ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 31 de març de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 0.50 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
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. Roberto García Casado

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA EL
DIA 24 DE FEBRER DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 24 de febrer de 2017.

2n. DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00092 AL NÚM. 00188 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. 00092 al núm. 00188 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2016 DE
LA CORPORACIÓ, INTEGRADA PER LA DE L’AJUNTAMENT, LA DEL PATRONAT DE
TURISME I LA DEL PATRONAT DE MÚSICA.
Pel Sr. alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia-Presidència, de data 6 de març de
2017, pel qual es resolen els següents punts:
“PRIMER. Aprovar la Liquidació del Pressupost General de la Corporació de Vila-seca
integrada per l’Ajuntament i els Organismes Autònoms dels Patronats de Música i de
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Turisme, corresponent a l’exercici de 2016 en els termes continguts a l’expedient elaborat
a tal efecte.
SEGON. Aprovar la incorporació de romanents de crèdits procedents de l’exercici de
2016, per un import total de 4.687.378,14€, d’acord amb el detall inclòs a l’annex 6 de
l’expedient.
TERCER. Aprovar les baixes de drets reconeguts per import de 438.876,08 € i les
obligacions reconegudes per import de 2.893,88 € d’exercicis tancats d’acord amb el
detall inclòs a l’annex 13 de l’expedient.
QUART.- Trametre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, en compliment de l’article 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març i donar compte
al Ple en la propera sessió que es celebri”.
(EL SR. FARRIOL FA UNA EXPLICACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESARIAL I TURÍSTICA DE LES COMARQUES
TARRAGONINES I EN ESPECIAL DE L’AEROPORT DE REUS COM A DESTÍ TURÍSTIC.
( ES PRODUEIX DEBAT)
Vist que el turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de l’economia
del territori i que associada a la competitivitat d’aquest sector es troben elements com
l’aeroport de Reus que garanteix l’accessibilitat d’una part important de la demanda.
Atès que el transport aeri, gràcies a la touroperació vinculada al xàrter i al creixement de
l’activitat de les companyies de baix cost, esdevé una de les fonts principals per a la
promoció i el desenvolupament turístic especialment en territoris que disposen d’aeroports
regionals que són els principals beneficiaris d’aquests mercats.
Atès que les accions de màrqueting amb companyies aèries són un instrument idoni per a la
promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines, i atesa la
necessitat d’elaborar un nou conveni del ja existent per haver-se reduït el nombre de les
parts que poden continuar complint el conveni, i per tant que reculli les entitats que tenen
voluntat de ser part i les seves respectives aportacions, i vist el dictamen emès per la
Comissió informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda amb el
vot en contra de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez i el vot a favor dels Srs./Sres. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
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Almansa, Ramírez, Pastor, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez, Camarasa i García,
el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte el conveni de cooperació per la promoció econòmica,
empresarial i turística de les comarques Tarragonines com a destí turístic i en especial de
l’aeroport de Reus, que s’adjunta com annex a aquesta proposta, entre la Generalitat de
Catalunya, el Patronat de turisme de la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments de Reus,
Tarragona, Vila-seca, Salou, i Cambrils, la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Reus, la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la Cambra oficial
de Comerç i Indústria de Valls.
SEGON. Aprovar el text del nou conveni de Cooperació per a la promoció econòmica
empresarial i turística de les comarques Tarragonines com a destí turístic i en especial de
l’aeroport de Reus, que s’adjunta com annex a aquesta proposta, entre la Generalitat de
Catalunya, el Patronat de turisme de la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments de Reus,
Tarragona, Vila-seca, Salou, i Cambrils, la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació
de Reus, la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, la Cambra oficial
de Comerç i Indústria de Valls.
TERCER. Aprovar una despesa global de 253.272,00 € com aportació de l’Ajuntament de
Vila-seca al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, pel període 2017-2020 en
concepte de cooperació per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les
comarques tarragonines i en especial de l’aeroport de Reus com a destí turístic.
QUART. Així mateix, aprovar la despesa anual de l’aportació de l’Ajuntament de Vila-seca
per import de 63.318 €/any, durant els quatre anys de vigència del conveni; tenint en
compte, que de conformitat a la clàusula 3a del conveni, existeix un romanent pendent
d’aplicació derivat de la liquidació del conveni finalitzat amb data 31/12/2016, que s’aplica a
deduir-lo de la quota anual compromesa de cada partícip, el resum de l’aportació anual, per
a cada un dels exercicis 2017 a 2020, és segons el detall següent:
A) Aportació bruta anual 63.318 €/any.
B) Aplicació del romanent a cada anualitat per import de 32.639 €/any.
C) Aportació anual neta per import de 30.679 €/any.
Les aportacions dels anys 2018 a 2020 quedaran supeditades a l’existència de crèdit en els
pressupostos corresponents.
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura del present conveni i de tots els
documents que se’n derivin.
SISÈ. Donar trasllat d’aquest acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,
que actuarà com a ens coordinador del desenvolupament i seguiment del conveni i a la
Intervenció municipal de fons.
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4t. ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADAPTACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE EL RÈGIM
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES A LA LLEI 16/2015.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar l’Ordenança reguladora del règim de
comunicació prèvia d’obres per acord de l’Ajuntament Ple de data 24 de setembre de
2010, i va ser modificada posteriorment en dates 30 de setembre de 2011, 30 de març de
2012 i 8 de març de 2013.
La darrera modificació, va ser publicada en el BOPT núm. 81, de 8 d’abril de 2013.
Vist que la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, va modificar els continguts de l’article 187 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i que les modificacions introduïdes per
aquesta Llei afecten bàsicament als actes subjectes a llicència urbanística, a comunicació
prèvia i enumera també els actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència
urbanística o comunicació prèvia.
Per tot l’anterior, i en virtut de les competències conferides per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases del règim local, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al
Territori, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adequar l’Ordenança de l’Ajuntament de Vila-seca, reguladora del règim de
comunicació prèvia d’obres publicada en el BOPT núm. 81 de 8 d’abril de 2013, al nou
redactat de l’article 187, 187 bis i 187 ter del DL. 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON. Insertar els anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
4.2 APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT EN SNU AL POL. 37 PARC. 70 I POL. 11 PARC. 17
PRESENTAT PER SCHÜTZ IBERICA SL
( ES PRODUEIX DEBAT)
Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament en pol. 37 parc. 70 i pol.
11 parc. 17 per a la construcció d’un cobert, presentat per SCHÜTZ IBERICA SL,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 30 de gener de
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2017, i exposat a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Tarragona núm. 28 de 9 de febrer de 2017, al Diari Mes, de
data 8 de febrer, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, https://seuelectronica.vila-seca.cat,
termini durant el qual no s’ha presentat cap al·legació.
Vist que s'han sol·licitat els informes preceptius a les entitats i organismes a que fa
referència l'article 85.5 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme.
Vistos els informes emesos al respecte, i vist el dictamen a Comissió Informativa de Serveis
al Territori, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez i
el vot a favor dels Srs./Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, Pastor, Basterrechea, Martín, Forasté,
Rodríguez, Camarasa i García, el que segueix:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament en SNU
pol. 37 parc. 70 i pol. 11 parc. 17 per a la construcció d’un cobert, presentat per
SCHÜTZ IBERICA SL.
SEGON. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la
seva aprovació definitiva i publicació al DOGC.
5è. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL PADRÓ
D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA AL 1R DE GENER DE 2017.

MUNICIPAL

Vist el Reial Decret 636/2016, de 2 de desembre (BOE núm. 304, de 17 de desembre), pel
qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró habitants
referida a l’1 de gener de 2016, en cadascun dels municipis espanyols.
Vistos els resums numèrics generals en que es detallen les variacions en el número
d’habitants entre el 1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016, i l’informe del
responsable del negociat d’estadística de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
•

La Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica els articles relatius al Padró Municipal de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix
que la informatització de tots els Padrons Municipals i la seva coordinació per part de
l’Institut Nacional d’Estadística possibiliten que les xifres resultants de les revisions
anuals puguin ser declarades oficials.
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•

El Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es dóna nova redacció als
articles 81 i 82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.

•

La Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució de l‘INE i de la
Direcció General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població (BOE núm. 280, de 23 de
novembre de 2005).

