ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 28 d’abril de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 23.15 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Cristina Campallo Martínez
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
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. Roberto García Casado

Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretaria
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso

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
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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
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 31 DE MARÇ DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 31 de març de 2017.
2n. DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00189 AL NÚM. 00267 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. 00189 al núm. 00267 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL DE L’ACTA DE
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE FEBRER DE 2017.
Per la Secretaria s’ha detectat una errada material en l’acta de la sessió plenària de 24 de
febrer de 2017 , en la votació del punt 4.1 “moció de suport al pacte nacional per una
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societat digital a Catalunya” , sense que aquest fet suposi cap incidència en el sentit
global de la votació.
Aquesta errada material consisteix en que en l’acta de 24 de febrer de 2017, aprovada el
31 de març de 2017, hi consta l’abstenció dels Srs. Forasté i Rodríguez, quan aquests hi
van votar afirmativament, i el vot a favor de la Sra. Sánchez i del Sr. Téllez, quan ambdós
van manifestar que el seu sentit de vot era d’abstenció.
Vist l’informe de Secretaria General i allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple de
l’Ajuntament, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Rectificar l’errada material en l’acta de la sessió plenària de 24 de febrer de
2017, en el punt 4.1 “moció de suport al pacte nacional per una societat digital a
Catalunya” ,consistent en el sentit de la votació dels Srs. Forasté i Rodríguez, que va ser
de vot afirmatiu i no d’abstenció, i el de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez, quin vot va ser
d’abstenció i no afirmatiu.
SEGON. Notificar el present acord a la Secretaria General i als regidors, Sr. Forasté, Sr.
Rodríguez, Sra. Sánchez i Sr. Téllez.
4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2017 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2017, MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDITS I
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
(EL SR. FARRIOL FA UNA EXPLICACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)
En el pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de data 25 de novembre de 2016, cal una adaptació de la despesa ja que hi ha unes
necessitats de dotacions addicionals tant a aplicacions pressupostàries ja existents
(suplements de crèdit) com de creació de noves aplicacions pressupostàries (crèdits
extraordinaris) que, com a conseqüència de les actuacions previstes a realitzar durant
l’exercici 2017 necessiten de la seva modificació a nivell de cobertura pressupostària, i
per tal d’adaptar-les al volum de despesa que tenien prevista fins a final de l’exercici. Així
mateix, es necessària una reestructuració d’aplicacions pressupostàries per a la correcta
imputació dels costos efectius dels serveis, creant les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de modificació
d’acord amb allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
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s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, 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 dels Srs/Sra. Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, l’abstenció del
Srs/Sra. Basterrechea, Martín i García i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Ramírez i Pastor, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 2/2017 mitjançant
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb baixes d’altres aplicacions
pressupostàries, i segons es detalla en l’Annex 1.
El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació:
3.333.630,00€
Suplement de crèdit:
1.272.159,00€
Crèdit extraordinari:
2.061.471,00€
Finançament de les aplicacions pressupostàries:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 3.300.593,96€
Baixes d’altres aplicacions pressupostàries:
33.036,04€

3.333.630,00€

SEGON.- Aprovar la revisió i actualització de l’annex d’inversions municipals per a l’any
2017 que s’incorpora a l’expedient.
TERCER.- Donar a l’aprovació dels documents anteriors, el tràmit d’exposició pública de
quinze dies, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest
termini, l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE TURISME.

