ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 24 de febrer 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 23,00 hores

Hi assisteixen:

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

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Francesc Pascual Turdiu, interventor acctal.

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
1

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA
EL DIA 27 DE GENER DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 27 de gener de 2017.

2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00025 AL NÚM. 00091 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. 00025 al núm. 00091de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA
MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
Es dóna compte de l’informe anual de la intervenció sobre la morositat de l’Ajuntament i els
seus organismes autònoms.
(EL SR. FARRIOL FA UNA EXPLICACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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4t.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

4.1 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, C’s, PSCCP I PP.
“MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A
CATALUNYA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC.

Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se'n deriven, i la
capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per
assegurar, l'eficiència i l'obertura a la societat de les Administracions Públiques, la
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les
persones.

L'avenç d'una societat digital, en la qual l'accés a la comunicació i al coneixement haurà
de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més
intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern
obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es
fonamenta en l'existència de les necessàries infraestructures de comunicacions
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc
d'escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d'una societat avançada, pròspera i
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la
ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de
la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d'octubre de 2016, el Pacte
Nacional per a una Societat Digital.

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els
actors socials que s'hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d'actuació:
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El desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d'oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.

L'impuls d'una nova administració digital, que més enllà de l'extensió de l'ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l'objectiu de fer una
administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

El desplegament de l'estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses
per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.

L'adopció de mesures i d'eines tecnològiques conjuntes en l'àmbit de la ciberseguretat i
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.

El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Donar suport al Pacte Nacional
d'octubre de 2016 entre la Generalitat
Diputació de Tarragona, la Diputació de
Catalana de Municipis, la Federació de
impulsar les accions necessàries per a
d'aquest Pacte.

per a una Societat Digital, signat amb data 24
de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Lleida, la Diputació de Girona, l'Associació
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i
col·laborar en la implementació dels objectius

Segon. Comunicar aquest Acord a l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. ALCALDE I ES PRODUEIX DEBAT)
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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, Ramírez,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Camarasa i García, i l’abstenció dels Srs.
Forasté i Rodríguez, aprovar la present moció.
4.2 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE VILA-SECA EN
COMÚ, PSC-CP I PP.
“MOCIÓ PRESENTADA PER A LA RECUPERACIÓ DEL PAS PEATONAL DEL CAMÍ DE
LA CANONJA A VILA-SECA AL CREUAMENT AMB LA CARRETERA DE BELLISSENS (T-315)
El camí que va des de la Vila-seca a la Canonja està tallat a l'alçada de l'anomenada
Carretera de Bellissens (T-315), al terme municipal de Reus. Aquest camí, el qual ha
estat usat durant dècades com a vial d'unió entre Vila-seca i la Canonja per pagesos,
passejants, excursionistes i ciclistes, des de fa anys es troba tallat per una mitjana de
formigó que separa els dos sentits de circulació de la carretera esmentada. La mitjana
de formigó que creua el camí suposa un impediment per la circulació pel camí i, a
més a més, fa que les persones que vulguin creuar exposin la seva vida.
L'esmentat camí forma part del reconegut GR-92 que creua el litoral català de nord a
sud, per tant, es tracta d'un camí públic usat anualment per nombrosos esportistes que
fan la ruta.
L'any 2008 l'associació "La Canonja 3- Poble, paisatge i sostenibilitat" va posar
en coneixement d'aquesta situació a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, atès que la carretera T-315 és titularitat de la Generalitat.
Així mateix, també comunicaren la situació als Ajuntaments de la Canonja, Vila-seca i
Reus i a la Diputació de Tarragona.
Posteriorment, en consultes traslladades per aquesta associació al Síndic de
Greuges, el Síndic indicà que havia traslladat a la Direcció General de Carreteres la
necessitat de construir una passarel·la elevada per vianants i ciclistes, per tal de
garantir la seguretat dels usuaris del camí.
Per altra banda, l'Ajuntament de la Canonja va resoldre en un informe emès per
l'enginyer tècnic d'obres públiques i l'arquitecte municipal el 29 d'abril de 2010, que
calia solucionar aquest problema amb la instal·lació d'un pas elevat i que traslladava
aquesta petició a la Direcció General de Carreteres com a organisme competent.
Atès que, malgrat les recomanacions del Síndic i l'Ajuntament de la Canonja, la
situació segueix sense solució.
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Atès que un dels deures de l'administració és el de vetllar per la seguretat de
les persones i la conservació dels camins públics.
Atès que la Generalitat de Catalunya és qui té la competència en la gestió de la
carretera T-315 i en evitar que aquesta talli camins públics.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament de la Vila-seca que adopti els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Instar a la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que, en el termini d'un any, posi solució al
tall que la carretera T-315 fa sobre el Camí de Vila-seca a la Canonja, amb la
construcció d'una alternativa que permeti el pas de vianants i ciclistes per aquest camí
amb totes les garanties de seguretat.
SEGON.- Fer arribar aquest acord a les administracions i entitats: Direcció General
de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Reus, Ajuntament de la Canonja, La Canonja 3 - Poble,
paisatge i sostenibilitat i a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. TÉLLEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
4.3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S.

“MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI AUTONÒMIC, NACIONAL EUROPEU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació d'economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les
exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels 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.
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Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits
a les empreses agràries que en molts casos el mercat no és 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 més 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 tota la cadena alimentària, 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
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 país, que ha d'incloure
un contracte de drets i deures entre la societat i el sector primari, que ha de contribuir
a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que continuï generant riquesa i
dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant territorial i socialment el país i
al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària.
Aquest contracte ha de permetre afrontar el futur amb la garantia de disposar d'una
política agrària catalana, una proposta de sector agroalimentari consensuada, 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
de la nostra comunitat autònoma, 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.
Creiem que l'Estat espanyol hauria de revisar l'actual sistema autonòmic.
No podem estar d'acord amb la reducció de la aportació de l'estat al pressupost del
POR 2014/2020 respecte el 2007/2013. Hi ha un augment de l'aportació del fons europeu
FEADER i de la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació afecta directament i de
manera negativa a l'execució de les polítiques de desenvolupament rural que necessita
aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen 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.
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Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats
dels sectors productius catalans. Aquests haurien de ser revisats en el marc de
relacions autonòmiques per definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector
agroalimentari necessiten.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents

ACORDS

Primer. Donar suport a l'establiment d'un contracte 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:
L'abastament segur d'aliments a la població
La gestió del medi i la conservació dels 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 referència l'empresa
familiar, amb reconeixement de drets i deures per 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 pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del
medi en el que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics 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-lo 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
dels nous hàbits de consum de la societat.
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d) Establir polítiques per a què 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 dels 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, per a què el valor 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 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.
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Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i
a la Generalitat de Catalunya, Govern de l'Estat Espanyol i a la "European
Commision" en el Departament d'Agricultura i Desenvolupament Rural”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RAMÍREZ 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, Ramírez,
Pastor, Sánchez, Téllez, Camarasa i García, l’abstenció dels Srs. Basterrechea, Martín,
Forasté i Rodríguez, la present moció.

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

A) “MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL
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 referència 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 sentència obliga a 101 entitats (42 després de la reestructuració
bancària) 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 iva amenaçar
amb imposar multes al govern de l'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
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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 sentència, 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
contràries als interessos de les persones afectades. Això sense cap tipus
d'intervenció en defensa de les persones afectades per part de les autoritats
institucionals o de les agències 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 càrrega
econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, segons la
Directiva 93/13 I CEE, del Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no podran
vincular al consumidor, en les condicions estipulades 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 pràctiques 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 l'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 Vilaseca l'adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Instar l'Ajuntament a que posi en coneixement de les persones afectades
els serveis gratuïts existents per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en
defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i les despeses per
la constitució de l'hipoteca.
Segon.- Organitzar una xerrada per informar dels drets de les persones afectades
per les clàusules sòl i sòl i les despeses per la constitució de l'hipoteca.
Tercer.- Instar als directors de bancs i caixes del municipi 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
Quart.- Instar l'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. Incloent, si s'escau, la creació d'equips i oficines d'atenció específiques.
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 permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de
drets a futur.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'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.- Mostrar el rebuig del ple de l'Ajuntament de Vila-seca al Reial Decret Llei
1/2017, tal qual està plantejat en aquests moments, que manté en una posició
subordinada a les persones afectades vers les entitats financeres, i instar al govern
espanyol a que el modifiqui i defensi els interessos de les persones defraudades,
establint un mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats
defraudades donant compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem
de 23 de desembre de 2015.
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Vuitè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'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 FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÀNCHEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