•

L’Ordre d’11 de juliol de 1997, del Ministeri de la Presidència, sobre comunicacions
electròniques entre les administracions públiques referents a la informació dels
padrons municipals (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 1997, pàg. 21804).

Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la publicació (BOE núm. 304, de 17 de desembre) del Reial Decret
636/2016, de 2 de desembre, pel qual l’ Institut Nacional d’Estadística declara oficials les
xifres de població obtingudes a partir de la revisió del padró municipal amb referència a l’1
de gener de 2016, de la que en resulta que el número total d’habitants corresponents al
municipi de Vila-seca és de 21.935 habitants.
SEGON. Aprovar que la renovació de la xifra oficial de població que consta en el Padró
Municipal d’Habitants del Municipi de Vila-seca amb referència a l’1 de gener de 2017, és
de 22.760 habitants.
TERCER. Notificar l’Institut Nacional d’Estadística les esmentades xifres, així com els
corresponents resums numèrics generals.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS QUE HAN DE
REGIR LES AUTORITZACIONS DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
TENDALS, TAULES, CADIRES (TERRASSES I SIMILARS) DE VILA-SECA I LA
PINEDA.
Per acord plenari de data 25 de novembre de 2016 es va d’aprovar inicialment la primera
modificació puntual de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions per a l’ocupació de la
via pública amb tendals, taules, cadires i similars del nuclis urbans de Vila-seca i La
Pineda, aprovada pel Ple en sessió 30-5-08.
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L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 240, de data 20 de desembre de 2016, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7269, de data 19 de desembre de 2016, i al diari Més Tarragona, de
data 16 de desembre de 2016, i que el termini d’informació pública (30 dies hàbils) ha
expirat en data 6 de febrer de 2017, segons aplicació de l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Des del
dia 21 de desembre de 2016 fins a la data d’expiració del termini d’informació pública es
va exposar el mateix Anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’ha
presentat un total d’una al·legació, la formulada per la senyora Núria Maria Ripoll
Zarraga, presentada el dia 24-1-2017 (RE 437), i cap reclamació. Tampoc no consta
presentada cap més al·legació fora de termini.
Atès que les al·legacions formulades per la part interessada, esquemàticament
resumides, consisteixen en:
Primera. Que als paràgrafs 1, 2, 3, 11 i 16 de l’article 4 i del articles 6 i 7 on
s’esmenta via pública i/o domini públic, s’hi afegeixi el text “i espai privat d’ús públic”,
per evitar possibles confusions.
Segona. Que en el redactat de l’article 4.13, s’especifiqui la desautorització
d’instal·lacions complementària davant les portes d’accés de vianants a aparcaments
privats.
Tercera. Que el tram del Passeig de Pau Casals comprés entre la Plaça de Manuel
de Falla i la Plaça de la Unió Europea no sigui exclòs del règim d’horari general.
Quarta i Cinquena. En relació a les obres en espais privats d’ús públic, es requereixi
la conformitat de les respectives comunitats de propietaris.
Atès l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, i les motivacions de l’informe
proposta sobre la procedència de les al·legacions, de data 23 de febrer de 2017.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, que només
requereix l’aprovació per la majoria simple, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple de l’Ajuntament acorda, el Ple de l’Ajuntament
acorda amb l’abstenció del Sr./Sra. Basterrechea i Martín i 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, Forasté,
Rodríguez, Camarasa i García, el que segueix:
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PRIMER. Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats per la senyora Núria Maria
Ripoll Zarraga contra l’acord plenari de data 25-11-2016, d’aprovació inicial de
l’Ordenança reguladora de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb
tendals, taules, cadires i similars del nuclis urbans de Vila-seca i la Pineda, d’acord amb
les argumentacions jurídiques dels serveis municipals, en el sentit següent:
I. Desestimar l’Al·legació Primera, basant-se en els motius que consten i es posen de
relleu en l’informe del servei tècnic municipal de data 23-2-2017.
II. Estimar l’Al·legació segona per considerar-la adequada per a garantir i protegir
l’accessibilitat lliure dels usuaris dels aparcaments, ja siguin públics o privats.
En conseqüència, modificar el redactat del punt 13 de l ‘article 4, tercer paràgraf,
el qual tindrà definitivament la següent redacció: “Davant la porta d’entrada dels edificis
d’habitatges i comerços, davant la portes d’accés a aparcaments (públics i privats),
respectant un ample total 1,5 metres per costat.
III. Estimar l’Al·legació Tercera, basant-se en els motius que consten i es posen de relleu
a l’efecte de motivació en l’informe del servei tècnic municipal de data 23-2-2017.
En conseqüència, modificar el redactat del paràgraf segon del punt 16 de l’article
4 de l’Ordenança , el qual tindrà definitivament la següent redacció: “Queden exceptuats
del règim horari general els establiments que es trobin ubicats en el frontal marítim i
Passeig de Pau Casals (llevat el tram de carrer comprés entre Plaça Juli Garreta i Plaça
de la Unió Europea), i en els sectors de Pineda Drink i Punta Prima del nucli de la Pineda.
Els quals es regiran pel règim horari autoritzat a l’establiment principal.
IV. Desestimar les Al·legacions Quarta i Cinquena, basant-se en els motius que consten i
es posen de relleu en l’informe del servei tècnic municipal de data 23-2-2017.
SEGON. Aprovar expressament amb caràcter definitiu l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb tendals, taules, cadires i similars del
nuclis urbans de Vila-seca i La Pineda, aprovada pel Ple en sessió 30-5-08,segons el text
que consta com a annex al present acord.
TERCER. Notificar el presenta acord a la senyora Núria Maria Ripoll Zarraga, adjuntant
còpia de l’informe proposta sobre la procedència de les al·legacions, de data 23 de febrer
de 2017 per al seu coneixement i als efectes oportuns..
QUART. Publicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb tendals, taules, cadires i similars del
nuclis urbans de Vila-seca i La Pineda en el Butlletí Oficial de la Província, referència en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del BOP en què se n’hagi publicat
íntegrament el text, al Portal de Transparència i al e-tauler de la seu Electrònica.
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El Reglament aprovat entrarà en vigor i tindrà efecte jurídic en tant hagin transcorregut
quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació; segons el previst en els
articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
CINQUÈ. Comunicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança a l’Administració de
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
6è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES A LES BASES DEL PROGRAMA IMPULS 2017 I LA SEVA
APROVACIÓ DEFINITIVA.
(ES PRODUEIX DEBAT)
Atès que per acord plenari del dia 23 de desembre de 2016 es van aprovar inicialment les
bases per a la concessió de subvencions dins el programa Impuls a l’Ocupació 2017, les
qual van ser sotmeses a un període d’exposició pública de trenta dies mitjançant anunci
publicat al BOPT núm. 9 de 13 de gener de 2017, amb data de finalització el dia 27 de
febrer de 2017. Així mateix, es va publicar anunci a l’e-Tauler de la seu electrònica el dia
10 de gener de 2017.
Vist que durant el període de presentació d’al·legacions, el grup municipal Vila-seca en
Comú ha presentat un escrit que conté diferents propostes de modificació que afecten el
contingut de l’article 6 de les bases amb la finalitat d’ampliar el detall de les diferents
situacions de les persones beneficiàries, especialment aquelles que són majors de 45
anys o considerades en risc o situació d’exclusió social.
Considerant que les bases ja contemplen la concessió de subvencions a la contractació
de persones majors de 45 anys, sense cap distinció de quina sigui la seva situació i, per
tant, en poden ser beneficiaris els aturats de llarga aturada, les persones acollides a la
renda mínima d’inserció o les persones amb diversitat funcional, entre d’altres.
Considerant que les bases també contemplen la concessió de subvencions a empreses
que contractin persones que hagin participat en un Pla d’Ocupació Municipal, sense
distingir quina és la seva situació social i, per tant, hi caben totes les situacions de risc o
exclusió social. A més, la participació en un Pla d’Ocupació Municipal, en moltes
ocasions, ha comportat una valoració prèvia dels Serveis Socials.
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Considerant que la finalitat de les subvencions és la d’impulsar l’economia i l’ocupació
fomentant la contractació de persones aturades o afavorint la implantació de noves
empreses i amb contractació de persones aturades del municipi.
Considerant que la pretensió final d’aquestes bases sempre és afavorir la contractació de
persones aturades sense distingir ni excloure cap de les seves situacions socials que es
puguin trobar.
Atès que d’acord amb l’article 1 de les bases, tercer paràgraf “Aquests ajuts són totalment
compatibles amb la resta d’ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres
administracions” i considerant que aquestes subvencions poden ser complementàries
d’altres que poden rebre les empreses per la contractació d’aquestes persones.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient sobre el procediment i de conformitat amb
allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en
contra de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez, l’abstenció del Sr/Sra. Basterrechea i Martín i el
vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Ramírez, Pastor, Forasté, Rodríguez, Camarasa i
García, el que segueix:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal Vila-seca en Comú
pels motius que s’indiquen a continuació:
•

