ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 25 de gener de 2013
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 21.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carles García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA REALITZADES ELS DIES 30 DE NOVEMBRE I 20 DE
DESEMBRE DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions

ordinària i extraordinària realitzades els dies 30 de novembre i 20 de desembre de
2012.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 01205 FINS AL NÚM. 01364 DE 2012.

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 des del núm. 01205 fins al núm. 01364 de 2012.

3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3.1 RATIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 14 DE GENER DE 2013, DE PRORROGAR EL TERMINI DE LA COMISSIÓ
PARITÀRIA DEL CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que el seu grup no té cap inconvenient a
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, més aviat tot el contrari, si convingués
encara donarien més temps per poder arribar a un acord, però ja en el seu moment
varen demostrar que eren bastant escèptics sobre com podia evolucionar aquesta
Comissió a causa a les maneres amb què es va gestionar o com s’ha format, ja que
cada Ajuntament ha nomenat uns membres per formar part d’aquesta Comissió.
A la vista de les últimes informacions que han sortit en premsa si realment són certes,
creu que s’estan traspassant una mica els límits del que seria correcte i convenient
dins d’una relació bilateral que ha existit durant anys. Entenen que algunes
expressions que han sortit en premsa no són les més adequades per intentar una via
de diàleg per arribar a un acord.
No sap, continua dient, si hi ha la mateixa voluntat dels dos ajuntaments per arribar a
un acord, però a la vista dels esdeveniments sembla que no s’està jugant amb les
mateixes cartes. Per tant, tan de bo aquest retrobament del que seria la voluntat
d’acord sigui efectiu realment i existeixi una voluntat per part dels dos ajuntaments,
voluntat que creu que per part de l’Ajuntament de Vila-seca ha existit, com també ha
existit un posicionament molt correcte dins del que són les manifestacions a la
premsa o a qualsevol altre mitjà. I desitgen que realment es pugui arribar a un
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consens que seria el més desitjable tenint en compte algunes manifestacions fetes
per l’alcalde i la trajectòria dels últims vint anys de col·laboració, no només amb el
CRT sinó en altres aspectes entre les dues administracions.
El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que li agradaria fer alguna consideració en el sentit
de la proposta que es ratifica, avançant que naturalment està d’acord amb les
manifestacions fetes pel Sr. Miñambres.
El Sr. Miñambres ha dit que hi ha hagut una actitud de col·laboració clara de
l’Ajuntament de Vila-seca que no sempre ha trobat idèntica resposta. Suposa que es
fan càrrec essencialment de dues coses, primer, que no per més cridar un té més
raó, i per altra banda que de vegades és complex i difícil optar per un camí que des
de la col·laboració intenta evitar posicionaments que per molta raó que tinguin poden
dificultar precisament trobar l’acord final. Això com que normalment és dilucida en un
entorn àmpliament mediàtic, es pot caure en la temptació és fàcil el dir : que si vostè
ha cridat, doncs jo crido més. I per aquesta via no s’arriba mai a cap acord.
Voldria reiterar, tot i que ja s’hi va referir en un Ple anterior, l’ agraiment que havien
demostrat tots de ser absolutament pacients en aquest tema, que no vol dir claudicar
perquè a la vista està que ningú ha claudicat en res, i que la fórmula que es busca o
que la proposta que es vol i que s’està construint és la de trobar un acord i una
entesa perquè la gent no entendria una altra cosa que no fos això.
Certament que els posicionaments que s’han pogut veure d’altres no ajuden tant en
aquesta direcció com la d’aquest Ajuntament. Per tant, avui es pren una acord que va
justament també en aquesta direcció. Acord que precisament té un amplíssim
consens : la presidència del Consorci que el proposa, el president de la Comissió
mixta o la Comissió d’experts que hi està d’acord, els membres que Vila-seca va
proposar en aquella Comissió, que també hi estan d’acord, aquest plenari que espera
que hi estigui d’acord. Per tant, novament hi ha una situació que estant-hi d’acord
molts hi ha qui encara no està d’acord a allargar un termini, que és cosa fàcil. I tal
com ha dit el Sr. Miñambres ell encara l’allargaria més. De fet, no estan tancats a que
si un nou període de pròrroga garantís això, naturalment que sí. Tot i que pensa que
s’hauria de tancar més aviat que no pas tan tard.
El que es pretén és accedir al que se’ls ha demanat, que és seguir el criteri que el
president de la Comissió d’experts aconsella, ja que allargant el temps es poden
trobar camins nous que poden portar solucions innovadores. I d’altra banda, no hi ha
tampoc res que els marqui una pressa inusitada si el consens és a la vora.
El Sr. Alcalde continua dient que pensa que és bo seguir amb aquesta actitud
prudent, i pensa també que el temps els donarà la raó en aquest sentit que per
barallar-se cal que siguin com a mínim dos, i aquest Ajuntament no es vol barallar
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amb ningú, com no ho han fet mai. Moltes vegades l’hauran sentit dir que des del
plenari, des d’aquesta posició solemne, no s’ha de parlar mai de ningú pel seu nom,
ni de persones, ni d’institucions, ni de municipis, perquè aquest Ple es reuneix per
parlar de Vila-seca i de la gent de Vila-seca. Aquesta actitud prudent de sempre i
particularment en aquesta circumstància i referit a l’aliat estratègic més important que
es té en aquest entorn, que és el nostre municipi veí, fa que s’hagi de continuar en
aquest camí. S’aposta pel diàleg, per trobar una entesa i que està segur que hi serà,
i perquè es pugui fer des de la racionalitat i el seny que els temps aconsellen, més
tenint en compte que en aquest assumpte si hi ha algú que hi tingui experiència són
els dos municipis protagonistes.
El Sr. Alcalde finalitza dient que voldria fer abstracció d’aquelles actituds més
possiblement polítiques o d’una certa oportunitat política, que les pot comprendre, i
que, en alguns casos, fins i tot les pot disculpar, tot i que no totes les expressions li
han semblat pertinents ja que no formen part del seu vocabulari ni del seu ideari. En
definitiva segueix dient el mateix de sempre : donar-se temps, trobar consens i
reforçar el diàleg entre dos municipis. Per tant, desitja que aquesta pròrroga i
d’aquesta voluntat que hi ha darrera de donar més temps, sorgeixin els efectes que
esperen i amb la concurrència de tot el plenari que protagonitza aquesta voluntat.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, ratificar l’acord de la Junta de Govern
Local del passat dia 14 de gener de prorrogar el termini de la Comissió Paritària del
Consorci del Centre Recreatiu i Turístic.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1
DONAR COMPTE, SI ESCAU DE L’EXPEDIENT NÚM. 1/2013 PER
HABILITACIÓ DE PARTIDES DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2013.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de l’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica relatiu a la incoació de l’expedient 1/2013 per habilitació de
partides dins el pressupost municipal de 2013. El Ple de l’Ajuntament en resta
assabentat.

