent d’atendre, però, si hi és, ja mirarà d’assabentar-se’n, però li estranyaria
molt perquè l’únic àmbit en el qual durant aquests anys de restriccions o dificultats s’ha
tingut sempre la mà oberta a atendre les demandes de la policia local.
També ha fet referència als punts 15, 16 i 19 del programa de l’equip de govern, i li dirà
que li agrada que els controli. És la feina principal, és la que han votat els ciutadans i tant
de bo que es pugui fer tota. Els aparells de gimnàstica són un objectiu, ja n’hi ha alguns
d’instal·lats, se n’instal·laran més. Ha parlat d’un parc en concret i d’una sèrie de
qüestions que hi ha, la major part d’elles imputables al mal ús que en fan alguns
ciutadans incívics, aquests aspectes s’hauran d’anar millorant i en el punt al qual s’ha
referit el Sr. Basterrechea no sap exactament quin aparell de gimnàstica hi va, però si allí
hi correspon es substituirà el que hi hagi d’haver pels aparells de gimnàstica que siguin
més convenients i s’escoltarà l’opinió tècnica.
Allò que es derivi dels pressupostos participatius als que ha fet referència està a la mà
dels veïns. D’aquí pocs dies podran votar i allò que guanyi democràticament s’actuarà en
conseqüència del que hagi sortit elegit per la pròpia participació ciutadana.
Pel que fa a Vila-seca en Comú i a l’aiguabarreig d’afirmacions, manifestacions, peticions,
queixes i lamentacions de tots tipus i sentiments de vergonya, dir que ell de vegades
també en té de sentiments de vergonya, i no li dirà, però si li pogués explicar la sensació
de buidor i de pèrdua de temps que algunes de les seves manifestacions li produeixen
n’hi hauria per parlar una bona estona, però per respecte no ho farà. Procura tant com pot
contenir-se i evitar-ho, i abans el seu company ha demanat disculpes per alguna
desafortunada expressió, cosa que agraeix. S’han fet al·lusions per altres grups a altres,
no d’ells, però sí de persones companyes d’ells en aquesta sala de plens que les han
obviat i s’intenta anar per uns camins de tolerància, de comprensió, del paper que cada u
juga en una democràcia, sinó sembla que Vila-seca en Comú tingui més responsabilitat
que l’equip de govern, i la primera responsabilitat la tenen ells i per això fan un exercici
continu de control i contenció amb certes maneres d’expressar-se en el plenari i que
tracta que tots tinguin el mateix comportament.
Amb relació a les preguntes, la festa de Cap d’Any, ja l’ha contestat. Els pressupostos
participatius s’estan tramitant d’acord amb les bases, s’està seguint fil per randa el que
diuen les bases que es van difondre: calendaris, criteris, maneres, informació, reunions,
assemblees i properament les votacions, i tota la immensa feinada que ha hagut de fer
l’Ajuntament per fer de sedàs de tots els projectes per poder-los portar a la votació
ciutadana el dia que correspongui.
La felicitació nadalenca celebra que l’hagi rebuda i, com pensava fer-ho després li desitja
un Bon Nadal Josep Poblet, ciutadà de Vila-seca i president d’aquesta Corporació en
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nom de tota la Corporació i de tota la població, que és el que té l’honor d’ostentar i allò
que representa l’alcalde de qualsevol ciutat del país.
Amb relació al transport urbà, creu que ja està prou debatut aquest tema. Ara diu que a
primera hora del matí es portin els nens als instituts, doncs és la seva opinió. Quan els
estudiants canvien de ciutat s’han posat mitjans de transport, dins de la ciutat es poden
sentir confortablement contents que encara es pot anar i transitar a peu o en bicicleta
entre els diferents àmbits de l’organització ciutadana. Quan hi hagi transport urbà, si
alguna d’aquestes línies s’escau i es vulgui utilitzar ho podran fer, per això s’està
estudiant un model de transport urbà.
Amb el tema del reglament de Participació Ciutadana i certs dubtes que encara té, dir-li
que el propi Reglament ja ho diu tot, és qüestió de fer una atenta i assossegada lectura i,
s’hi subsisteix algun dubte, els regidors o la Comissió corresponent on això es debat i es
tramita, facin la qüestió, tornin a ampliar-ho, revisar-ho, i li diu això com un consell
personal. El Reglament s’acaba d’aprovar, s’han recollit al·legacions, és un reglament
contrastat, avaluat per entitats que representen el municipalisme català, si encara té
algun dubte, prega que ho pregunti, perquè creu que el reglament ha estat prou treballat,
discutit i el propi reglament ja contesta qualsevol espai del dubte que pugui quedar.
Respecte al tema de d’adhesió a la xarxa Solidarity Cities ja li ha contestat abans quan
han debatut la moció i, per tant, ja no li torna a contestar.