•

•
•

Les modificacions de l’article 6 que es proposen ja estan contemplats, ja que dit
article no fa cap distinció de quina sigui la situació dels majors de 45 anys i, per
tant, en poden ser beneficiaris els aturats de llarga aturada, les persones acollides
a la renda mínima d’inserció o les persones amb diversitat funcional, entre
d’altres.
Les bases contemplen la concessió de subvencions a empreses que contractin
persones que hagin participat en un Pla d’Ocupació Municipal, sense distingir
quina és la seva situació social i, per tant, hi caben totes les situacions de risc o
exclusió social. A més, la participació en un Pla d’Ocupació Municipal comporta
una valoració prèvia dels Serveis Socials.
L’objectiu final d’aquestes bases és afavorir la contractació de persones aturades
sense distingir ni excloure cap de les seves situacions socials que es puguin
trobar.
D’acord amb l’article 1 de les bases, tercer paràgraf “Aquests ajuts són totalment
compatibles amb la resta d’ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres
administracions”. Per tot això, es considera que aquestes subvencions poden ser
complementàries d’altres que poden rebre les empreses per la contractació
d’aquestes persones.
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Segon. Aprovar definitivament les bases reguladores per a la concessió de subvencions
d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació dins el
programa Impuls 2017.
Tercer. Ordenar la publicació de les bases definitivament aprovades al Butlletí Oficial de
la Província i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, DE L’AREA BÀSICA
DE SERVEIS SOCIALS DE VILA-SECA.
(LA SRA. TERUEL FA UNA EXPLICACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del
Tarragonès han signat en data 16 de setembre de 2016 un contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on
s’estableixen dos àrees bàsiques, l’àrea Bàsica del Tarragonès i l’Àrea Bàsica de Vilaseca.
Vist que en data 2 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’ Institut Català
de les Dones, van formalitzar l’Acord per al Contracte Programa 2016-2019 relatiu al
Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Atenent que el Contracte Programa per al període 2016-2019, del Departament de
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el Consell Comarcal
del Tarragonès, crea l’ àrea Bàsica de Vila-seca, es fa necessari la formalització d’un
conveni de delegació de competències i de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i
el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per la gestió, prestació i el finançament
dels serveis que s’inclouen en aquest document, que estableixen els eixos estratègics,
els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament, que
permetin una major eficiència i eficàcia en la gestió segons els criteris i les condicions que
s’estableixen en l’esmentat Contracte Programa.
Vist que aquest conveni ha estat aprovat pel plenari del Consell Comarcal de Tarragonès
en data 21 de març de 2017, on es preveu el detall dels serveis a prestar al municipi, així
com l’annex econòmic dels costos que serveixen per determinar l’aportació de
l’Ajuntament de Vila-seca al finançament del servei.
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Vist l’informe jurídic on es fa referència a la delegació de competències dels municipis a
favor d’altres administracions, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de l’Ajuntament
acorda, amb el vot en contra dels Srs/Sra. Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez,
l’abstenció del Sr. Basterrechea i Martín i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Ramírez, Pastor, Camarasa i García, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, pel que fa a
l’Àrea Bàsica de Vila-seca, amb vigència des de l’1 d’abril de 2017 fins el 31 de
desembre de 2019.
SEGON. Autoritzar una despesa màxima anual per un import de 219.051,46 euros, a
càrrec del pressupost municipal vigent en cada moment, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’annex 2, de l’ acord econòmic. Pel que fa a l’any 2017, la despesa serà
proporcional al període de vigència d’aquest conveni.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’Àrea Bàsica de
Vila-seca i al Consell Comarcal del Tarragonès.
7è. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

7.1 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, VILASECA EN COMÚ I DECIDIM VILA-SECA – ACORD MUNICIPAL.

“ MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arque, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
Gonzalez, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
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La consciencia nacional i la voluntat d'autogovern del poble de Catalunya te indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s'ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en I'Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, es plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s'ha fet mes evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d'una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I es aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i dels Catalans mitjançant
un referèndum es majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacifica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada
a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que I'actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb I'Estat.
Si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d'Espanya. El dret, atès que és susceptible d'interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per
crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem
el referèndum com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopcio final d'acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de I'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment I'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d'un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del quaI haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del pals. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a I'articulació d'aquest Referèndum.
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Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb I'Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de que disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això es
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legitimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar en la tardor de 2014, per acord del seu plenari, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
I‘adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents:
ACORDS
1.
Manifestar I'adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM.
2.
Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM.
3.
Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4.
Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, i a I'Associació Catalana de Municipis
(ACM)”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RODRÍGUEZ I ES PROCEDEIX AL
SEU DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/res. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Sr./Sra. Basterrechea i Martín i el vot
en contra dels Srs/Sra. Ramírez, Pastor, Camarasa i García, la present moció.

7.2 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PSC.
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“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA
A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s'han
declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5
de juliol, de I'lmpost sobre I'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del
Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació
situacions d’inexistència d'increments de valor.
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de I'lmpost sobre I'lncrement del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana deixin d'estar-hi subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s'ha pronunciat sobre la regulació de I'llVTNU continguda al
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals (TRLHL), el text deis articles 107 i 110.4 d'aquesta llei es pràcticament
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals,
raó per la qual podem preveure que el TC, quan s'hagi de pronunciar sobre els esmentats
articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que I'aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin
de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d'MVTNU en relació a
terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d'una
regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s'han d'assumir, en cap cas,
pels ens locals afectats.
El Grups Municipals sotasignants proposen al ple de la corporació I‘adopció dels següents
acords:
Primer. Instar el Govern de I'Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl
deixin d'estar subjectes a I'lmpost sobre I'lncrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d'aquest imposten els termes establerts a I'esmentada
Sentència del TC.
Segon. Instar el Govern de I'Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de I’Estat
per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte
d'una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats
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liquidades en concepte de I'llVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia
experimentat cap increment.
Tercer. Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i
liquidació de I'impost sobre I'increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.
Quart. Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del
finançament deis ens locals, amb I'objectiu que esdevinguin unes administracions
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que
els pertoquen .
Cinquè. Notificar d'aquest acord al Govern de I'Estat, als diferents grups del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a I'ACM i a I'FMC”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. FARRIOL I ES PROCEDEIX AL SEU
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
7.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S.

A) “SOBRE LA PUESTA “PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales
y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de
incrementos de valor.
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de
viviendas y locales en nuestra localidad.
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Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal,
como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria.
Se hará necesario, por tanto, una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la
normativa de carácter estatal que el Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca arbitre con
carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales,
logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente,
así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían
obligación.

ACUERDO
Por ello de conformidad somete a su consideración, la siguiente MOCION por la que, se
insta al Alcalde y la Junta de Gobierno a fin de que:
1.
Una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la normativa de carácter
estatal que prevé la sujeción al impuesto en los casos en que no haya habido objetiva y
realmente un incremento de valor de los terrenos , de forma urgente disponga, a través del
procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos mediante los cuales los
contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en
Vila-seca puedan reclamar a través del procedimiento de reclamación de devolución de
ingresos indebidos las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana;
2.
Que, de forma urgente, apruebe proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, de acuerdo con el cambio legislativo que proponga el Gobierno de España.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RAMIREZ I ES PROCEDEIX AL SEU
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

B) “ MOCIÓN PARA LA CREACION DE UN CENSO DE ADN CANINO Y A FAVOR DEL
FOMENTO DEL CIVISMO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

Dado que los excrementos caninos abandonados en las vías públicas es uno de los
principales problemas de limpieza e higiene en Vila-seca. Teniendo en cuenta que
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2.