En l’article 13 dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme i en l’article 18 dels estatuts
del Patronat Municipal de Música es recull, amb la mateixa redacció, el següent en relació
a les funcions de secretaria i intervenció:
“Secretaria i intervenció
1. L’exercici de les funcions de secretaria i intervenció de l’organisme correspon a les
persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la plantilla de
l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
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3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les de comptabilitat, tresoreria i
recaptació.
4. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència i la Intervenció.”
A fi de introduir la figura de Tresorer en cada un d’aqujests organismes, lloc de treball
preceptiu en les corporacions de categoria 1a (superiors a 20.000 habitants), cal la
modificació d’aquests articles dels Estatuts. Es proposa la redacció seguent:
“Secretaria, intervenció i tresoreria
1. L’exercici de les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de l’organisme
correspon a les persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la
plantilla de l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les comptabilitat.
4. Corresponen a la Tresoreria les funcions de gestió dels fons, valors i efectes de
l’organisme i les de recaptació dels seus ingressos.
5. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència, la intervenció i la tresoreria
Així doncs, vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció Municipal, i el dictamen emès per
la Comissió informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 13 dels estatuts del Patronat
Municipal de Turisme que passarà a tenir el següent redactat:
Article 13.
“Secretaria, intervenció i tresoreria
1. L’exercici de les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de l’organisme
correspon a les persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la
plantilla de l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
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3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les comptabilitat.
4. Corresponen a la Tresoreria les funcions de gestió dels fons, valors i efectes de
l’organisme i les de recaptació dels seus ingressos.
5. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència, la intervenció i la tresoreria.
SEGON.- Ordenar l’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
l’anunci de l’acord d’aprovació inicial d’aquesta modificació, així com la seva exposició a
la seu electrònica i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de trenta dies als
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o suggeriments, que seran resoltes pel Ple
abans de l’aprovació definitiva. En cas de no presentar-se al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE MÚSICA.
En l’article 13 dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme i en l’article 18 dels estatuts
del Patronat Municipal de Música es recull, amb la mateixa redacció, el següent en relació
a les funcions de secretaria i intervenció:
“Secretaria i intervenció
1. L’exercici de les funcions de secretaria i intervenció de l’organisme correspon a les
persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la plantilla de
l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les de comptabilitat, tresoreria i
recaptació.
4. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència i la Intervenció.”
A fi de introduir la figura de Tresorer en cada un d’aqujests organismes, lloc de treball
preceptiu en les corporacions de categoria 1a (superiors a 20.000 habitants), cal la
modificació d’aquests articles dels Estatuts. Es proposa la redacció seguent:
“Secretaria, intervenció i tresoreria
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1. L’exercici de les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de l’organisme
correspon a les persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la
plantilla de l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les comptabilitat.
4. Corresponen a la Tresoreria les funcions de gestió dels fons, valors i efectes de
l’organisme i les de recaptació dels seus ingressos.
5. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència, la intervenció i la tresoreria
Així doncs, vist l’informe de Secretaria i de la Intervenció Municipal, i el dictamen emès per
la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 18 dels estatuts del Patronat
Municipal de Música que passarà a tenir el següent redactat:
Article 18.
“Secretaria, intervenció i tresoreria
1. L’exercici de les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de l’organisme
correspon a les persones funcionàries d’habilitació nacional que en siguin titulars a la
plantilla de l’Ajuntament, exercint les competències que la legislació vigent els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris/àries d’habilitació nacional podran ser
delegades, per resolució de la presidència i prèvia proposta de la Secretaria i de la
Intervenció, a funcionari/ària de l’Ajuntament.
3. Correspon a la Intervenció les funcions de control intern en la seva triple accepció de
funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, així com les comptabilitat.
4. Corresponen a la Tresoreria les funcions de gestió dels fons, valors i efectes de
l’organisme i les de recaptació dels seus ingressos.
5. Per al moviment de fons adscrits a l’organisme, seran exigibles les signatures
mancomunades de les persones que ostentin la presidència, la intervenció i la tresoreria.