B) “MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA "CASA NOSTRA, CASA VOSTRA"
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que des de l'ajuntament de Vila-seca sempre s'ha donat suport a les entitats que
ajuden a les persones refugiades.
Atès que cada vegada són més entitats i persones que demanen una solució als
conflictes que provoquen una onada de refugiats que cal donar acollida.
Atès que recentment s'ha presentat la campanya "Casa nostra, casa vostra."
Atès que Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d'un gran grup de
persones independents que treballen en el món de la comunicació que van coincidir
als camps de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes
professionals o de voluntariat.
Atès que diferents Diputacions, Consells Comarcals, Ajuntaments, Universitats i
organitzacions socials ja han donat suport al manifest.
Atès que el Manifest diu:
"Catalunya ha estat sempre terra d'inclusió, però no podem oblidar que en molts
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb
persones de la resta de l'Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de
totes les creences.
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa
seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des
de l'any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres,
més de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que
s'ha convertit en un immens cementiri. L'any 2016 ha estat un dels més mortífers.
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Els estats membres de la Unió Europea, lluny d'oferir una solució a la situació, han
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha
consolidat com una gran fortalesa. N'entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho
fa jugant-s'hi la vida i buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de
persones. Un cop arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, l'exclusió i
el racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les
vies segures i legals. Per molt que s'apliquin mesures per frenar la immigració, les
persones continuaran intentant arribar perquè els motius que les empenyen a fugir són
molt més forts que els murs que es puguin trobar pel camí.
El 2015, l'Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en un
termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes
persones, aquest compromís s'està incomplint a hores d'ara. D'aquesta manera, el
govern espanyol_ conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració
Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE},
entre d'altres. L'acord entre UE i Turquia n'és un exemple flagrant.
Les competències en polítiques d'asil són estatals, però creiem que Catalunya i les
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el
desplaçament forçat de persones més gran des de la 11 Guerra Mundial. Catalunya té
competències en polítiques d'acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortirles des d'ara mateix.
Per tot això, davant la inacció de l'Estat espanyol, fem una CRIDA A LES INSTITUCIONS
CATALANES A:
Actuar definitivament davant d'aquesta situació tal com reclama
la ciutadania perquè Catalunya sigui terra d'acollida.
•
Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones
migrades a Catalunya i comprometre' s a aplicar mesures contra el racisme, la
xenofòbia, la LGTBifòbia i la violència masclista.
•
Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com
queda recollit a l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
•
Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural,
guerra i vulneració dels drets humans en origen que són l'arrel dels moviments forçats o
no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que
s'assumeixin compromisos immediats.
•

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal
d'aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d'actitud de les
institucions en relació amb l'anomenada "crisi migratòria" que actualment viu la
Mediterrània."
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de Vila-seca l'aprovació dels
següents:
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ACORDS,
Primer.- Mostrar el suport de l'Ajuntament de Vila-seca a la campanya "Casa
nostra, casa vostra" i adherir-se al manifest que proposa.
Segon.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Vila-seca d'oferir acollida i
protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Govern espanyol i als impulsors de la campanya "Casa nostra, casa
vostra".

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES
PRODUEIX DEBAT)

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

4.5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP.
“PER UN NOU PACTE CONSTITUCIONAL QUE RENOVI LES RELACIONS DE
CONVIVÈNCIA ENTRE CATALUNYA I ESPANYA
Els catalans i les catalanes que volen construir un nou acord no preparem un referèndum
de ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la divisió i
l’enfrontament. Els que volem seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una
aposta per un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s'ha sotmès la societat
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí
fàcil. Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única
solució política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la
societat, els que defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament
obert i integrador, dialogant i pacifista, que rebutja tant l'immobilisme com les
iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat.
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Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país,
per a la sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l'actual
generació i de les futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió
Europea, ni la Unió Europa sense Catalunya. És més, no ens podem permetre
estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal alertar. contra qualsevol procés
unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió
Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la Constitució
espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea.
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la
solució. Ni beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la
nostra manera d'entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat
catalana funciona millor quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat
del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó
canviar Espanya.
Avui tenim l'obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal
Constitucional de l'any 2010 que va alterar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
aprovat, tant pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals
Espanyoles, i posteriorment refrendat per la ciutadania catalana, alhora que volem
donar un nou impuls a la modernització de l'Estat, i desitgem dotar d'un nou marc
de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del
conjunt de la ciutadania espanyola.

