ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DATA: 27 de gener 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 22,15 hores
Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sr. Roberto García Casado
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i,
en el seu cas, el secretari i l’interventor en els diferents punts de l’ordre del dia, indicades
a l’acta amb “Es produeix debat”, estan contingudes en suport digital àudio autenticat,
amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovada
l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades
automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de
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l’esmentat document administratiu, donant-se amb això degut compliment a les previsions
dels articles 25.2 apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i les determinacions aplicables de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
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 ANTERIORS.
1.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA REALITZADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE
DE 2016.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 25 de novembre de 2016.
1.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA REALITZADA EL DIA 23 DE DESEMBRE
DE 2016.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 23 de desembre de 2016.
2n.- DESPATX D’OFICI.
2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00737 AL NÚM. 00759 DE 2016 I DEL NÚM. 0001 AL NÚM. 00024 DE 2017.
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia
del núm. 00737 al núm. 00759 de 2016 i del núm. 0001 al núm. 00024 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms, Patronat de Turisme i Patronat de Música.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
4t.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
4.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.
“MOCIÓN PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA
NOTIFICAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
LOS ACTOS A LOS QUE SEA INVITADO EL CONSISTORIO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son diversas las ocasiones que, durante el año, diferentes entidades, asociaciones, etc.,
han invitado al consistorio a los diferentes actos que realizan.
Contrastado con diferentes Asociaciones, entidades y otras Corporaciones Municipales,
hemos detectado que las invitaciones que éstas realizan al Ayuntamiento, no se hacen
extensibles a los grupos de la oposición.
Como ejemplo, podríamos citar la asistencia de los miembros del equipo de
gobierno a diferentes actos de Asociaciones de Vecinos, para la felicitación de
Navidad, actos o causas solidarias, de las que nos consta se han recibido invitación. En
cambio, los grupos de la oposición no hemos sido informados por el Consistorio,
teniendo conocimientos por otras fuentes.
Entendemos que cuando una entidad invite a un acto al Consistorio, esta invitación
debe ser comunicada a todos los representantes públicos que forman parte de esta
corporación municipal.
Por las razones expuestas, se proponen al Pleno de la Corporación los siguientes
acuerdos:
ACUERDO
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1. Cuando el Ayuntamiento de Vil-seca reciba una invitación de una entidad que no sea
exclusiva para el equipo de gobierno, esta se haga extensiva a toda la corporación
municipal.
2. Con el fin de agilizar esta comunicación y no generar excesiva burocracia, realizar
esta comunicación vía correo electrónico en un plazo inferior a 48 horas desde la
recepción de la invitación por parte del ayuntamiento”.
Es retira de l’ordre del dia, prèvia explicació del Sr. Ramírez.
4.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.
“A) MOCIÓ SOBRE L'ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Molts municipis fan servir herbicides d'acció rapida per eliminar herbes adventícies
(denominades "males herbes") de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de jardins i
pares. Però, l'ús d'herbicides químics, pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis
demostren que el glifosat té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.
El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al
sòl, és molt soluble en l'aigua, i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic pera la
fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar, i s'escampa sense control per el subsòl.
Aquest component ha estat decretat per I ‘Organització Mundial de la Salut (OMS) com a
potencialment cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús
del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat
subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència de
anomalies espermàtiques, i carcinogènesi.
Cada preparat d'herbicida que conté glisofat ve acompanyat d'altres substancies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients estan al N-nitrós que com altres
compostos nitrogenats, són cancerígens, i el formaldehid, un altre carcinogen conegut que
es forma durant la descomposició del glifosat.
El Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS) va destacar que sempre ha de prevaldre
el principi de "precaució" amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que
els legisladors no ho regulen pels interessos de les multinacionals. A més, han indicat que
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els més afectats pel glifosat poden ser els treballadors de Parcs i Jardins, els nens, les
embarassades i les persones amb malalties.
Igualment, el glifosat esta contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts
freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l'any superiors a 0'1ug.I-1,
valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC).
Un altre problema, de fet dels més greus, és la mort massiva d'abelles arreu del món. Tal fet
és potencialment un gran i perillosíssim risc de desastre ecològic a gran escala.
Així mateix, cal recordar que la directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides,
aprovada pel Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, presenta com objectius "la
reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels plaguicides a la salut humana i el medi ambient,
i el foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatius com les alternatives de índole no química als plaguicides "
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre,
que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris,
i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris
en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics.
Aquest Reial Decret preveu que les seves disposicions "s'entenen sense perjudici que
l‘Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint
l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies especifiques"
Per les raons exposades proposem que el Consistori de Vila-seca l'adopció dels següents
ACORDS
l. L'Ajuntament de Vila-seca es compromet a no fer servir glifosat al nostre municipi, trobant
alternatives ecològiques més adequades i respectuoses ambla salut de les persones i del
medi ambient.