7

SEGON.- Ordenar l’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
l’anunci de l’acord d’aprovació inicial d’aquesta modificació, així com la seva exposició a
la seu electrònica i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de trenta dies als
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o suggeriments, que seran resoltes pel Ple
abans de l’aprovació definitiva. En cas de no presentar-se al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG-RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT, ANY 2017.
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25-11-2016 va aprovar, conjuntament
amb el pressupost municipal, la Plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l'exercici
2017. En la relació de llocs de treball de personal funcionari hi ha el lloc de treball (ID 3)
de Tresoreria, actualment vacant.
Atesa la resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública
(BOE núm. 59 de 10 de març), per la que es resol el concurs unitari de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional,
adjudicant el lloc de Tresoreria de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que prèvia petició raonada de la funcionària adjudicatària del lloc de Tresoreria de
l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2017 es
va resoldre diferir fins a l’1 de juny de 2017 la formalització de l’Acta de presa de
Possessió.
Atès que els art. 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i 74 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic estableixen l'obligació de les administracions públiques d'estructurar
les seves organitzacions a través de relacions de llocs de treball com a instruments
organitzatius de caràcter públic.
Atès que dins la potestat d’autoorganització que la llei atorga als municipis està inclosa la
de prendre les mesures adients per estructurar, ordenar i redimensionar l’Administració
de l’Ajuntament amb la finalitat d’adequar-ne els recursos humans a les necessitats de
l’organització i dels serveis.
Atès que de conformitat amb l’art. 27 de l’RPEL, la plantilla de personal es pot modificar
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels
existents, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
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Atès que amb la incorporació a la plantilla de personal de l’ esmentada alta es donen els
requisits que la normativa vigent estableix per a la reestructuració/modificar el catàlegrelació de llocs de treball aprovat per l’Ajuntament en data 25-11-2016.
Atès que de l’examen de l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball
s’observa que la proposta formulada respon als principis de racionalitat, economia i
eficiència, i que la despesa resultant no excedeix dels límits fixats amb caràcter general
per l’Ajuntament.
Atès l’informe de fiscalització 12-2017-183*.
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. Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Vila-seca, any 2017, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 25
de novembre de 2016, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2017, d’acord amb les
especificacions següents:
Denominació del lloc

Grup

TRESORERIA

A-1

Complement
destinació
29

Complement
específic
26.789 euros

SEGON. Exposar al públic aquesta modificació de la relació de llocs de treball per termini
de 15 dies als efectes de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en els termes que estableix
l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. Una vegada esdevingui
definitiu, trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de
la Generalitat.

6è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

6.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S.
“ MOCIO SOBRE ELS SERVEIS SOCIALS RELACIONATS AMB EL TRASTORN DE
L'ESPECTRE AUTISTA (TEA) AL PLE DEL AJUNTAMENT DE VILA-SECA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat 6
d'abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb el
trastorn de I'espectre autista (TEA).
Entre d'altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de personal amb
formació especifica per a alumnes amb necessitats educatives especials associades al TEA
i que es garanteixi aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a les
activitats extraescolars.
També reclama que en el termini de sis mesos s'implementin plans de convivència que
tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d’aïllament, rebuig o situacions
mes greus com I‘assetjament escolar.
També reclama augmentar en el termini màxim d'un any el nombre de pisos tutelats
destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia.
Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya realitzen, atenent a mes d'un milió de ciutadans, mitjançant I'aportació dels seus
socis i també d'una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats
encara tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i convenis
d'anys anteriors, entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les famílies cuidadores
de persones amb discapacitats o malalties mentals.
En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini de tres mesos
des de I'aprovació de la moció 115/XI, d'una línia especifica de subvenció per a entitats
locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats
amb TEA.
Per lo exposat anteriorment es proposa a I'Ajuntament del Ple els següents:
ACORDS
PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots els acords i
en els seus terminis d'execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya, el passat 6 d'abril de 2017.
SEGON: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres
mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals
del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.
TERCER: Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme.
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QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Tarragonès”.

( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. PASTOR I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, la present moció.
6.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.