Pel que fa referència al grup de C’s i la seva intervenció i el que li parlava el Sr. Ramírez
del PIB del Tarragonès pel que fa a evolució econòmica i temes ambientals, això ho
hauria de preguntar al Consell Comarcal de Tarragonès. Si li demana a ell la lectura li pot
fer com a ciutadà del Camp de Tarragona i després del plenari, però si li demana una
opinió pública sobre el PIB evolutiu, econòmic o ambiental de la comarca del tarragonès,
on no hi té cap responsabilitat directa i ni tan sols és Conseller, cosa que ell sí, creu que
ho ha de preguntar allí, per això no pot donar-li una opinió, si li pregunta per Vila-seca sí.
Amb relació al tema de les banderes ja ho han parlat altres vegades tots dos, però se li
assembla una mica a un que coneixia ell quan era jove, que replegava tota la xavalla que
podia, se la posava a la butxaca i deia: mira quants en tinc jo. Creu que el Sr. Ramírez de
qualsevol engruna en fa una qüestió monumental, i no és a la Sra. Forcadell a qui se li
donava suport, es donava suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, que és el
lloc on radica la sobirania de tots els catalans. No és poca cosa donar-li suport a la
presidenta del Parlament de Catalunya. És la més gran cosa que es pot fer si es parla de
política i de política institucional. Si en algun moment d’aquest acte hi va haver algun fet
que li resulta lesiu, que a més es va reconduir, ja són ganes de fer qüestió d’això. No pot
contestar-li res més que el que li ve dient. No faci qüestió de les banderes, es poden
debatre les idees, però això de la xavalla fa que sembla que sigui un gran problema una
cosa que és una ridiculesa, no val la pena. Sap el que pensen oficialment, personalment i
el que pensa aquesta institució, i, per tant, no se’n pot fer més una qüestió perquè en
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aquesta qüestió no el trobarà. Li contesta perquè és la seva voluntat de fer-ho, però no el
trobarà.
El fet preocupant és que es vulgui judicialitzar la presidenta del Parlament com a altres
polítics del país, això si que els ha de preocupar. Els que han donat el pas de dedicar-se
a la vida pública, que es dediquin a la política, al govern de la ciutat, no que es dediquin a
judicialitzar la vida política o a l’inrevés. Per tant, aquest garbuix s’haurà d’aclarir algun
dia quan hi hagi voluntat per totes les parts de poder-ho fer. Fer debat en aquest plenari a
tomb d’una senyera o una estelada que ha estat un minut, quinze segons, suportada a les
mans d’algú, no li sembla una qüestió que valgui la pena de perdre el temps, havent-hi
tantes altres que segurament interessen més a la ciutadania.

El Sr. alcalde finalitza dient que desitja un Bon Nadal a tots els ciutadans i a tots els
regidors de la Corporació, i, tal com va manifestar a la festa dels funcionaris, es ve d’un
any important en el qual han anat millor les coses. Malgrat el debat, pensa que les coses
de cada vegada estan més ben encaixades i voldria que la percepció de tots és que
malgrat la divergència política, hi ha un to personal que li agradaria que no es perdés mai,
i per això desitja unes bones festes i un canvi d’any exactament igual d’engrescador i que
els motivi per al futur i per a l’any vinent.

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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