2.
L'ús d'herbicides com el glifosat serà substituït per mètodes no contaminants, que
no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja es
s'apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació
d'ocupació. També fins i tot el pasturatge.
3.
Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria gestionada
amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús de productes químics, les podes
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excessives, l'ús d’espècies no adaptades al medi i l'excés en el consum d'aigua (sobretot per
gespes).
4. Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva, I'Ajuntament de Vilaseca es dirigirà als ajuntaments de la comarca sol•licitant que prenguin mesures en la
mateixa direcció”.
Es retira de l’ordre del dia, prèvia explicació de la Sra. Sánchez.
“ B) MOCIÓ DE SUPORTA LES PERSONES AFECTADES PER LES CLAUSULES SOL
Les anomenades "clàusules sòl" són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer
dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades en moltes
ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès que imposen
un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma
que si l’índex de referencia baixa per sota d'un determinat nivell, la persona afectada no pot
gaudir d'aquesta reducció dels interessos.
Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un crèdit
hipotecari sense informar degudament les persones que el sol•liciten. Així ho va declarar el
jutjat mercantil número 11de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, després d'un llarg procés
judicial, va fallar a favor d'ADICAE en la macro demanda col•lectiva imposada per tal
d'eliminar aquesta clàusula abusiva per manca de transparència. La sentencia obliga a 101
entitats (42 després de la reestructuració bancaria) a eliminar la clàusula sòl i a reemborsar
el seu import des del 9 de maig de 2013, no des de l'inici de la hipoteca. Així mateix, la
Comissió Europea també va posar de manifest les irregularitats relacionades amb aquesta
clàusula i va amenaçar amb imposar multes al govern de I'Estat espanyol si no fa efectiu el
compliment de la sentència.
Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la sentència i
aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs provoca
una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a resoldre la
situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A favor de la devolució parcial hi trobem
els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern espanyol, i a favor de la
devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades i ADICAE.
Com a conseqüència d'aquesta sentencia, moltes entitats financeres han iniciat una
campanya per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació de la
clàusula sòl a canvi de modificacions en els tipus d’interès o de noves clàusules contraries
als interessos de les persones afectades. Això sense cap tipus d'intervenció en defensa de
6

les persones afectades per part de les autoritats institucionals o de les agencies públiques
de consum.
Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha
fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de les clàusules sòl
des de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera abusives, ja que els
consumidors no havien estat adequadament informats sobre la carrega econòmica i jurídica
que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, segons la Directiva 93/13 1CEE, del
Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no podran vincular al consumidor, en les
condicions estipula des pels Drets dels Estats membres, essent aquests els obligats a
preveure els mitjans perquè cessi l'ús d'aquestes clàusules.
Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000
milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació d'un
nou codi de bones practiques d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, per
facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades mitjançant un procés
extrajudicial.
Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats
financeres, per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat demostrat
durant tot el llarg procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern de I'Estat
espanyol ha desenvolupat un paper absolutament testimonial, tot i les reclamacions dels
diferents ens europeus que reclamaven al govern mesures sancionadores i d'aplicació
immediata de les diverses resolucions judicials que assenyalaven el caire abusiu de la
clàusula. No és fins a les últimes conseqüències que el govern decideix actuar.
Per tot això, el grup municipal de Vila-seca en Comú proposa a l'Ajuntament de Vila-seca
l'adopció deis següents:
ACORDS
Primer.- Oferir serveis gratuïts de primera acollida (informació i assessorament) per garantir
un assessorament objectiu i equitatiu en defensa del drets de les persones afectades per les
clàusules sòl i sobre els crèdits contractes en base a I ‘índex de Referencia de Préstecs
Hipotecaris (IRPH).
Segon.- Proposar al Col•legi d'Advocats la signatura d'un acord de col·laboració pera la
defensa jurídica de les persones afecta des.
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Tercer.- Convocar els directors de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les
accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades, i
facilitar-los la tasca d'exercir el seu dret a la devolució (reunions a les que s'hauria de
convidar a les formacions polítiques amb representació al consistori i als representants
de les associacions de veïns i veïnes del municipi)
Quart.- Instar I ‘Agència Catalana de Consum i la Agència Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics
necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per la clàusula sòl. lncloent, si
s'escau, la creació d'equips i oficines d'atenció especifiques.
Cinquè.- Sol•licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves competències en
matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per assegurar la correcta
gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com de la supervisió
activa i permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets a futur.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de I'Estat espanyol a obrir respectives
comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de l'aplicació
de clàusules il•lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules relacionades amb
l'activitat de les entitats financeres.
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de I'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat,
a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i moviments socials
de defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres afectades per l’aplicació de les
clàusules sòl.”