“ MOCIO PER TAL D'IMPULSAR UNA POLITICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS
SERVEIS PUBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
EXPOSICIO DE MOTIUS:
Atès que el nostre municipi, com la major part de municipis d'arreu de Catalunya, te
equipaments i serveis que no són obligatoris per llei i que van néixer amb la voluntat que
siguin accessibles a tota la ciutadania. Estem parlant de serveis educatius (escoles bressol,
conservatori de musica,...), esportius (piscina, estadi, pavellons,...), culturals (tallers i cursos
de molts tipus,...), per a gent gran (residencia de gent gran, serveis d’atenció domiciliaria, de
cura personal i de la llar,...), per a gent jove (casals d'estiu, d'hivern, tallers i activitats
diversos,...). Aquests serveis van néixer amb tres grans objectius: de qualitat, sostenibles
econòmicament i amb una clara e inequívoca funció social.
Atès que la realitat, però, es que, amb el temps, la funció social s'ha anat desdibuixant i
molts dels serveis públics municipals vigents compten amb una participació de les famílies
de renda mitjana i baixa molt per sota del seu pes demogràfic essent el preu el principal
factor que actua com a barrera d’accés a molts serveis i equipaments municipals.
Atès que la igualtat d'oportunitats en I‘accés a qualsevol equipament, servei 0 activitat
municipal es imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui
quedar exclòs per motius econòmics.
Atès que I‘adopció d'una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a I'equitat i
la inclusió social que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a
determinats serveis i activitats municipals.
Atès que la tarifació social planteja I'establiment de diversos preus d'un mateix servei segons
el nivell de renda dels usuaris/es (i d'altres circumstancies personals i/o familiars), establint
franges d'usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge
variable del preu de cost de provisió del servei.
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Atès que es fa palesa la necessitat d'incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris i
la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
Atès que, si be es cert que les persones en situació econòmica més extrema poden anar a
demanar ajut als serveis socials municipals, aquest model de tall assistencialista te un gran
problema: expulsa dels serveis municipals a les persones que no son prou "pobres" per
poder rebre I'ajut municipal i que no son prou "riques" per gaudir del servei segons els preus
públics vigents.
Atès que és perfectament viable suprimir el pagament únic corregit amb els ajuts atorgats
pels serveis socials, i canviar-lo per una taula de preus variables ajustats als ingressos
familiars sense haver de passar pels serveis socials. (Les franges es podrien establir en
funció de la relació dels ingressos amb I‘índex de renda de suficiència de Catalunya, a partir
del qual s'estableixen per llei les prestacions socials de la Generalitat.)
En funció de tots els motius esmentats els signants de la següent moció considerem que cal
apostar per una nova política dels preus dels serveis municipals. Entenem que ha arribat el
moment de ser valents i apostar per un model universal de preus segons renda per
aconseguir que ningú es trobi en la situació de no poder pagar per gaudir d'un servei públic
municipal. Apostem per una política social que no deixi ningú enrere i que canvií el concepte
caritat per equitat. Per començar el camí en aquesta direcció sol·licitem al conjunt de
regidors i regidores que conformen l’Ajuntament de Vila-seca I‘adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Impulsar un estudi per establir un sistema de tarifació social sobre els preus
públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que
s'ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític
central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de
renda i de situació personal i familiar.
SEGON: Un cop realitzat I'estudi desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els
preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant
I'any fiscal 2019”.

( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. TÈLLEZ I ES PRODUEIX DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Sánchez, Téllez,
Ramírez, Pastor, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i García, i el vot en contra dels
Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa, la present moció.
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6.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP.
A) “PROPUESTA QUE REALIZA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VILA-SECA
DE DAR NOMBRE A UNA CALLE, PLACITA O JARDIN EN MEMORIA DE ANTONIO
MUNOZ( EL DEL QUIOSCO)

Exposición de motivos
Las calles, plazas y jardines de los pueblos y ciudades suelen estar titulados con
nombres de personajes ilustres de todo tipo médicos, científicos, cantantes, escritores...;
sin embargo son pocos los que dedican estos espacios a recordar personas, entidades o
hechos que han tenido una influencia notable en la vida cotidiana del Municipio.
Son innumerables los héroes y personas anónimas que, en el día a día de un pueblo han
tenido una relevancia y que también vale la pena recordar y premiar. En Vila-seca, hace
unos meses este plenario aprobó poner el nombre de una gran deportista local Helena
Casas, al Pabellón Municipal o el estadio Municipal. Confiamos que sea una realidad lo
más pronto posible.
Hoy nos queremos referirnos a Antonio Muñoz, más conocido como Antonio el del
quiosco, una persona que ejemplifica la tipología del vecino vigente en la actualidad; la
del trabajador que suda y sufre para garantizar el porvenir de los suyos y siempre
dispuesto a echar una mano a quien lo necesita. Antonio y su esposa Encarna fueron
unos más de los muchos que desde su pueblo natal Aldea Quemada en Jaén, llegaron a
Vila-seca allá por los años 50/60 con la ilusión de trabajar, tener una vida mejor y ser y
ejercer de Vila-secanos con independencia de su lugar de nacimiento.
Los comienzos fueron muy duros, pero el con su carrito de chucherías iba haciendo
amigos allá donde iba; las cosas fueron mejorando y fue este mismo Ayuntamiento quien
le autorizo a poner el quiosco en la plaza poco antes de la instauración de la democracia.
Pronto destaco por su sencillez, por su cercanía a la gente y por su honestidad
manteniendo siempre esa cercanía con todo el mundo, al margen de ideas políticas y
formas de pensar. No vamos a esconder que tuvo sus diferencias con este Ayuntamiento,
pero el pasado y las diferencias siempre deben quedar por debajo de los valores
mencionados y quienes hoy ocupamos estos sillones deberíamos hacer gala del talante
democrático que todos tenemos dándole un reconocimiento a Antonio. Probablemente la
mayoría de los presentes han pasado por su quiosco; muchos recordaran aquellas
pequeñas tertulias delante de su quiosco y aquellos niños que al salir de misa iban a por
sus chucherías; o los mayores comprando su periódico o revista.
Quien presenta esta moción lo dice sin haberle conocido pero siendo consciente de su
gran carisma entre los ciudadanos de Vila-seca, por lo que me ha comentado mi mujer,
vecinos y últimamente en la redes sociales.
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Es por esta razón y haciéndonos eco de voces del municipio que proponemos al Pleno la
adopción de los siguientes,