Davant de l'actual situació política entre Catalunya la resta d'Espanya considerem
que:
1.- L a solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no
consisteix en marxar d'Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual
situació. L a solució és el diàleg, la negociació i el pacte.
2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions:
l'immobilisme i la pulsió recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral
de la majoria d'escons parlamentaris independentistes que no es corresponen al
sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes eleccions al Parlament de
Catalunya.
3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la
ciutadania siguin possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals
de les quals ens hem dotat. Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un
referèndum per la independència no té avui cabuda en el nostre ordenament
jurídic.
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4.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i
d'Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una
fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a
problemes que es van enquistant: una elevada conflictivitat competencial; un
model de finançament que apliqui el principi d'ordinalitat i el Consorci Tributari,
així com la resta d'elements continguts en l'Estatut votat pels catalans i les
catalanes; el compromís inversor de l'Estat en qüestions crucials com el servei
de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i
lingüística que, en primer lloc, implica la renúncia per part del govern
d'Espanya a utilitzar la lOMCE com a instrument per erosionar la immersió
lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d'elements d'autogovern
erosionats
per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la
modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46
qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància
sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat
catalana, i volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d'Espanya. Per
aquest motiu el ple de Vila-seca reivindica un nou pacte que desemboqui en una
reforma de la Constitució i que passa per:
1.- L a necessitat d'obrir el marc per una reforma constitucional que transformi
Espanya en un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la
qualitat de la democràcia, que incorpori el compromís europeu d'Espanya, i que
pugui servir com a catalitzador del pacte polític que resolgui l'encaix entre
Catalunya i la resta d'Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre
l'acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom.
2.- El compromís d'aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de
l'autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.
3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat,
història, tradicions, dret i cultura propis.
4.- El reconeixement d'Espanya com una nació de nacions que s'enorgulleixi de la
diversitat cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a
llengües pròpies, i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el
gallec, el basc, el català i l'aranès.
5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació
dels diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris.
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6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi
de lleialtat i de cooperació.
7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de
llengua, cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d'immersió
lingüística com a eina de construcció d'una societat plenament bilingüe.
8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que
cal defensar i ampliar.
9.- La reafirmació de l'Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la
corrupció, la reforma de la llei electoral, la millora en matèria d'infraestructures i
l'eficiència de l'administració.
10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a
l'estatal, al govern d'Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA I ES
PRODUEIX DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor del Sr./Sra. Basterrechea, Martín,
l’abstenció dels Srs./Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, i el vot en contra dels Srs./Sres. Ramírez, Pastor,
Sánchez, Téllez, Forasté, Rodríguez, Camarasa i García, rebutjar la present moció.
5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
6è. TORN OBERT DE PARAULES