3.

4.

5.

6.

a)

b)

c)
d)

e)

7.

nuestro municipio no es ajeno a una problemática ligada a la falta de civismo de
algunos vecinos propietarios de perros y que, desde hace tiempo, el vecindario de la
ciudad exige una actuación efectiva contra las personas que abandonan en plazas,
parques y calles las heces de sus mascotas y teniendo en cuenta que es muy frecuente
encontrar excrementos de perros en lugares cercanos a escuelas, guarderías, zonas
infantiles. Situación que se agrava en otoño con la caída de las hojas de los árboles que
pueblan la ciudad.
Dado que el perro se ha ganado a lo largo de la historia un sitio al lado del ser humano,
que es un amigo fiel y ha quedado más que demostrada su excelente actividad en
faenas como la caza, guardería o pastoreo, así como terapias de acompañamiento.
Dado que, la Ordenanza de 19 de octubre de 1998 “Sobre Tinença d’ Animals” regula la
materia, haciendo referencia a los derechos y obligaciones de los ciudadanos
propietarios o poseedores de perros.
Dado que, habiendo transcurrido casi 19 años desde su entrada en vigor, han de
ponerse sobre la mesa nuevas iniciativas en beneficio de todos: animales y personas y
dentro de una perspectiva profundamente respetuosa con los derechos de ambos.
Dado que, si bien en la actualidad, el sistema de identificación más conocido en
nuestras mascotas es el microchip, han surgido nuevos avances tecnológicos que nos
permiten complementar el microchip con el ADN de nuestro perro.
Dado que la principal ventaja que nos proporciona el ADN de nuestra mascota es que
es único, no puede quitarse, ni cambiarse ni borrarse con lo que se pueden obtener los
siguientes beneficios para la comunidad:
En caso de abandono o pérdida de una mascota, permite conocer cuál es su dueño a
través de la muestra de ADN, pues como es conocido, existen muchos casos en donde
el propietario de la mascota recurre a rasgar y arrancar el microchip al perro, antes de
proceder a su abandono para dificultar que el propietario sea encontrado.
También en los casos de abandono de camadas, a través de una muestra de ADN de
un cachorro se conoce a la madre, y por tanto se localiza igualmente al infractor que ha
procedido al abandono de los cachorros.
Ante la brutalidad de que algún vecino procediera a dar muerte de su mascota, tras ser
encontrada ésta, se podría detectar igualmente al infractor tras la muestra de ADN.
Igualmente, en los casos en los que se producen accidentes de tráfico a causa de una
mascota, se facilitaría mucho más la labor policial de encontrar al responsable de la
mascota a través de su ADN.
Por otra parte, resulta enormemente útil, en caso de agresión, bien entre perros, o bien
de una mascota hacia un viandante, ya que se obtendría igualmente a través del ADN,
y la base de datos al responsable de la mascota.
Dado que la idea de crear la base de datos se trae a debate con el objetivo primordial
de interés público de que, con las pruebas de ADN, se detecte al propietario de dicha
mascota que no haya procedido a recoger en vía pública los excrementos que haya
originado el can para que sea fácilmente localizable y, por lo tanto, sancionable, su
espíritu es claramente disuasorio.
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8.

Dado que lo que se pretende es dotar de un marco legal que soporte la identificación
por ADN en los perros de nuestra localidad, lo que conllevará a mejorar el bienestar
animal, la imagen de la localidad, las condiciones higiénico-sanitarias y medio
ambientales del municipio, así como conseguir una tenencia responsable por parte de
los propietarios de perros, reforzando
las campañas de concienciación y
sensibilización y aunándolo con la información del censo de ADN canino dirigida a los
propietarios de perros en relación a la necesidad de implementarlo y fomentando que
se recojan las heces y se mantenga limpio el pavimento.
9. Dado que queremos evitar problemas de salud pública, donde el principal grupo de
riesgo son los niños pequeños, que pueden resultar parasitados al llevarse a la boca las
manos sucias por tierra u objetos contaminados por huevos existentes en parte de los
excrementos caninos abandonados. Y teniendo muy presente por su importancia que
otros grupos de riesgo son: pacientes de sida, inmuno-deprimidos, pacientes sometidos
a determinados tratamientos oncológicos, trasplantados, ancianos y embarazadas,
siendo todos ellos victimas fáciles de estos parásitos que pueden vivir durante largo
tiempo en el medio ambiente.
10. Dado que en la actualidad hay municipios que, tras implantar un censo por ADN ha
visto como se han reducido en torno a un 80% las defecaciones caninas en las vías
públicas y zonas de juego infantil. En las zonas periféricas de la ciudad apuntan a un
60% de reducción de defecaciones caninas.
11. Dado que este sistema está siendo implantado en numerosas ciudades de nuestro
entorno, como Tarragona, Sitges, Parets del Valles, en el resto del país, como Xàtiva,
Cádiz, Sevilla, Hernani y países europeos, como Italia, Francia y Reino Unido así como
en EEUU.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca la adopción del siguiente
ACUERDO:
Delegar en los Servicios Técnicos Municipales el estudio y viabilidad de las medidas
necesarias y expuestas en la exposición de motivos”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. PASTOR I ES PROCEDEIX AL
SEU DEBAT)

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
7.4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.
“ MOCIO PER A LA CREACIO D'UN CATALEG PELS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI
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EXPOSICIO DE MOTIUS

Atès que els Serveis Socials son una de les competències més importants que disposen les
entitats municipals per millorar la qualitat de vida de les persones i combatre la pobresa, la
desigualtat i I ‘exclusió social.
Atès que no totes les possibles persones beneficiaries coneixen els recursos que posem des
del consistori a la seva disposició.
Atès que des de I'Ajuntament de Vila-seca tenim I‘obligació de facilitar qualsevol recurs que
la ciutadania hagi de gaudir en funció de les seva situació socioeconòmica i dels acords que
ens hem dotat des del consistori.
Per tots els motius exposats, demanem al conjunt del Ple municipal de Vila-seca I‘adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Creació d'un catàleg intel·ligible on es recullin i s'unifiquin tots i cadascun dels
recursos, serveis i ajuts que oferim des de Serveis Socials amb les condicions per
percebre'ls.
Segon. Fer arribar el catàleg a totes les llars del municipi amb I’objectiu de fer saber a tota la
ciutadania allò que té a la seva disposició.
Tercer. Publicar el catàleg al Hoc web de I'Ajuntament i fer difusió a traves dels mitjans de
comunicació municipal.
Quart. Incorporar al catàleg de la web els enllaços als formularis requerits per accedir als
recursos, serveis i ajuts per tal de facilitar la compilació de tota la documentació necessària
per obtindre’ls.”

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES PROCEDEIX AL
SEU DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

7.5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP.
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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA
SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

Atès que I'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu art.
198, recullen al seu articulat que I‘ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve
condicionat a I‘obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s’ha d'articular, tal i com estableix la llei,
mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del curs
2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de
la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer (el 3
d'octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles bressol
públiques cap a I'escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i
2014, en concret, més de 42,7 milions I'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el
transvasament d'aquestes partides de les publiques a les concertades va significar que les
llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida,
Girona, Barcelona, i Tarragona, en funció matricula).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legitima dels ajuntaments
demandants, envers una política de corresponsabilitzacio publica d’assistència a I‘educació
0-3.
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants d'accedir
a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d'edat.
Atès que són els ajuntaments, amb I‘ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment
de les escoles bressol municipals.
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que I'educacio es I‘element que ha
de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en
I'escola publica és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat
d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern I‘educació
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publica en general i la de la petita infància en particular i proposem al Ple de I'Ajuntament de
Vila-seca els acords següents:
1. Que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització
de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d'infants de
titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9
de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació,
el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d'infants d'iniciativa social.
2. Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de
les publiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències.
3. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l‘Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les Llars
d’Infants municipals.”

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA I ES PROCEDEIX
AL SEU DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.