Acuerdos
1.-Que se estudie la posibilidad de dar a una calle, pasaje o jardín el nombre de Antonio
Muñoz, el del quiosco.
2 - Trasladar el acuerdo a su esposa e hijo, asociaciones y entidades, así como publicarlo
en los medios de comunicación de este ayuntamiento y en su página web.

A modo de colaboración proponemos que, en el caso de no ser viable una calle, se
ponga un monolito con una placa, en una parte visible, dando el nombre de “JARDIN DEL
QUIOSCO DE ANTONIO” en el jardín del Pasaje de la Pau (detrás de la iglesia) ya que
es el punto más cercano a la ubicación del antiguo quiosco donde tantas y tantas horas
paso y tan buenos recuerdos trae a los vecinos”.

( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA I ES PRODUEIX
DEBAT)

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

B) “MOCIO DEL PSC PER A LA MODIFICACIO DE LA NORMATIVA QUE PERMITI
RECUPERAR HABITATGES OCUPATS IL.LEGALMENT DE VILA-SECA

EXPOSICIO DE MOTIUS

Davant la proliferació d’ocupació de habitatges per part de grups organitzats amb una
finalitat extorsionadora econòmica i especulativa social, de la qual tenim constància
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mitjançant diferents fonts ciutadanes, i cossos policials, de I‘existència a la nostra ciutat
d'un nombre determinat d'habitatges ocupats il·legalment per grups de persones que
accedeixen per la força amb la finalitat de llogar-les a terceres persones.
Tenint present que la consolidació d'aquesta practica, en primer lloc implica una acció
especulativa i intimidatòria sobre aquelles persones que necessiten d'un habitatge, així
mateix provoca en la majoria de casos conflictes convivencials dins de les pròpies
comunitats de propietaris, generant alarma social, i produint a alguns dels propietaris
d'aquests habitatges ocupats situacions de precarietat econòmica, ja que disposen
d'aquests ingressos com ajut a la seva supervivència personal.
Cal dir, que hem constatat que en molt dels casos que es detecten i es denuncien
penalment per ocupació, se sotmeten a un procediment d’instrucció que es pot perllongar
mes de dos anys, i en el supòsit d'utilitzar la via civil, la recuperació del habitatge també
te un perllongament de diversos anys.
La demora dels procediments, la manca d'instruments jurídics que disposen els jutges per
poder aplicar i ordenar ràpidament el desallotjament, provoca que les tensions entre el
veïnat i els ocupants d'aquests pisos puguin arribar a situacions molt complexes de
gestionar i malauradament la mediació no permet arbitrar una solució idònia i rapida.
I com a conseqüència de tenir coneixement de la iniciativa popular instrumentalitzada a
traves del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que pretén I'objectiu d'impulsar una
modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil que faculti els jutges a aplicar diligencies
cautelars en els processos contra les ocupacions il·legals.
Per tot això exposat, el Grup municipal socialista proposa al Ple Municipal I ‘adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer.- Recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi d'Advocats de Barcelona que
proposa la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, en el
sentit d'incorporar un incís en el seu article (’article 250.1 amb una redacció que estableix
el "llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena possessió d’un
habitatge, per part del seu propietari o usufructuari, sempre que es tracti de persones
físiques, entitats socials i administracions publiques amb pare d'habitatge social, per
haver estat desposseïts d'ella sense el seu consentiment"; així com afegir un apartat a
l'article 441 perquè mitjançant un auto judicial el tribunal pugui acordar "el lliurament de la
possessió immediata al demandant".
Així mateix, es procedirà al llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la
plena possessió d'un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari
independentment de qui ostenti la propietat quan els habitants il·legítims generin en la
comunitat de propietaris conductes il·legals o actituds incíviques que alterin la pacifica
convivència de la comunitat de veïns i veïnes.
15