Del Sr. Forasté. Diu que els ha cridat molt l’atenció la celebració de la festa grossa de
Carnaval a l’envelat. Se sorprèn que quan van preguntar si no es podia avançar uns dies la
instal·lació de l’envelat per acollir la festa de Cap d’Any, la resposta va ser que era
econòmicament inviable, i llavors la cosa anava d’una setmana. Ara durant un mes sencer
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ha estat allí i no ha representat cap problema. Suposa que deu tenir alguna explicació, però
a ells els ha sorprès molt.
En segon lloc, com ja deuen saber, fa uns dies es va celebrar una reunió al Centre Catòlic
impulsada pels afectats d’expropiacions de Port Aventura on es va exposar que, davant
l’imminent canvi de la volumetria que es podia construir als terrenys que al seu dia es van
expropiar, es podia demanar una retaxació de les expropiacions i reclamar-ne un major
preu; fet que seria de justícia considerant els preus d’estafa que es van pagar al seu dia.
Fins aquí no caldria comentar res en aquest plenari si no fos que personal de neteja del
concessionari municipal es va dedicar a anar pel poble arrencant i llençant a la brossa els
cartells, fins i tot en cases particulars, que anunciaven l’acte, i en aquest punt podrien tirar-lo
d’ironia, però es troben davant un fet de gravetat extrema.
La sensació que van tenir és censura institucional en la Vila-seca del segle XXI, perquè no
s’ho poden creure que això sigui iniciativa dels escombriaires; anar a les cases particulars a
arrencar cartells de la paret o de la porta de la casa, de segur que no, no es jugarien la feina
d’aquesta manera. Com també li diria a l’alcalde que, davant la possibilitat de fer una mica
de justícia als afectats de l’expropiació de Port Aventura, tot i que va sortir a la premsa
declarant que el procés va ser modèlic, va donar la sensació que donava l’esquena a tots els
veïns i veïnes. Per tot plegat creu que aquest fet mereix una explicació.
Finalment vol parlar del corredor del Mediterrani per explicar coses. L’abril passat, i per
casualitat, va anar a parar a les seves mans un plànol de la zona de la Plana – la compresa
entre l’autopista i el nucli de la Plana – on de forma sorprenent es mostrava un projecte d’un
pont d’un quilòmetre de llargada aproximadament per donar una continuïtat innecessària al
camí del Castell, tallat ja fa molts anys per la via del tren que surt de Vila-seca en direcció a
Reus. Els va semblar un despropòsit, van anar a parlar amb la regidora d’Urbanisme per
veure si els podia explicar aquest tema i, després de parlar amb ella, el despropòsit es va
magnificar, ja que es tractava d’una proposta alternativa de l’Ajuntament de Vila-seca,
davant la proposta de Foment, de construir un pont enganxat al traçat de l’autopista per
superar els talls dels camins del traçat de l’actual corredor del Mediterrani. La diferencia
entre el territori és abismal entre la proposta de Foment i la proposta de l’Ajuntament, a favor
de la de Foment; però tot plegat, encara es va fer més delirant quan se’ls va explicar que
des de dalt del pont es pretenia obrir un nou camí fins a la Plana per a persones i bicicletes.
És a dir, no per al trànsit rodat, amb la qual cosa es continua amb la problemàtica del Camí
Fondo. Van anar a mirar l’afectació sobre el territori i el projecte era i és delirant; es tracta
d’una nova faraonada en tota regla, i més quan el Camí Fondo circula a 200 metres i sobre
el qual hi ha una necessitat d’actuació pendent, que incomprensiblement l’equip de govern
s’encaparra a ignorar. Noves expropiacions i nou patiment sobre el territori i uns afectats que
han passat en els últims 10 anys un autèntic calvari, en alguns casos en tot l’afer de
l’alternativa G, que l’alcalde i ell coneixen perfectament, ja que n’han parlat diverses vegades
cara a cara. Després d’aquella conversa amb la regidora, va semblar que tot quedava aturat,
no li van donar més voltes i van pensar que arribat el moment ja en parlarien, però ahir es
van despertar amb una llista d’expropiats al Diari de Tarragona, la qual cosa van veure
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algunes modificacions respecte al projecte que es plantejava en el plànol; no obstant sembla
que el projecte del pont es manté, això sí amb el segell d’ADIF. Amb això són hàbils i se’ls
ha de reconèixer. Foment pagarà l’obra; l’Ajuntament li n’atribuirà el cost social, li’n donarà la
culpa, se’n rentarà les mans, però ell vol denunciar que són els responsables del projecte, i
qui és l’autor d’aquest nou episodi de trinxament del territori i del patiment innecessari de la
gent, no és un altre que l’equip de govern. No saben en què acabarà això, però si al final
acaba fent-se aquest projecte, pregunta quina necessitat hi ha d’obrir-ne un nou camí si se
sap el patiment que això provoca. On és el gran benefici que justifica aquest despropòsit?
Del Sr. Basterrechea. Diu que hi ha tres qüestions. La primera és que han rebut queixes
per part dels veïns que dins al mercat han vist rates i volia saber com està aquest tema.
En segon lloc, és el tema de les festes; ja s’ha plantejat el tema de les carpes, hi van haver
diverses crítiques, i aquesta és una petició, és que els agradaria que l’oposició formés part
de la suposada comissió de festes i així les crítiques les assumirien tots.
En tercer lloc, és sobre la construcció de la terminal de creuers. És evident que tindrà un
impacte ambiental enorme aquesta construcció i un dels impactes més importants és la
contaminació de l’aire produïda per la combustió dels motors de gasoil dels vaixells. A
modus d’exemple, dir que han tingut fa poc a Barcelona la polèmica d’un vaixell de luxe,
l’Harmony of the Seas, que és el símbol de debat entre els beneficis econòmics i l’impacte
ambiental per a la ciutat. Cal dir que per moure aquest vaixell es necessiten 227.000 tones i
que consumeix uns 110.000 litres diaris de combustible dièsel, el més contaminant del món.
Des del punt de vista de la contaminació, el principal problema d’aquest tipus
d’embarcacions és que utilitzen fueloil com a combustible, que és un residu del petroli que
contamina 3.500 vegades més que el dièsel normal, però és més barat. Una vegada al port
sí que és veritat que se substitueix per un altre combustible del fueloil més refinat, però
encara i així contamina 100 vegades més que el dièsel normal, i a més és un residu que
està prohibit a terra pels nivells de sofre. Tampoc seria adequat el butà que utilitzen altres
vaixells com a substitut quan estan al port perquè contaminen igualment. Un dels estudis de
referència sobre els vaixells dels creuers es va fer l’any 2012 per Axel Friedreich, expert en
contaminació de l’aire, involucrat també en investigacions tant importants com el que derivà
en l’escàndol de Volkswagen, i en la seva investigació diu que un creuer d’aquesta mida
emet tant CO² com 8638 cotxes, el mateix NOx que 421.000 vehicles i tant sofre com 376
milions de cotxes.
També destaca que aquestes dades són oficials i que es van mesurar en el consum de
diversos vaixells d’aquesta mida. Els metges especialistes afirmen que la contaminació és la
causa de la cronoficació de les malalties respiratòries. Per evitar-ho i així mateix evitar la
contaminació dels vila-secans i vila-secanes, i dels turistes que estan a la platja i als nuclis
del municipi, cal entendre que el moll de la terminal hauria d’estar dotat d’una infraestructura
elèctrica adequada amb una potència suficient de 10 a 14 megawatts. Llavors la qüestió és
la següent, què guanya la ciutadania amb l’arribada de creuers, i si realment, com així ho va
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indicar l’alcalde en diverses entrevistes, s’han gastant diners en un pla estratègic nou que
inclou la terminal de creuers, demana que en aquesta qüestió i en el debat que pugui sorgir
seriosament es vetlli perquè la terminal tingui aquesta infraestructura elèctrica necessària i
que se’ls informi en el proper Ple, si és possible; a més si tenen previst fer aquesta actuació
per què deixen els creuers amb el fueloil, el combustible més contaminant del món
perjudicarà no només al turisme sinó als vila-secans i vila-secanes.
De la Sra. Sánchez. Diu que han rebut una nova carta del Síndic de Greuges en la qual
indica que l’Ajuntament ha acceptat el suggeriment formulat pel Síndic en relació a la
participació dels grups municipals de l’oposició en el butlletí municipal. En relació a aquest
tema, dues qüestions: en primer lloc, agrair que hagin entrat en raó, i, en segon lloc,
preguntar si a partir d’ara deixaran de fer butlletins municipals o deixaran participar als grups
municipals. Des de la seva formació manifesten que els agrada més la segona opció.
Pel que fa al programa temporada primavera de l’Auditori Josep Carreras, la pregunta és
quant ha costat i per què se n’assabenten per la premsa. Estan d’acord que en la
convocatòria de premsa s’ha d’informar dels concerts, dates, però també s’hauria d’informar
de quant ha costat, i voldria demanar alhora que els facin partícips de la comunicació de la
programació per poder opinar.
L’altra pregunta és la mateixa que ha formulat el grup de Decidim i és que igual que es va fer
servir l’envelat per Carnaval, es podria haver fet servir per Cap d’Any; era una qüestió de
voluntat.