Essent les 12 h, el Sr. alcalde acorda interrompre la sessió per uns minuts, per descans dels
assistents.
Essent les 0,10 el Sr. alcalde torna a declarar oberta la sessió.
8è. ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è. TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté.
Diu que començarà amb un acudit, perquè ha estat fent números durant tot el plenari i
voldria dir-li al Sr. Farriol que 65.000 euros per aigua per als jubilats és una xifra exagerada.
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Després, vol passar a respondre coses del plenari anterior, ja que en el plenari l’alcalde els
diu coses que ells no poden contestar i ho han de fer d’un mes per l’altre.
Voldria saber referent al tema de Port Aventura, si ja ha esbrinat per què els operaris de
neteja arrencaven cartells de les cases particulars.
Ells saben que l’Ajuntament va ser uns dels principals beneficiaris, si es pot dir així, de
l’expropiació de Port Aventura. Saben que es van cobrar 18 milions de pessetes de l’època,
i tenen dues preguntes al respecte, que en podrien ser tres. En primer lloc, per quina
quantitat es va expropiar l’Ajuntament de Vila-seca, si poden saber els camins, la finca..., tot
i que entenen que avui no es pugui contestar. En segon lloc, saber si acudirà l’Ajuntament
de Vila-seca a aquestes demandes, ja que és un dels principals afectats per les
expropiacions, i si la resposta és no, pregunta per què es renunciarà a la possibilitat
d’ingressar aquests diners. També una curiositat, i voldria dir-li a l’alcalde que ha parlat amb
molts afectats des de l’últim Ple i cap ni un era del 70% que van signar contents i feliços en
menys de tres mesos, cosa que ja és casual.
En relació al pont del camí del Castell, dir que ja tenen el plànol, que el van canviar, no en
van dir res a ningú, no se’n va informar en cap comissió..., doncs ja el tenen i que continuen
fent un pont innecessari al camí del Castell en detriment del pont enganxat a l’autopista que
proposava Foment i que millorava molt més la connectivitat entre camins. L’actual no
soluciona res i té un impacte visual, estratègic, paisatgístic i personal molt superior. A més,
trinxa al territori i provoca patiment per no res. Ho sap perquè coneix els afectats i hi parla i
acaben de sofrir els terrenys de la via del tren i provoca patiment. I demana que no els torni
a dir que els veïns de la Plana estan aïllats, perquè no ho estan. No és veritat. No pot
contestar-los això, això no és de rebut. En tot cas, avui esperen que els doni alguna
explicació, ja que en el Ple passat se’ls va dir que el plànol no era el que havia de ser i, per
tant, no se’n va fer esment i per això esperen que avui els digui alguna cosa al respecte.
El Ple actual censura, per part de l’alcalde, la moció que van presentar del banc d’ADN.
Quan van presentar la moció sobre el banc d’ADN de les persones desaparegudes en la
Guerra Civil i la dictadura franquista, se’ls va demanar confiança amb la feina que s’estava
fent i, per tant, la retirada d’una sèrie d’acords on es proposaven accions concretes. Ho van
fer, van confiar que això ja s’estava fent i que els acords no calien, i una vegada més els han
enganyat, perquè, comprovada la documentació, no s’ha fet res i res vol dir res. Tenen una
llista de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i res més. Una llista que tampoc
està contrastada i que deixa fora d’aquesta acció totes aquelles famílies arribades a
Vila-seca els últims 60 o 70 anys i que també en serien beneficiàries en cas que s’haguessin
aprovat aquells punts. Van oferir la possibilitat d’esmenar l’error sense entrar en polèmiques,
amb una proposta on es proposava una nova moció, que el to era amable, que simplement
mirava de corregir aquestes mancances, posar-les novament damunt la taula per aprovarles, tirar-les endavant i per no deixar-les fora de l’ordre del dia; ni tan sols van dignar-se a
trucar-los, ni una mínima explicació, això és una mostra més del diàleg que de vegades es
demana. No ho entenen, potser els conceptes de diàleg són diferents. I dirà que això és
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censura i un punt d’arrogància per part de l’alcalde, i diu molt del seu tarannà polític. En
qualsevol cas volen aprofitar per fer pública la xerrada que han impulsat sobre aquest tema i
que es durà a terme al Centre Cívic El Colomí el proper divendres 7 d’abril a les 19 hores,
amb el Roger Heredia, que és un dels principals impulsors del banc d’ADN, i que explicarà
com cal fer el procés; també comptaran amb la presència de l’Alex Sambró de l’Associació
Cultural Lo Riu, que aportarà bastant.
També voldrien denunciar l’ús propagandístic que fa l’alcalde dels mitjans de comunicació
locals, bàsicament Diari de Tarragona i Diari Més. És greu instrumentalitzar els mitjans de
comunicació, però encara és més greu que ho facin per fer propaganda política, ja que al
final el que publiquen no són notícies. Però el que encara els sobta més i que troben més
greu és que el que diu no és veritat. Fa una setmana al Diari de Tarragona parlaven de 10
milions en inversió i en sortia la llista a plena pàgina del Diari Més; la majoria de coses són
manteniment, no és inversió. Arreglar el clavegueram, canviar bombetes, arrenglar fanals,
és manteniment. És una cosa lletja i dir mentides encara més.
Finalment, dir que aquesta setmana també hi ha hagut una barraca cremada, una nova
barraca cremada en terme municipal; aquesta vegada ha tocat dins el terme municipal i
voldria saber si es prendrà alguna mesura en aquest sentit d’una vegada o no.
Del Sr. Basterrechea.
Diu que tenen dues peticions. En primer lloc, voldria recordar que els socialistes van
contribuir decisivament a l’aprovació de la llei que va possibilitar l’ampliació del CRT i, per
sumar-se, van posar un seguit de condicions al govern que llavors presidia el Sr. Artur
Mas i el seu grup, i que van signar amb els socialistes. Les més rellevants van ser que un
tant per cent de la inversió es destinaria a polítiques i entitats socials del territori, i que en
tota la planificació es preveurien les millores tècniques perquè tant en el procés de
construcció com després en l’explotació de les instal·lacions hi hagués un màxim d’estalvi
i eficiència en aigua, energia, residus; és a dir, que les instal·lacions fossin modèliques en
sostenibilitat i mobilitat. Per això li demana a l’alcalde que es constitueixi una comissió de
seguiment, integrada per l’Ajuntament, entitats representatives del municipi, empresaris i
sindicats del sector turístic, de l’aigua, energia i medi ambient, per tal d’assegurar-se que
això es durà a terme.
La segona petició és per al dia mundial de l’autisme, que seran els dies 1, 2 i 8 d’abril;
creu que molts coneixen gent que tenen persones i nens amb autisme i demana que
aquests dies s’il·luminin de blau els edificis emblemàtics així com la font que hi ha a la
plaça dels Països Catalans.
De la Sra. Sánchez.
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Diu que al Ple de desembre de 2016 i a instàncies del grup municipal de Decidim
Vila-seca es va presentar una moció per a la creació d’un pla de foment de la memòria
històrica, on es demanava retirar els símbols franquistes que es trobessin en els llocs
públics de la ciutat. Tot i que la moció va ser rebutjada, l’equip de govern va manifestar la