Es retira de l’ordre del dia, prèvia explicació de la Sra. Sánchez.
4.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECAACORD MUNICIPAL.

“ A) MOCIÓ REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L'IBI DE LES AUTOPISTES DE
PEATGE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El món local pateix les disfuncions d'un sistema de finançament municipal que s'ha
demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa deis Ajuntaments. A
part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de finançament
més just, I'Estat espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un impacte negatiu
en les finances locals, sense articular les corresponents compensacions econòmiques o bé
sent aquestes clarament insuficients.
L'atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de
peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per I'Estat espanyol ha repercutit
directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l'lmpost sobre Béns
lmmobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d'un
benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici
que s'estendria com a màxim fins a la finalització de la concessió tal com estableix l'article
12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i explotació d'autopistes en regim de
concessió.
La posterior aprovació de la Llei d'Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana
en l'lmpost sobre Béns lmmobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona, s'establia la
transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la
seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
Aquesta mesura adoptada per I'Estat espanyol repercutia directament sobre els ingressos
municipals, reduint la recaptació de I'IBI provinent de les autopistes. Diversos municipis van
considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a I'Estat en la mesura que
una llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en
l'article 9.2 de la pròpia llei d'hisendes locals, que estableix que "les lleis per les quals
s'estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les fórmules de
compensació que corresponguin".
Per la seva banda, I'Estat sempre s'ha negat a compensar els municipis afectats provocant!
nombrosos litigis, amb sentencies de diferents Tribunals Superiors favorables als municipis i
una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la raó a I'Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les
autopistes de peatge va provocar l'ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells
el de l'lmpost sobre Béns lmmobles. Una vegada més I'Estat espanyol mostrava la seva
deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant els interessos de les grans
empreses concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD234611998, de 23 d'octubre,
pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de "Autopistas, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima" (ACESA). La clàusula V del conveni que figura a I'Annex
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d'aquest decret estableix que, malgrat la concessió s'estén fins al 31 d'agost del 2021, els
beneficis fiscals recollits a l'article 12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31
d'agost del 2016. Per tant, a partir d'aquest any 2017 les empreses concessionàries han
d'abonar el 100% de I'IBI corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest
decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams de pagament de les següents
autopistes:
o
AP-7, de La Jonquera a Tarragona
o
AP-2, d'Aitona a Banyeres del Penedès
o
C-32, de Montgat a Palafolls
o
C-33, Barcelona a Montmeló
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes hauran
d'abonar 20,9M€ a I'Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, durant el
període 2017-2021, a raó d'un 20% anual.
Les continues mesures adoptades els darrers anys per I'Estat espanyol en favor de les
grans corporacions en àmbits estratègics com l'energia, telecomunicacions, infraestructures,
etc. ens obliga a vetllar per l'extinció definitiva d'aquest benefici fiscal del qual gaudeixen les
empreses concessionàries de les autopistes.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca- Acord Municipal proposa al
Ple de I'Ajuntament de Vila-seca l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes
encarregant als serveis de gestió tributaria responsables del padró de I'IBI que facin les
gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de I'IBI a
l'empresa concessionària.
Segon. Demanar al Govern de I'Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a
prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de I'Estat espanyol que en cap
cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que
paguen les persones usuàries.
Quart. Instar al Govern de I'Estat espanyol que destini els imports pendents d'abonar pels
concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la
bonificació del 95% en I'IBI de les autopistes.
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà
deis terminis establerts per la normativa vigent.
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Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
I'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RODRÍGUEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
“ B) MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació d'economia global i liberalitzada en la qual vivim, juntament amb les exigències
de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat deis productes alimentaris, fa que el
sector agrari europeu hagi d'afrontar unes altes exigències en la producció i una pressió molt
gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició de debilitat.
Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a les
empreses agràries que en molts casos el mercat no es capaç d'assumir. Si a aquesta
situació s'hi afegeix la competència d'altres països, que són capaços d'oferir al mercat
productes alimentaris a costos mes baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat
inferiors al català, ens trobem que el sector agrari europeu afronta una situació de dura
competència.
Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tola la cadena alimentaria, queda clar que el
sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i, sobretot, la gran
distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per incidir
directament en el preu dels productes sense tenir en compte la resta d'actors de la
cadena.
Catalunya, com a país, esta vivint un moment crucial de la seva història que ha de culminar
amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot continuar aplicant
polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S'ha de fer un pas endavant i, en relació al
món agrari, establir un debat amb el conjunt de la societat per definir el model territorial i
socioeconòmic del nou país, que ha d'incloure un contracte de drets i deures entre la
societat i el sector primari, aprofitant l'oportunitat que ofereix la nova República Catalana,
que ha de contribuir a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que continuï
generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant territorialment i
socialment el país i, al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentaria.