5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE AL MODIFICACIÓ DEL PGOU
RESPECTE A L’ÀMBIT DEL PP-VI-6 PER A LA REGULACIÓ DE PARÀMETRES
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URBANÍSTICS DE LES PARCEL·LES D’INDÚSTRIA AILLADA COMPARTIDES
AMB EL SECTOR H-6 DE REUS.
Aprovat inicialment el projecte de modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana, respecte a l’àmbit del Pla Parcial industrial PP-VI-6 per a la regulació de
paràmetres urbanístics de les parcel·les d’indústria aïllada compartides amb el
sector H-6 de Reus, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-VI-6
de Vila-seca mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 28
de setembre de 2012, i exposat a informació pública per termini d’un mes, mitjançant
la publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona núm. 245 de 23 d’octubre
de 2012, i en el Diari de Tarragona de data 19 d’octubre de 2012, i a través de la seu
electrònica https://seuelectronica.vila-seca.cat, termini durant el qual no s’ha
presentat cap al·legació.
Vist que s'han sol·licitat els informes preceptius a les entitats i organismes a que fa
referència l'article 85.5 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme i que s'ha notificat així mateix, als ajuntaments limítrofes,
d'acord amb el que estableix l'article 85.7 de l'esmentat DL.
Vistos els informes emesos al respecte, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana respecte a l’àmbit del Pla Parcial industrial PP-VI-6 per a la
regulació de paràmetres urbanístics de les parcel·les d’indústria aïllada compartides
amb el sector H-6 de Reus.
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord
amb l’art. 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
TERCER. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

5

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, desitjant a
tots els membres un bon final de Festa Major de Sant Antoni, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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