Del Sr. Ramírez. Diu que són tres qüestions. La primera és que els consta que el Partit
Demòcrata Europeu Català ha demanat als seus grups municipals, en els Consells
Comarcals i Diputacions, en els que està present com a CIU, que adquireixin el nou nom i,
per tant, la pregunta és si CIU Vila-seca té pensat realitzar aquest canvi de nom durant
aquest mandat.
En segon lloc, dir que fa unes setmanes es va signar un acord perquè Tarragona sigui seu
de creuers, en aquest sentit creu recordar amb la companyia Costa Cruceros. Així volen
manifestar que des de C’s pensen que aquest fet pot ser una bona notícia per al municipi, a
diferència del que pensa el Partit del PSC, i creuen que els tècnics trobaran la manera de
millorar i encaixar totes aquestes mesures de seguretat, però la pregunta és si aquesta
signatura activa o accelera el projecte de l’estació que estava previst a la Pineda o si els pot
explicar quina és la situació actual a partir d’ara i el procediment i passos a seguir.
En tercer lloc, dir que els consta que des de la Diputació de Tarragona es va establir una
sèrie de plans ocupacionals i molt concrets per diferents poblacions i que Vila-seca el va
rebutjar. No sap si és per alguna qüestió en concret o els pot explicar el perquè.
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Respostes de l’alcalde