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Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la
garantia de disposar d'una política agrària catalana, una proposta de sector agroalimentari
consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector agrari tant des del
punt de vista de l'alimentació, amb la producció d'aliments de qualitat, sans i segurs, des del
punt de vista mediambiental, amb la gestió del territori i manteniment del patrimoni natural i
la biodiversitat, i des del punt de vista social, per la contribució a l'equilibri social i territorial
del país, ja que contribueix de manera principal a tenir pobles vius i fixar persones al territori.
Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint aquests
serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I continuar a I'Estat
espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.
La reducció en 132 milions d'euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el
2007/2013, a causa de la disminució de l'aportació de I'Estat Espanyol en 173 milions
d'euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat
compensar amb un augment de l'aportació del fans europeu FEADER en 34,6 milions
d'euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d'euros (+2%), afecta
directament i de manera mol! negativa a l'execució de les polítiques de desenvolupament
rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que allarguen ajuts, no només en les
línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la
millora de la qualitat d'aquestes, a la transformació i comercialització, a la innovació i a la
transferència tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques de
desenvolupament econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la dinamització i
diversificació econòmica a partir de les iniciatives locals.
Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats
deis sectors productius catalans, perquè I'Estat Espanyol defineix i ens imposa el seu model,
molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem definir i
implantar els ajuts en la línia que el nostre sector agroalimentari i el país necessiten.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal a
I'Ajuntament de Vila-seca proposa l'adopció deis següents
ACORDS
Primer. Donar suport a l'establiment d'un contracte de país entre el sector agroalimentari i la
societat, basat en els següents punts:
a.
Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des
del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial,
reconeixent la contribució del sector primari en:
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•
L'abastament segur d'aliments a la població
•
La gestió del medi i la conservació deis recursos naturals i del paisatge
agrari i rural
•
L'ocupació equilibrada del territori
b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l'empresa d'economia
familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal referencia l'empresa familiar,
amb reconeixement de drets i deures per a cadascun dels seus membres, com a factor
d'arrelament al territori i de no deslocalització de l'activitat, que aplica criteris de gestió
econòmica moderna, basada en la comptabilitat analítica i l'estudi de costos de l'activitat i de
rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones
practiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa,
mantenint els recursos naturals basics i reduint els impactes negatius de l'activitat agrària
sobre el medi.
c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin enfortir el
sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva capacitat
d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l'objectiu
de fer-Io més competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per tant,
facilitar l'adaptació a les oportunitats del mercat i deis nous hàbits de consum de la societat.
d. Establir polítiques perquè el mercat i la societat valorin com cal els productes que
ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos que es
converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin un
suport a l'activitat que es desenvolupa amb la finalitat d'assolir uns objectius que permetin a
les empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.
e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d'oportunitats, que facilitin el
relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves incorporacions, sense
discriminació per l'origen, que assegurin també la plena participació de les dones dins el
sector agrari i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació
com a les universitats.
f.
Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat
deis productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i respectuosos amb
el medi i l'entorn.
g.
Desenvolupar nous models de governança que promoguin l'empoderament del
sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l'activitat mitjançant
plantejaments de gestió participativa i cogestió.
h.
Promoure la diversificació de l'economia agrària a través d'incentivar la transformació
i la comercialització dels productes propis de l'explotació, afavorint la venda de productes de
temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització, perquè el valor
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afegit es quedi a l'empresa agrària, i alhora reduir la petjada de carboni de les produccions
agràries.
i.
Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per a la modernització i
el desenvolupament d'unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els
permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la
professionalització del sector.
j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i
establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així com
per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques per
aquest concepte.
k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les intervencions que
s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les activitats urbanístiques i pugui
continuar desenvolupant la seva tasca productora d'aliments.
Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la
Generalitat de Catalunya”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. FORASTÉ I ES PRODUEIX DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol,
Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Sánchez,
Téllez, Forasté i Rodríguez i el vot en contra dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Basterrechea,
Martín, Camarasa i García, aprovar la present moció.
5è.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
6è.- TORN OBERT DE PARAULES.
Del Sr. Forasté.En primer lloc, voldria recordar que fa alguns plenaris que van demanar si es podien imprimir
a dues cares les actes dels plenaris anteriors i, en general, tota la documentació de
l’Ajuntament. Se’ls va dir que sí, que no hi havia massa problema i que es comentaria i,
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quan han rebut aquest mes l’acta del plenari del mes de novembre de 93 pàgines, han
començat a fer números, han pensat amb el nombre de regidors, 21, i voldria insistir en
aquesta petició.