seva conformitat amb l’acord consistent a iniciar les gestions pertinents per retirar les
esmentades plaques. Per aquest motiu, demanen iniciar una campanya informativa als
veïns i veïnes del edificis on hi hagi encara símbols franquistes; així poder informar de la
voluntat del Ple de retirar de forma gratuïta la simbologia de les plaques d’habitatges amb
el jou i les fletxes i altres referències franquistes, i poder complir amb la llei de la memòria
històrica aprovada l’any 2007. Aquest prec el volien presentar en forma de moció, però
finalment ho fan al torn obert de paraules, atès que se’ls va comunicar que l’alcalde no
admetria l’entrada de la moció per entendre que aquest tema ja va ser debatut, i per això
esperen que sigui àgil l’arribada d’instar a les comunitats de veïns.
Ells saben que hi ha una taula de festes o taula de cultura, no saben ben bé com li diuen,
on es tracten els temes de l’organització de les diferents activitats culturals per organitzar
els actes, i la pregunta és quina és la persona representant de la institució que participa
en aquesta taula on es rendeixen comptes, perquè a la Comissió de Serveis a les
Persones no es fa i a Turisme tampoc. Entenen que com que forma part de Cultura, la
persona delegada hauria de ser el regidor Pere Segura, però com que no es dóna compte
o ho desconeixen, demana que li donin les explicacions pertinents en aquest plenari.
Fa gairebé dos anys que es va aprovar per unanimitat fer un reglament de participació
ciutadana i malauradament encara no s’ha fet res, tot i ser la primera que es va aprovar
en aquest mandat. Per això li pregaria celeritat; volen saber si al llarg d’aquest any hi
haurà un reglament de participació ciutadana. I això ho repetirà en el proper Ple i si no
s’ha fet, al proper, perquè han passat dos anys, i encara que se’ls digui que s’han fet
coses, no se’ls creuen, no s’ha fet res fins ara, i sinó que es demostri.
Pel que fa a la Pineda, van visitar una zona que tothom la coneix com a llac romà, però
en realitat es diu carrer Estany. Han vist que s’ha portat a terme la construcció d’un parc
nou i lúdic; aquest parc s’acaba de fer i té un desnivell cap al carrer de l’Estany de més
d’un metre. Com que està més alt que les cases, aquestes cases pateixen més
inundacions de les que patien fins ara. Han pogut veure que és un carrer on viuen
famílies, estan habitades al voltant de sis, set cases, i han pogut veure que la Pineda té
una altra cara; aquesta zona té un carrer sense enllumenat públic, són els veïns els que
il·luminen les cases amb una bombeta a la façana. Han vist també que hi ha tres cases
que s’han venut i no saben qui les ha comprades, però el que sí que han pogut veure és
que aquestes parcel·les estan plenes de males herbes i hi pot haver un perill de rates.
Pregunta com es pot respondre des de l’Ajuntament, ja que s’ha de pensar que hi viuen
veïns i veïnes que paguen els seus impostos.
Del Sr. Ramírez.
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Diu que abans d’entrar en matèria voldria dir dues coses. Farà quasi dos anys que està
en aquest plenari i comparteix moltes coses i no sap si avui el Sr. Basterrechea s’ha
sentit ofès per les seves declaracions, i si és així li demana disculpes, però estaven
parlant d’un àmbit polític més general i fora de l’àmbit municipal. Creu que sempre el
tracte ha estat respectuós, és una persona que sempre ho ha estat amb tothom i des del
carinyo, perquè li té carinyo, perquè són companys de treball i, això és el Ple, i estan
treballant, estan defensant una ideologia. Una altra cosa és que de vegades hi hagi gent
o grups que les coses que poden dir no siguin de la seva ideologia o del seu punt de
vista, però mai la seva intenció és faltar al respecte a ningú, perquè tant en l’àmbit privat
o el polític es considera una persona amb principis, valors i educat, i creu que així ho ha
demostrat i si en algun moment algú s’ha sentit ofès, ho sent.
Ara voldria dir-li a l’alcalde que, quan diu que fa 26 anys es fan les coses iguals, és
perquè és així i ara li farà una prova. Des de fa 26 anys s’imprimeix el paper a una cara,
el Sr. Forasté va aconseguir el mes passat que es tornés a imprimir a dos, però aquest
mes torna a estar a una cara; creu que les coses sempre es fan iguals i no s’està
acostumat a canviar les coses. Només s’ha aconseguit una vegada imprimir a dues
cares.
El passat 21 de març a Madrid a la seu de l’Organització Mundial del Turisme, l’OMT, els
alcaldes de vuit municipis líders en el sector del turisme, Salou, Benidorm, Sant
Bartolomé de Tirajana, Lloret de Mar, Torremolinos, Calvia, Adeje i Arona van signar una
aliança de cooperació amb l’objectiu d’impulsar la requalificació i ser més competitius, i
reclamar que s’obri un nou diàleg per a un nou sistema de finançament on s’incrementi la
participació dels ingressos de l’Estat i els procedents de les respectives comunitats
autònomes i de la Unió Europea. Això permetrà accedir a majors recursos derivats de la
pròpia activitat econòmica en cada un dels municipis. En aquest aspecte voldria fer dues
preguntes per a l’alcalde. N’era coneixedor d’aquest acord? I si era coneixedor, per què el
municipi no en forma part?
El pavelló municipal està en l’última fase de construcció i pregunta si hi ha una data
d’inauguració per a la seva utilització.
Fa aproximadament tres o quatre mesos va transmetre la seva inquietud per l’increment
de robatoris al municipi, que això anava lligat a la manca de mitjans humans que hi ha
durant les nits, i creu recordar que se’ls va dir que ho preguntaria i se’ls donaria una
resposta. No l’han tingut i li consta que en els últims mesos existeix aquest increment
d’incidència, i a més coincideixen amb el Sr. Forasté, i els consta també que fa uns dies
es va cremar un terreny del terme municipal. La pregunta és si ha pensat, en algun
moment, a reflexionar i reconèixer que és necessari i urgent incrementar els mitjans
humans de la policia local.
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El setembre de 2016 i amb motiu de la Diada, C’s va fer una instància en què sol·licitava
els permisos d’ocupació de la via pública de les entitats que varen participar en aquests
actes. Un pla de seguretat, una assegurança de responsabilitat civil i una ocupació de la
via pública. No varen tenir cap tipus de resposta per part de l’Ajuntament, i dos mesos
després, en aquest plenari, li va preguntar per aquesta documentació i la seva resposta
va ser que la Diada era una jornada pacífica, històrica i de tradició, cosa que
comparteixen, entenent que no tenien per què tenir permisos d’ocupació, pla de seguretat
i assegurances; però uns mesos abans, C’s va organitzar una jornada oberta a tota la
població del municipi i, per aquesta jornada, els tècnics municipals els varen demanar
permisos d’ocupació pública, projecte de seguretat i una assegurança de responsabilitat
civil, i creu que la sorpresa va ser quan varen poder presentar-ho tot i celebrar aquesta
jornada.
C’s a finals d’aquest mes d’abril tornarà a organitzar, per segon any, aquest acte obert a
tota la població. Serà un acte pacífic i de tradició, i voldria preguntar si s’ha de demanar
permís d’ocupació, pagar un pla de seguretat i una assegurança, perquè si són pacífics
com l’acte de la Diada, poden igual que Òmnium i l’AMI no demanar cap permís.