Diu que passarà a contestar totes les preguntes.
Pel que fa a les preguntes del grup municipal de Decidim, li vol dir al Sr. Forasté que la
situació més delirant és escoltar-lo a ell en el torn de paraules, com si es cregués que cridant
més o teatralitzant millor es té raó. Per això li dirà que el deliri és escoltar-lo.
Pel que fa a la Festa de Carnestoltes a l’envelat, dir als grups de Decidim Vila-seca, de
Vila-seca en Comú i del PSC que els contestarà el Patronat de Turisme que és on té lloc
aquesta determinació i no els contestarà aquí en el plenari.
Respecte de les qüestions relatives a les expropiacions de fa 28 o 29 anys en relació a la
implantació del parc temàtic Port Aventura i a la construcció d’un Centre Recreatiu i Turístic
a Vila-seca, no subscriu en absolut l’expressió del Sr. Forasté quan parla de preus d’estafa.
Vol recordar-li que en tres mesos en van subscriure el 70% de les finques venudes per mutu
acord dels propietaris. No devien ser d’estafa els preus quan els propietaris van vendre de
mutu acord, sense que ningú els obligués; van percebre el que se’ls va pagar i se’n van
donar per satisfets. Del 30% restant, en els mesos successius es van anar tancant altres
mutus acords resultat de les negociacions, perquè aquesta va ser la voluntat en tot moment
exigida per l’Ajuntament, que mentre es pogués arribar a un bon acord no hi hagués ús de
l’eina expropiatòria, la qual i com a última instància garantia que al final hi hagués una unitat
de projecte de 826 ha necessàries. Per això, li vol dir que respecta la posició, però dissenteix
del fonament perquè és rotundament fals; com la retirada de cartells i l’acusació sense cap
fonament que ha fet cap aquest govern municipal. No té coneixement que s’hagi donat cap
instrucció quant a la retirada de cartells. Si la netedat de la via pública requereix treure
alguna cosa, ho ignora. Ho pot preguntar, però no hi ha hagut cap indicació en aquest sentit
de retirar cartells de cap lloc particular ni de cap convocatòria que s’hagi pogut fer en el
municipi.
D’altra banda, pel que fa a la última pregunta del grup municipal de Decidim, li sembla,
essent delirant, exhibir en el plenari un plànol que no és vigent. És trist, però és això que han
de veure en aquest deliri mensual de les intervencions del Sr. Forasté. Un plànol no vigent i,
per tant, no cal ni contestar-li. Tot i que li agraeix que digui que amb ADIF s’aconsegueixen
inversions per al municipi que milloren la connexió entre nuclis. Aquest és el seu objectiu:
connectar la Plana amb Vila-seca, i el que li dirà és que si hi està en contra, pot anar un dia
a la Plana i els explica als seus veïns que considera delirant que es faci una connexió entre
la Plana i Vila-seca perquè els veïns hi puguin transitar. No pot dir-li res més. Ho posa en
aquests termes i en aquests termes li ha de contestar.
En relació a les preguntes del partit del PSC, en primer lloc, ignora que al mercat hi hagi
aquesta circumstància que ha dit, però ho farà mirar i es donaran les indicacions d’immeditat
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perquè s’esbrini aquest fet i se’n farà el tractament, ja que hi ha un servei de neteja. Pot
passar alguna circumstància d’alguna claveguera propera o algun indret que s’hagi produït
algun incident d’aquest i li sap greu que ho hagi portat al Ple perquè és un tema que es pot
tractar de moltes maneres més, si realment hi ha aquesta inquietud. Diu això perquè portat
al Ple sembla com si hi hagi alguna plaga i creu que realment no creu que sigui aquesta la
circumstància. El municipi és net i polit, i si coneix la parada on s’ha pogut veure o la zona
del mercat pot dir-ho al regidor responsable i es verificarà que no es torni a produir aquesta
circumstància ni en aquell lloc ni en l’entorn.
Quant al que manifestava el Sr. Basterrechea de tenir més informació sobre les festes, dir-li
que són en tots els òrgans de govern. Es van modificar els estatuts del Patronat i en els
òrgans de govern és on es prenen les decisions i, per tant, hi continuaran sent-hi, i és des
d’aquesta posició on es poden demanar tota mena d’explicacions. Per això es van modificar
els estatuts, perquè els òrgans on no hi havia capacitat per ser-hi tots a causa de la
fragmentació política d’aquest últim consistori hi poguessin ser.
En relació a la terminal de creuers, el seu possible impacte, la vinculació al pla estratègic i la
combustió de gasoil i les molèsties que hi pugui ocasionar i més coses, vol dir-li, en primer
lloc, que li resulta impossible de respondre a tot el que ha arribat a dir. D’entrada, els grans
vaixells entren a les zones portuàries estirats per un remolcador, amb motors parats. Per
això, aquesta primera consideració és la que fins avui s’ha vist a la platja de la Pineda amb
els vaixells que entren al port. Si tindrà impacte aquest tipus de situacions, no li sap dir,
perquè el volum més grans de creuers arribarà aquest nou any i és l’anunci al qual ha fet
referència, com bé algun regidor com el Sr. Ramírez ha manifestat la seva satisfacció; cal dir
que fins ara hi havia un port, però només hi arribava càrrega industrial o comercial, i és molt
important que aquest port diversifiqui la seva activitat, pugui ser també una base de creuers
i pugui aspirar a un segment com el de Costa Cruceros i d’altres que hi vagin recalant cada
vegada més. El port de Palamós la té, el de Tarragona no la tenia fins ara, i és dels primers
que felicita a totes les instàncies que ho han fet possible, entre les quals també hi és
l’Ajuntament, directe o indirectament, perquè és important que aquest objectiu s’hagi pogut
aconseguir, i que s’estimi en 40.000 els creueristes que arribaran enguany per aquesta