En segon lloc, respecte a la polèmica que hi va haver el dia de Reis amb relació als
accessos a la plaça de l’Església, que hi va haver gent que no hi va poder entrar, hi ha molta
gent que els ha traslladat aquest inquietud i els ha demanat que la traslladessin al Ple i per
això, amb ple suport a la Comissió de Reis i a l’increïble espectacle que organitzen, voldria
conèixer quina opinió tenen en aquest respecte.
Del Sr. Basterrechea.
Diu que s’ha entrat a l’any 2017 i al seu grup PSC li preocupa el tema d’ERCROS, i voldrien
saber si tenen informació sobre les negociacions que està portant a terme l’empresa amb
els treballadors, ja que l’alcalde com a President de la Diputació pot tenir informació de
primera mà.
En segon lloc, voldria saber com està el tema de la moció que es va aprovar sobre que els
ciutadans puguin fer preguntes en finalitzar el Ple, i quan es podria portar a terme.
Del Sr. Téllez.
En primer lloc, pregunta sobre les boles de plàstic que han aparegut a la platja de la Pineda
com a conseqüència del temporal i provinents del fons marí, ja que tenen sospites que
aquestes boles són fruit de l’activitat industrial del complex petroquímic i molt probablement
el fons marí d’aquest territori n’està plegat. A la Comissió de Serveis al Territori van demanar
que s’analitzés la composició de les boles i es va acceptar, i ara voldria aprofitar la sessió
plenària per demanar que s’estudiï l’origen de les boles, així com els possibles efectes que
tinguin sobre la flora i la fauna marina i que es facin les gestions pertinents per resoldre
aquesta problemàtica.
En segon lloc, respecte al Reglament de Participació Ciutadana, fa unes setmanes van
accedir a aquest reglament i els va sorprendre veure que, tot i que fa més d’un any que es
va aprovar la moció, encara no s’ha iniciat cap tràmit. Només van veure el reglament d’altres
municipis i la proposta del reglament que va redactar el seu grup municipal, i per això
demanen més celeritat en el procés per poder disposar d’un reglament si pot ser abans
d’acabar aquest exercici.
En tercer lloc, respecte als pressupostos participatius, dir que per primera vegada a Vilaseca s’ha realitzat un procés obert de participació ciutadana per decidir on destinar una part
de les inversions que es realitzaran l’any 2017. Si bé estan contents, no és menys cert que
el procés no ha estat top teen per diferents factors. Des de la seva formació han iniciat un
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document per plantejar millores de cara al proper any i tenen la intenció d’obrir-lo a la
ciutadania. Una vegada enllestit, l’enviaran a tots els grups municipals per tal d’aconseguir
que els pressupostos de l’any vinent siguin millors. Esperen que el facin seu i sobretot,
demanen que els problemes ocorreguts no serveixin d’excusa per no continuar donant veu a
la ciutadania.
El Sr. Téllez diu que vol finalitzar la seva intervenció d’avui formulant la següent pregunta
clara i concisa i demanaria que si pot ser, se li respongui amb un sí o un no, i és si es
tornaran a fer pressupostos participatius de cara a l’any 2018.
Del Sr. Ramírez.Diu que voldria fer tres observacions sobre la festa del dia de Reis. En primer lloc, res a dir
sobre l’Associació de Reis, però hi ha una segona part que és amb la qual estan totalment
d’acord amb l’Ajuntament, que és aplicar unes normes de seguretat i de fer cas a Protecció
Civil. Hi ha darrere una responsabilitat que és important i s’ha de complir. Però n’hi ha una
tercera, i és que creu, de manera constructiva, que s’hauria d’obrir un debat de cara l’any
vinent, perquè si Vila-seca evoluciona i creix, té més habitants i la plaça de l’Església queda
petita. No pot tornar a passar el que ha passat i potser un canvi d’ubicació, una vegada mirat
i estudiat, seria una manera correcta d’endreçar-ho.
La segona part és relativa a una moció del grup municipal de Decidim i que van recolzar,
que és el tema de la seguretat. En els últims dies els consta que hi ha hagut algun robatori, i
consideren que és una reflexió oberta al Sr. Alcalde, i voldria preguntar si considera que un
municipi com Vila-seca, amb tres nuclis, a les nits es pugui estar amb un únic cotxe i una
única parella de policies donant voltes, ja que creuen que és un tema prou seriós perquè hi
hagués un control.
Per últim diu, preguntar com es presenta la temporada d’estiu de cara al municipi, a
conseqüència de la visita a FITUR.
Respostes de l’alcalde.