Respostes de l’alcalde.

En relació als cartells suposadament retirats de les cases particulars que convocaven a
una determinada reunió, no hi ha hagut cap efectiu municipal ni directa ni indirectament
que hagi retirat res enlloc, i així li han testificat tota la gent del carrer. Si ho han fet
d’altres, ell no ho sap, però de l’organització municipal ningú ha retirat res.
Respecte a la quantitat rebuda per l’Ajuntament en el marc d’aquell procés d’acords amb
els propietaris per comprar llurs terres, l’Ajuntament en el seu moment va tramitar si tenia
alguna finca municipal i els camins a raó de la superfície que tenia, va pactar els mutus
acords com els veïns i va cobrar aquella quantitat. Si li demana no li pot dir ara, però ho
pot mirar en els documents històrics quina va ser aquesta quantitat. Recorda que no va
ser en una sola vegada, perquè hi van haver camins que es van fer en una sola tongada i
d’altres en una altra, i es van fer com els mateixos veïns 70 o 80%. La majoria de veïns
van acordar preus per mutu acord perquè eren correctes i l’Ajuntament així ho va acordar
també. Ja hagués estat estrany que els veïns ho haguessin fet i l’Ajuntament no i, per
tant, si eren bons per uns també per als altres. Certament si per alguns no ho han estat,
per això existeix el món del dret i les llibertats, perquè es pugui recórrer a les instàncies
que creguin oportunes i tenen tot el seu respecte, tal com li va fer avinent en el Ple
passat. L’Ajuntament, per la raó que li acaba de dir no acudirà a cap recurs perquè si es
va signar per mutu acord és que s’hi estava conforme amb aquells preus com tota la resta
de gent que així ho va fer. És d’una lògica aclaparadora.
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En relació al pont del camí del Castell, el Sr. Forasté té opinió sobre aquest pont, les tenia
en el plànol antic, les té en el plànol nou... ho respecta, però no li va dir que els veïns de
la Plana estiguessin aïllats, fa anys que tenen comunicació; el que li va dir és que era
desitjable que la gent de la Plana, com la resta de gent del municipi, puguin tenir la seva
mobilitat per vies internes del municipi i no per vies externes, tan bé com sigui possible, i
aquest pont ho facilita de manera clara i contundent. Si no s’ho creu així ho respecta,
però els serveis tècnics de la casa ho creuen així, el Ministeri també i tota la gent que ho
ha mirat ho creuen així, excepte ell, però no pot dir-li més. El pont es fa per fer una via de
comunicació òptima i cívica per a tots els veïns del municipi que vulguin anar de punta a
punta del municipi recorrent un únic eix viari, sigui veïns de la Pineda que vulguin anar a
la Plana o veïns de Vila-seca que vulguin fer el mateix. Per primera vegada en la història,
quan això estigui fet, es tindrà un eix de quasi nou quilòmetres que de punta a punta
solcarà el municipi amb diferents criteris urbanístics; aquest pont n’és la garantia sense
risc i amb confortabilitat pels veïns, siguin de la Plana, de Vila-seca o de la Pineda, o fins i
tot visitants, perquè precisament aquests dies han vist reivindicacions en aquest àmbit, de
tenir uns bons camins i una xarxa de camins que connecti, que s’ha aprovat en aquest
plenari i raó de més perquè ho facin en aquells que depenen d’ells com és aquest cas.
Els veïns de la Plana no estan aïllats, tenen la legítima aspiració d’estar molt ben
comunitats, cosa que no vol dir que estiguin aïllats.
Respecte a la moció del banc de l’ADN de persones desaparegudes, dir que el seu grup
té i els altres grups també moltes proves que no hi ha cap censura i sí molta tolerància en
molts aspectes. S’ha vist en aquest plenari i en el plenari passat, i ha advertit quan algú li
ha trepitjat mocions seves. La de l’ADN no només ha estat presentada, sinó que va ser
votada i aprovada, i s’està executant, i per això no hi ha raó de tornar-la a aprovar. Tot i
que verificarà si els tràmits s’estan fent amb la diligència desitjable, li demana que no falti
la veritat al plenari, ja que els tràmits estan des de fa temps començats i la gent té la
llibertar de fer-ho quan vulgui i la informació es disposa perquè hi ha un servei municipal
que informa sobre aquest aspecte. Una altra cosa és que perquè ell tingui aquesta
intenció s’hagi de dir a la gent que ho faci quan ells vulguin, i si falta informació, ja
miraran de donar-la perquè a la vida tot té el seu camí i el recorregut, i no això ara ha de
passar per davant de la resta ni ha de quedar subordinat a les altres coses.
La marxa de la vida municipal és molt àmplia, amb totes les coses que es proposen de
dur a terme i es fan així que la gent també les va entomant des de l’àmbit de la seva
responsabilitat. No els va enganyar. Quan diu que de vegades ell no entén les coses ho
encerta, la majoria de vegades no les entén, perquè si les entengués no les diria, com per
exemple que amb això s’està fent censura; també ha dit que el seu grup farà un acte per
agilitar l’opinió ciutadana amb determinades persones i una associació cultural. Això sí
que no és voler entendre les coses. Estan plenament d’acord que la gent té dret a poder
trobar els seus desapareguts en temps de guerra, però això és un procés molt llarg i s’ha
de començar primer per les persones que se sap on estan ubicades les fosses i a
Vila-seca de fosses no n’hi ha. Per això és un camí llarg i complex que s’ha de seguir de
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part del govern de Catalunya que és qui està tramitant aquest expedient, i amb els
mecanismes i la deguda discreció per les persones, però que a cada Ple s’estigui
debatent sobre aquesta qüestió, creu que aquesta no és la manera d’enfocar aquests
temes sensibles, que a més toquen els sentiments de molta gent.
Respecte a les inversions municipals, és molt senzill, només cal mirar de quin capítol
surten i amb això no tindrà dubtes que no és del caprici del govern, ja que els capítols del
pressupost els vigila molt atentament el responsable de l’àrea econòmica de la casa
tècnica, que és qui té la màxima responsabilitat en aquest camp. Per tant, ja seria
sorprenent que es gastessin milions en manteniment i que vinguessin del capítol sis. Les
inversions a què ha fet referència el Sr. Forasté venen del capítol sis, són del pressupost
d’inversions, i l’única cosa que sí té a veure és que n’hi ha d’acabades, n’hi ha que
s’estan fent i algunes que s’acabaran l’any vinent. El balanç d’aquests 10 milions
d’inversions és del capítol sis, són inversions, es fan al municipi; molts municipis voldrien
tenir la mateixa dotació per poder-ho fer, i serveixen per a la qualitat de vida, el benestar,
i els serveis públics per als veïns.
Respecte a la instal·lació agrària cremada i de robatoris al municipi, dir-li tant al Sr.
Forasté com al Sr. Ramírez que la seguretat que tenen comprovada al municipi de
denúncies fetes s’ha reduït. I ho parla en dates oficials, ja que segons l’última junta de
seguretat celebrada fa poques setmanes es donava la dada oficial dels mossos
d’esquadra i del servei de policia de Catalunya al Camp de Tarragona, i a Vila-seca s’ha
reduït. Aquesta reducció no indica inseguretat, al contrari. Ara bé, seguretat 100% no
existeix. Lamenta que hi hagi hagut aquesta incidència, demanarà on ha estat,
comprovarà que estigui denunciada perquè formi part de les estadístiques conegudes.
A les preguntes del Sr. Basterrechea en relació als acords fets en el seu dia entre el
govern de la Generalitat i el grup parlamentari del PSC, li consta i és d’agrair, tal com ja
ho va manifestar en aquell moment, que el partit Socialista per primera vegada i al cap de
molts anys es posés al costat d’aquest projecte. Ha fet un bon servei i corrobora el que ha
dit el Sr. Basterrechea. Era tard, s’hi van posar i aquest era un camí de bona col·laboració
i bona disposició. Les mesures acordades en el camp de les ajudes i les derivades de
caràcter social que es van posar damunt de gravàmens afegits en aquell projecte en
l’àmbit de la sostenibilitat i la mobilitat, són de plena vigència i li consta que el grup
parlamentari del PSC manté aquesta comissió de seguiment i celebren reunions tant a
Tarragona com a Barcelona per comprovar l’evolució dels acords presos en el seu
moment i el seu seguiment.
També és cert que el Pla Director Urbanístic fins a finals d’any no ha estat aprovat. Ara
està en el tràmit de compareixença davant els concursos públics i s’ha fet un ajornament
de tres mesos en el temps de presentació d’ofertes que ho situa al mes de juny per tenir
les ofertes presentades. Li queda encara un itinerari de temps que fa poc aconsellable
que s’exigeixi ara saber com estan aquestes qüestions, que serà més adient en el
moment que es conegui qui és el guanyador del concurs per poder-los-les exigir.
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En relació al Dia Mundial de l’Autisme, que és el dia 2 d’abril, encomanarà als Serveis
Socials de l’Ajuntament que facin totes les accions que puguin des d’aquesta àrea, però
el que demana d’il·luminar totes les façanes no sap si es podrà fer en aquest termini, ni si
hi ha capacitat per fer-ho, però hi posaran tota la voluntat que Vila-seca es distingeixi com
un municipi sensible i solidari a l’autisme. Hi ha ciutadans que pateixen d’aquesta
disfunció i no té cap inconvenient perquè Vila-seca s’hi adhereixi, a aquesta causa, amb