procedència, la qual cosa impactaran en tota una jornada de moltes hores a la zona, haventse programat ja activitats a l’àrea perquè aquesta gent trobi atractius. D’entrada l’impacte és
econòmicament i turísticament positiu, altres tipus d’impactes no li’n pot dir perquè no ha
arribat encara cap creuer d’aquestes dimensions i molt menys ho ha fet en el terme
municipal de Vila-seca, o en zones on es puguin ocupar, perquè el futur moll on hauran
d’atracar encara no està fet. Ara de moment ho faran en una zona, que no era la més
desitjable, de la part més industrial del Port de Tarragona, però no hi ha cap altra solució. La
nova terminal no existeix, tothom desitja que sigui al municipi i que ho sigui amb unes
condicions pròpies de rebre els turistes, que el que volen és pocs impactes visuals i una
zona afortunada com és aquesta per gaudir de les vacances. Pren nota del que ha dit el Sr.
Basterrechea i si hi ha algun tipus de situació que pot impactar amb els banyistes, amb la
gent propera a la platja, amb la ciutadania, doncs ja es veurà. De moment encara no s’ha
construït el dic i aquesta sí que és una exigència municipal, que de manera reiterada es va
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insistint que s’enllesteixin els estudis d’impacte ambiental i que hi hagin les dotacions
pressupostàries, perquè pugui connectar-se el contradic a la zona on hi ha ara l’espigó, i es
pugui tenir confinat dins d’aigües estancades el pantalà de pilons de REPSOL, que és
l’objectiu fonamental. Aprofitant aquesta actuació és on es pretén posar-hi l’arribada de
creuers, però encara falta i donarà temps a poder verificar sobre aquesta inquietud que s’ha
plantejat. Naturalment en el Pla estratègic, al qual ha donat suport el grup municipal del
PSC, saben quin és l’objectiu, fer dels creuers una oportunitat més d’activitat turística per a
la ciutat i, en aquest sentit, estaria molt mal fet que sabent que hi ha aquesta iniciativa en
marxa, que el futur pla estratègic del municipi no contemplés aquesta hipòtesi com una
hipòtesi clara de treball i d’estratègia per donar servei a aquests visitants. En tot cas
s’ocuparà dels altres aspectes als quals s’ha fet referència i que puguin potencialment crear
algun tipus de molèstia.
Respecte a la pregunta del grup municipal de Vila-seca en Comú de si hi haurà participació,
dir que sí que n’hi ha i que en seguirà havent-hi; és la que s’ha estructurat com a normativa
en la corporació i des d’aquest plenari en el present mandat municipal. Justament ara s’han
començat a desenvolupar coses fruit d’aquesta nova etapa en què s’ha establert un
reglament de participació dels grups polítics en la informació municipal i, per tant, en
conseqüència, creu que la participació ja s’està fent i se seguirà en aquesta direcció i no la
canviarà.
En relació a la petició de tenir informació de l’Auditori Josep Carreras i de la programació, li
sembla raonable i ja li dirà al president del Patronat que en la propera ocasió, si té
l’oportunitat abans de treure-la a informació pública, tingui un canvi d’impressions amb els
diferents grups perquè coneguin les intencions que tenen quant a la programació i qualsevol
altra cosa que hi pugui anar vinculada, si és de la seva inconveniència, perquè vol recordarlos que aquella és una organització no de caràcter municipal.
A continuació i per respondre al grup de C’s, agraeix al Sr. Ramírez el seu reiterat interès
per l’organització política del grup de govern, però de la mateixa manera li podria preguntar
per què un membre del seu grup el va abandonar; ell entén que hi ha coses que són de la
dinàmica interna de cadascun dels grups municipals. Si un dia veuen una proposta en
l’ordre del dia que diu que el grup de CIU demana el canvi de nom es tindrà l’absoluta
convicció que aquella és la seva posició, mentre això no ho vegi, l’equip de govern és el
grup de CIU i pel que puguin servir-lo estan a la seva disposició i a la de qualsevol altre
grup.
Quant a la qüestió de si Costa Cruceros pot activar més el moll o no, i si es veu que està
arribant un increment de creuers, que revela una vegada més una bona estratègia de
promoció del Port de Tarragona, tot això requereix tenir unes infraestructures que puguin
donar-hi acolliment, la qual cosa va a favor del municipi. El fet que arribin creuers pot
requerir enllestir aquest punt d’arribada en les condicions que ara no té i, com a mínim,
introduir un factor més que incrementa l’al·licient de fer-ho. Es tracta de tenir endreçat el
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port, per una banda, i tenir la platja lliure d’instal·lacions industrials, que aquesta seria la raó
principal.
Respecte a la pregunta sobre un Pla ocupacional de la Diputació, vol dir-li que no s’ha
rebutjat cap pla, ja que aquest municipi és pioner en aquests plans ocupacionals i sempre ho
ha fet sol o ajudat per algun o altre, sigui Generalitat, govern central o altres institucions
territorials. Suposa que, al que es refereix el Sr. Ramírez, és una plaça concreta per ajudar a
dinamitzar els Jocs Mediterranis que s’assignen a cadascun de tots els municipis subseus
d’aquests Jocs. Lògicament, la tasca d’aquesta persona a cada subseu està prevista quan
els Jocs estiguin a punt de celebrar-se. Atès que aquest municipi té les obres molt
avançades i enllestides i, que, per una altra, s’està lluny encara d’aquest objectiu de
celebrar-los en les disciplines esportives que han correspost a Vila-seca, els va semblar molt
raonable i solidari dir a aquesta persona que mentrestant ajudi a l’àmbit central de
l’organització que és Tarragona 2017, i quan s’estigui més pròxim ja es reclamarà perquè
vingui a fer la feina que li és assignada aquí.
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

25

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.04.04 12:47:08 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