Amb relació a les preguntes formulades pel grup de Decidim i el tema de fotocopiar dues
cares, pot comprendre que no és la seva feina, es pot dir que és la seva responsabilitat fer
indicacions en aquest sentit, com així es va fer, i creu que com a regidor el Sr. Forasté està
informat que en aquestes desmesurades actes hi tenen tots una responsabilitat, perquè com
ha dit moltes vegades, si fossin més breus en algunes de les oportunitats en les que es
poden ser, es farien més primes, i no es donaria tanta feina. No obstant això, creu que ja
han estat informats per Secretaria General que en el futur serà pràctica habitual ja no només
fotocopiar per una o dues cares, sinó que els debats plenaris vindran plantejats amb
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mecanismes de suport electrònic que estalviaran tot aquest dispendi en paper. Es tindrà en
altres coses, no ha avaluat encara quins seran més costosos i quins menys, però en
qualsevol cas, aquestes multiplicacions que ha fet el Sr. Forasté del nombre de regidors pels
folis de l’acta del Ple de fa dos mesos, suposa que ben aviat no caldrà que les faci perquè
els mecanismes que s’empraran seran del tot diferents i aquest dispendi i la molèstia que
representa als tècnics i funcionaris que ho han de dur a terme. Per tant, pren nota d’insistir
que, en general, tot el que es pugui fotocopiar a dues cares, s’hi faci.
Amb relació al tema dels accessos a la plaça la nit de Reis, s’hi han referit dos grups i el
grup de C’s a més ha plantejat el tema de la ubicació com un element més. No voldria que
ningú es pensés que hi ha ningú perfecte en aquest món. Aquesta nit de Reis i totes les nits
de Reis de Catalunya i de les ciutats com la nostra s’han viscut amb una preferència molt
important cap un element del que cal parlar-ne poc perquè tampoc es tracta d’atemorir la
ciutadania. Les dues prioritats principals han estat la seguretat de les persones i la seguretat
de l’acte en el seu conjunt. Creu que és innecessari que es refereixi als precedents que es
tenen en altres ciutats europees que han fet prendre mesures excepcionals, com tampoc
ignoren l’estat d’alerta en què es troba el conjunt del país i de manera sostinguda des de fa
molts mesos.
Aquestes dues prioritats són claus per determinar que una aglomeració multitudinària de
persones requereixin d’uns protocols de seguretat per a les persones i de seguretat global
per l’esdeveniment molt importants. Abans això no calia, però ara ha calgut. Naturalment
amb la pràctica de les coses es guanya l’eficiència. La plaça de l’Església té set accessos
diferents i tots havien d’estar controlats de diferents maneres i buscant la màxima eficàcia. A
més, s’havia de complir el Pla d’Autoprotecció necessari per aquest tipus d’aglomeracions.
Aquestes són les pautes que van guiar els criteris de seguretat, i vol pensar que tots estan
d’acord que l’actuació municipal no podia ser d’una altra manera, independentment del seu
resultat final, que, tal com ha dit, pot ser més ajustat als desitjos de la gent o menys.
A la plaça hi ha hagut anys que no s’hi ha pogut accedir perquè no s’hi cabia, i la
recriminació que feia una família era dir que havien sortit massa tard de casa. Quan la
família arriba tard i no pot entrar i hi ha un policia local i no els deixa passar, es culpa a la
policia perquè no els deixa passar. Els humans som així, no tots, però una mica sí. No vol
disculpar aquelles incomoditats i com alcalde demana excuses a qui se’n va sentir agreujat,
però les raons estaven en aquest punt : seguretat per a les persones, per a les famílies i
seguretat global.
En ocasions properes, de mantenir-se aquesta situació algunes d’aquestes ja saben ara que
es mantindran, els accessos seguiran essent els mateixos i la Comissió de Reis intentarà fer
les coses com sempre s’han fet, que és un orgull, ja que en les comarques veïnes no hi ha
cap ciutat de 23.000 habitants que faci el mateix ara que feia quan en tenia 3.500. Repartir
els Reis a domicili de tothom que ho desitja i, a més, fer-ho en una hora en la qual, com a
molt a quarts d’una de la nit ja s’ha acabat, té molt mèrit: de les persones que ho fan, de la
Comissió de Reis i tots els seus integrants, que ja són tradició al municipi. Són generacions
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de joves que han fet aquesta feina, no creu que vegi en cor cap ajuntament de pensar que hi
ha una forma millor de fer-ho, governi qui governi.
Vol insistir que hi ha un desplegament de seguretat sense precedents en tot moment de
l’any. Tots els efectius de l’Ajuntament, més el suport dels mossos d’esquadra hi són
presents. Es fa i es fa bé. Que hi haguessin algunes incomoditats en l’accés a la plaça, ho
pot entendre, perquè els dos mecanismes nous que s’empraven tenien elements de
innovadors i, potser, l’excés de zel i la no experiència d’anys anteriors van fer que en alguns
llocs hi hauria pogut entrar més gent i pels que la gent, però la gent que pretenia entrar no
van poder fer-ho. En canvi d’altres han dit que anant per rutes alternatives s’entrava
perfectament i s’ocupaven llocs que estaven realment buits.