signes externs que s’hi està.
En relació a les preguntes de la Sra. Sánchez sobre la retirada dels símbols franquistes,
certament van dir que deixarien a bon criteri dels propietaris, siguin comunitats o famílies
individuals dels edificis en què hi ha aquesta simbologia. Hi ha un inventari i precisament
en aquests dies s’ha requerit a la policia local que passi a comprovar que efectivament en
cada un d’aquells llocs registrats tinguin encara aquesta placa, i que no l’hagin tret, que
els veïns la treguin ells mateixos. L’Ajuntament no anirà a treure cap placa, s’enviarà una
carta als veïns dient que és aconsellable que la treguin al més aviat possible.
En relació a la taula de festes, el Patronat de Turisme és el que té aquesta competència, i
com el seu grup hi és, ho poden preguntar allí mateix i li explicaran el que faci falta.
Pel que fa al Reglament de Participació Ciutadana ja els ho va dir al Ple, i si ho volen
preguntar en cada Ple no hi té cap inconvenient. S’està tirant endavant i quan estigui llest
s’aplicarà, i si ho pregunta cada vegada, ell li contestarà cada vegada fins al moment que
tingui, però ni tot es pot fer el mateix dia, ni alhora, ni a tota velocitat. Si mira l’estadística
de les mocions aprovades en plenari que s’han realitzat, dut a terme o s’estan duent a
terme són la immensa majoria, però totes no estan llestes i aquesta no està llesta.
Quant al llac romà, el parc de les Arenes i el desnivell que no saben per què hi és, els
dirà que aquest desnivell hi ha de ser perquè allà hi ha dues estacions potentíssimes
d’impulsió que recullen les aigües de tot aquell parc i urbanització perquè no vagin a la
Séquia Major. Si ho miren detingudament veuran que aquell pendent és volgut perquè les
canonades van a aquella estació d’impulsió que impulsa aquelles aigües de pluja i
clavegueram futures cap al carrer Montserrat Caballé, on hauran vist que s’ha obert tota
una rassa fins al reservori del Pinar de Perruquet, on hi ha la font ornamental, i d’allí
s’impulsen al mar.
Els municipis costaners que tenen zones que estan lleugerament per sota del nivell del
mar no els deixen tirar aquelles aigües a la Séquia Major, perquè l’arrossegament de les
aigües pluvials podria portar algun tipus de producte que fos lesiu per a la fauna de la
Séquia; per això hi ha dues potents estacions d’impulsió que capten les aigües i les
envien al mar per aquest itinerari que li acaba de dir.
El parc de les Arenes és un compromís d’urbanització simultània que s’està enllestint
aquests dies, que fa molt de goig, que té quasi una hectàrea de superfície i que junt amb
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altres parcs existents a la Pineda doten molt bé d’aquest tipus d’equipaments a tots els
indrets on hi ha residents de tot l’any. Les cases a què ha al·ludit la Sra. Sánchez són
unes edificacions que estan fora d’ordenació, això vol dir que aquelles cases es van fer
sense cap mena de consentiment al seu dia, els veïns ho saben, parlen sovintejadament
amb l’Ajuntament i no tenen els carrers ni els serveis perquè es van fer d’una manera fora
de la norma. Tot i això, s’hi té cura que tinguin en ordre les coses tant com es pot, però
certes coses no es poden fer, i aquella urbanització no ha estat mai transferida a
l’Ajuntament, ni l’Ajuntament hi té cap responsabilitat; per tant, fora recriminable que
s’actués en un àmbit estrictament privat d’unes cases que tenen aquesta situació.
N’hi algunes de venudes que les ha comprat l’Ajuntament i que ja les ha enderrocat
perquè la destinació final d’aquell indret és així que els veïns vulguin anar-lo eliminant per
tenir la zona verda i el carrer acabat com pertoca. Són d’aquelles situacions creades
abans que no hi havia normes urbanístiques. T’ho trobes i ho has d’encaixar com pots.
Per tant, la supervivència, la longevitat o la durabilitat d’aquelles cases serà tanta com els
seus veïns vulguin, ningú els farà fora; però en les condicions que tots coneixen i a
mesura que ho desitgin, l’Ajuntament les comprarà i s’aniran traient per alliberar aquell
espai, tal com es va fer en un procés de desurbanització semblant al Pinar de Perruquer
per tal de tenir una zona verda davant el mar.
En relació als temes del Sr. Ramírez, en primer lloc dir-li que no és la seva feina fer les
fotocòpies, veu que l’acta ve per les dues cares i suposa que es deu referir a alguna altra
documentació que ve només per una cara. Tornarà a insistir, però creu que no és una
qüestió d’excessiva importància, tot i que la pren seriosament.
Quant a la reunió a Madrid del dia 21 de març, dir-li que n’és coneixedor i li dirà que
aquesta aliança són només uns acords presos a Madrid en una rotllana d’alcaldes parlant
i dient: “y si lo intentaramos otra vez? Y si hacemos ruido una vez más, para ver si
conseguimos la ley de ciudades turísticas?...”. Aquesta és una qüestió recurrent. No vol
desnaturalitzar ni desautoritzar que alcaldes es reuneixin i parlin de coses. No és cap
entitat constituïda, no és cap òrgan legalment constituït, no és cap aliança estratègica, no
és res reconegut per l’Estat ni pels governs autònoms; és una trobada d’alcaldes que
intenten forçar una situació en què tenen raó que hi hagi una llei de municipis turístics
que reguli coses com aquestes.
Ho defensen a Catalunya, a nivell d’Estat, a tot arreu, i fins ara no hi hagut èxit, i li dirà
que potser ho haurien de traslladar al seu partit a les Corts, ara que són influents per
veure si s’aconsegueix, i li diu amb tota sinceritat del món.
El pavelló afortunadament està quasi enllestit, la data de la inauguració no la té prevista,
ja que li pot assegurar que li treu més la son la feina que encara està per fer que les
dates d’inauguració. El que sí vol fer és posar-se en contacte, tan bon punt estigui
pràcticament enllestit amb les autoritats de l’organització dels Jocs Mediterranis
Tarragona 2018 perquè vinguin a fer la comprovació de com han quedat les obres, que
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identifiquin que s’està donant resposta als requeriments que s’havien fet al seu dia, que el
projecte està bé, i aleshores hauran de calcular quan es pot obrir el pavelló, perquè haver
passat del 2017 al 2018 els ha descol·locat a tots i no és el seu desig tenir tancat el
pavelló fins al 2018. Però primer s’haurà de parlar amb l’organització i dir-los que ja estan
acabades les obres, i després s’hauria d’obrir les portes a les entitats, perquè realment es
fan les obres per a elles, ja que totes les instal·lacions quedaran per a la gent del
municipi. S’han fet per aquesta finalitat, però per fer una reforma i ampliació espectacular,
que el dia que s’inauguri deixarà molt ben resolt un equipament esportiu de primera
magnitud que hi ha a la població.
Respecte als robatoris o la caseta cremada, ja li ha fet abans esment junt amb el
comentari del Sr. Forasté.
Pel que fa a tota aquesta filigrana que ha fet per arribar al tema del setembre de 2016,
l’equiparació de la festa del grup municipal de C’s a una activitat tradicional, li demanaria
que no faci jocs de mans. Ni la festa del seu grup ni la de l’equip de govern són activitats
tradicionals. La Diada Nacional de Catalunya està aprovada dins l’Estatut de Catalunya,
està legitimada pel Parlament i és una Diada, no només tradicional, és la Diada del país.
Per tant, tot el que penja d’aquella Diada és de país i és de tots. I el que C’s pugui fer
com a partit, com a organització política, s’ha de sotmetre als requeriments municipals i al
que diguin els serveis tècnics de l’Ajuntament, com a qualsevol altre veí que ho demani.
Només faltaria que es fes una norma expressa per a ells i als veïns els fessin passar per
un altre forat d’agulla. No sap quines seran les seves intencions, ni les necessitats
d’infraestructures que li convenen, però si els explica en temps i forma a l’Ajuntament i fa
la sol·licitud, doncs com a tots els veïns quan demanen una cosa, se’ls facilitarà els
permisos necessaris amb les condicions necessàries. Això és elemental, bàsic i
fonamental.
També vol donar resposta a la inquietud del Sr. Basterrechea sobre el tema del Port de
Tarragona que va preguntar en el Ple passat. Té tot un informe del Port de Tarragona en
què diuen totes les seves intencions quan es produeixi això i quines són les mesures de
seguretat en la qualitat de l’aigua, què passarà amb el dic d’abric i la inclusió del pantalà
o moll de pilons, i la futura monoboia a l’interior que confinarà els riscos. En relació als
creuers, li manifesten que està previst que un cop atracats puguin connectar-se a la xarxa
elèctrica de les terminals i així no consumir els seus recursos i reduir l’impacte de la
petjada de carboni. S’oferirà als creuers atracats subministrament de gas natural liquat,
una font d’energia que permet reduir en un 40% les emissions de CO2. Amb l’ús de gas
natural liquat es redueixen les emissions d’òxid de nitrogen en un 70% i no produeix
compostos de sofre ni partícules. La nova terminal de creuers s’adaptarà als nous
requisits mediambientals exigits per les companyies de creuers.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
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El secretari general

Vist i plau
L'alcalde-president

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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