Són millorables, segurament, aspectes d’informació, aspectes d’accessibilitat i de
senyalització prèvia. En aquests dies posteriors al dia de Reis els responsables locals de
seguretat ja n’han parlat i no té altre propòsit que el que no hi hagi cap incidència ni de
seguretat ni de confortabilitat de les famílies la nit de Reis. A més, aprofitarà per felicitar el
regidor responsable del Patronat de Turisme perquè en els darrers anys s’hi ha implementat
mecanismes addicionals que han esdevingut gairebé un reclam de la nostra població, ja que
ve molta gent d’altres llocs a veure la nit de reis del municipi.
Respecte al canvi d’ubicació, tot es pot contemplar i, sobretot, quan la ciutat creix. Ell també
s’ho ha plantejat, encara que no serà el mateix que on s’ha fet fins ara. Per tant, vol pensar
que és possible fer-ho aquí amb seguretat i condicions que no generin cap mena de
controvèrsia ni cap malentès per ningú. De persistir que això no fos així, es plantejarien
seriosament una altra ubicació, però els agradaria tenir el suport de tots en aquest sentit. La
tradició és a al plaça de l’Església, per la seva ubicació, per com s’hi arriba però si cal
s’estudiaran altres possibilitats, que hi són.
A la Comissió de Reis ja s’hi ha referit abans i ha de dir que són una gent que fa una feina
extraordinària i li agrada que hagin tingut paraules de suport i escalf a la seva feina perquè
tenen tot el suport de l’Ajuntament. De fet, la nit de Reis pròpiament no l’organitza
l’Ajuntament, és amb el suport de l’Ajuntament que l’organitza la Comissió de Reis, que són
gent jove, voluntaris, que ho saben fer bé i que ho fan ja fa molts anys.
Per tot això pensa que és bo que es continuï amb aquest model, que es millorin aquelles
coses que hagin pogut deixar algun punt d’intranquil·litat i demana excuses com a alcalde a
totes aquelles persones, famílies o nens i nenes que es va sentir, per un excés de zel en
aquestes normes de seguretat, constrets en la seva voluntat i desig d’arribar a la plaça com
sempre ho havien fet.
Amb relació al tema d’ERCROS, dir que no tenia cap notícia que s’hagin de preocupar
d’aquest tema, i això per una raó essencial i principal, i és que a ERCROS l’economia va
molt millor, el producte el venen millor, tenen major nombre de vendes, han crescut en els
beneficis, en el balanç econòmic i porten diversos semestres en una situació econòmica
18

millor. Si dins l’empresa hi ha situacions de replantejament de futur més enllà de les que ja
es tenien quan es va estar en contacte amb el comitè d’empresa i l’empresa els va informar,
no n’és conscient, però ja ho esbrinarà. Però la millor notícia que pot donar és que la marxa
econòmica del grup segueix sent bona, i no només en un semestre sinó en diversos.
Quan a la moció aprovada per fer preguntes en els plens per part dels ciutadans i el
Reglament de Participació Ciutadana que demanava el grup municipal de Vila-seca en
Comú, encara no es pot fer perquè encara no es té el Reglament de Participació Ciutadana
enllestit. És un més dels vectors que s’han marcat en aquest mandat de tirar endavant, creu
que tots són conscients de la quantitat de documentació que cada setmana se’ls envia a
petició de cadascuna de les formacions polítiques, les preguntes que s’han contestat, tot el
volum de mocions que s’han tramitat, tot i que hi ha coses que costen una mica més pel
temps que han d’esmerçar per les informacions públiques que s’han de fer o per la pròpia
característica de la tramitació. No hi ha cap voluntat de demorar-lo i quan estigui enllestit
aquest reglament es posarà en marxa i funcionament i es podrà produir aquest efecte que
demanava amb relació als ciutadans.
Quan a l’origen i efectes de les boles de plàstic a la platja de la Pineda, dir que són el
material bàsic dels que manipulen plàstics i no s’atreviria a dir si han sortit del fons del mar
perquè hi ha hagut tempesta o l’aigua ha remogut algun lloc on n’hi havia i s’han escampat
perquè tenen un component de molt poc pes i molta capacitat de moure’s per un entorn
determinat. Això ve de les indústries químiques, no li consta que tinguin cap efecte
contaminant ni cap risc per a les persones, però tot i així és un tema d’opinió qualificada i
demanaran a les empreses que les produeixen quin sistema tenen d’emmagatzematge i els
efectes demanaran opinió a gent imparcial que els pugui dir si això té algun tipus de
conseqüència.
Amb relació als pressupostos participatius dir que no voldria fer una primera valoració, ni un
primer pronòstic i tampoc evitar cap pregunta de les que li ha fet el Sr. Téllez. Creu que
aquest procés s’ha portat molt bé, se’n poden sentir orgullosos perquè ho han fet junts,
d’acord, no hi hagut cap error i s’ha fet dins el calendari previst. També s’ha volgut interessar
pels índexs de participació per tenir una primera dada i, malgrat no poder-se sentir eufòric
de la participació que hi ha hagut, que ha estat d’un 4,43%, s’ha trobat que ciutats igual de
grans o més grans o semblats a aquest municipi estan en percentatges més baixos. I
donarà alguns percentatges : Sitges, un 3,42%; la Seu d’ Urgell un 3,6%; Badalona un
2,07%; Lloret de Mar, un 2%, Vic un 4,13%; Madrid és segons els barris i va del 0,59 al
2,52%. Vic, que és una ciutat més gran que Vila-seca, ha fet 30 dècimes per sota, Lloret de
Mar, la meitat de participació, Badalona, un 2,07% i Vandellós, un 5,31%.
Per tant, s’està en una línia més aviat bona del conjunt de referents que es tenen en el país.
A la demarcació de Tarragona, excepte Vandellós, ha sentit molts anuncis de fer-ne però
pocs que s’hagin fet i acabat. Per tant, puntualitat total. Xifra econòmica esmerçada de
300.000 euros, no n’ha trobat cap altra que superi per càpita la xifra destinada. Queixes dels
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veïns respecte al procés, ni una. Interès sobre projectes, molts. Ara el que s’ha de fer és
avaluar tot això en criteris de rigor municipal, treure les oportunes conclusions i a partir
d’aquí prendre determinacions de futur. Si es va endegar aquest procés no era per fer un tret
a l’aire, era per fer una cosa que tingui continuïtat, que és la vocació que tenen tots, però no
voldria anticipar-se als esdeveniments i abans que s’hagi pogut fer en el lloc corresponent i
amb la informació aportada la lectura oportuna i detallista de com ha anat tot el procés i el
seu resultat final per treure’n les conclusions operatives. Si un dia tenint la inexperiència es
va decidir fer-ho, ara que es té més experiència vol pensar que la voluntat també serà de
continuar-ho, però abans voldria valorar-ho.
Respecte a les preguntes del grup de C’s, la nit de Reis ja està contestada i respecte als
robatoris i el nombre de cotxes patrulla, dir-li que per dir que hi ha hagut més robatoris dels
habituals s’ha de saber què és l’habitual, i el que li pot dir és que els índexs de robatoris al
municipi estan per sota de la mitjana comarcal i nacional de Catalunya, s’està en un índex
bo. En zero no, en zero no hi ha ningú. Demanarà informació en aquest respecte i, si
realment és significatiu, en la propera Junta Local de Seguretat tant el regidor responsable
com ell mateix, demanaran informació i si hi hagués hagut algun repunt li comentarà, tot i
que creu que no serà així, perquè el perfil que es té des de 2008 fins ara va més aviat
descendent. Respecte al patrullatge, aquest obeeix al criteri de servei que els propis
comandaments de la policia estableixen per a cada torn, per a cada nit i per a cada dia, i ho
fan d’acord amb els comandaments dels mossos d’esquadra. Potser algun dia n’hi ha algun
menys de policia local o a l’inrevés. Ja saben que el model policial de Catalunya es
fonamenta en les policies locals i la policia de Catalunya, els mossos d’esquadra, i que en
cada localitat on aquesta presència hi està desplegada la missió, la voluntat, la vocació i el
desig és que vagin el més coordinades possible per esdevenir un model de seguretat públic
únic i eficaç.
Respecte a les perspectives de FITUR, són molt fàcils de resumir. Es tindrà un bon any. Ell
mateix era prudent, havia dit en alguna ocasió que l’any 2016 havia estat un any atípic
perquè havien vingut contingents turístics provinents de països que podien haver anat a
alguna altra destinació i que com a conseqüència que aquella destinació tenia algun tipus de
conflicte, havien derivat aquí. Ja l’han sentit dir a la Nit del Turisme i en moltes ocasions que
caldria treballar per finalitzar i fer la reiteració que aquells visitants tornessin i la tendència ja
és bona.
Les perspectives de FITUR, sobretot pel que fa al turisme de la Gran Bretanya, són bones.
L’any passat va ser d’un creixement del 9% a la Costa Daurada. Quan normalment es
creixia un mig o un 1% cada any, s’ha pujat un 9%, i la gent del sector privat diu que
possiblement es superin els dos dígits, però les tendències van cap aquí, que es tingui un
bon any turístic, potent, i que això donarà feina a moltes persones, i espera que els ajudi junt
amb l’esforç que es fa des del propi Ajuntament a resoldre definitivament aquesta xacra de
l’atur. A FITUR es van poder contractar serveis que vincularan l’aeroport amb creixement
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estimat gairebé del 16% i no hi ha cap dada que sigui negativa, preocupant o que indiqui
una tendència diferent a la que acaba de dir.
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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