Segon.- Traslladar aquests acords al Col·legi d'Advocats de Barcelona, al Col·legi
d'Advocats de Tarragona, als Grups Polítics del Congres dels Diputats i al Ministeri de
Justícia.
Tercer.- Comunicar aquests acords a les Associacions de Veïns i Entitats Socials de la
Ciutat, als efectes del seu coneixement.
Quart.- Publicar els presents acords en els mitjans del ajuntament i el Portal d’informació
permanent de la web municipal”.

( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA I ES PRODUEIX
DEBAT)

El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, la present moció.
6.4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.
“ MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA- SECA - ACORD
MUNICIPAL PER A LA CREACIO D'UN MEMORIAL EN RECORD DE LES VICTIMES
DELS BOMBARDEJOS DURANT LA GUERRA CIVIL A VILA-SECA.

EXPOSICIO DE MOTIUS
La nit del 28 de desembre de 1938, en la fase final de la Guerra Civil, dues bombes
llançades per avions de I‘exercit feixista van caure al carrer de Sant Antoni de Vila-seca, fent
explotar diversos habitatges i causant deu víctimes mortals. No obstant això, el nombre total
de víctimes identificades a Vila-seca es de tretze persones, perquè durant els mesos
anteriors també van caure altres bombes al terme municipal.
Recordem els noms d'aquestes tretze víctimes innocents, a causa de bombardejos sobre la
població civil. Víctimes amb nom i cognom i una historia al darrere que no mereixen quedar
soterrades en I'oblit:
-

Esteve Carreté Pascual
Llúcia Casas Marine
Maria Clavé Planas
Anton Fabregat Ventura
Dolors Garrabe Clavé
Jaume Meix Garrabe
16

-

Joana Navarro Navarro
Emilia Porqueras Casas
Josep Puig Trill
Cinto Salto Tous
Climent Sole Maseras
Rosa Vidal Genoves
Antoni Vidal Sole

Atès que entenem que els actes de memòria històrica han de servir per dignificar les
víctimes i per recordar el passat per tal de guarir les ferides i evitar que es tornin a repetir.
Atès que el mínim que es deu a aquestes víctimes es un recordatori públic que en guardi la
memòria i doni a conèixer la seva historia, es proposa que el Ple de I'Ajuntament de la Vilaseca adopti el següent:
ACORD
Primer.- Crear un memorial en record de les víctimes civils dels bombardejos feixistes
durant la Guerra Civil a Vila-seca, en forma de placa o similar, en que s'hi puguin llegir els
noms, col·locat al mateix carrer de Sant Antoni o en algun altre espai proper, com el solar de
Ca Córdoba.
Segon.- Que pels Serveis Municipals es procedeixi a verificar, a través de l’Arxiu històric, la
relació de noms de les víctimes i es doni compte del seu informe a la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones.”

( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RODRÍGUEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, la present moció.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté.
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Diu que quan en el Ple anterior es queixaven que l’alcalde utilitzava actuacions de
manteniment per vendre-les com a inversió a través dels mitjans de comunicació locals,
els va respondre que eren inversions reals perquè així ho qualificava l’interventor i que
això era la prova definitòria que eren inversions com a tals, però el que no va explicar és
que moltes d’aquestes actuacions de manteniment es vesteixen amb el concepte
d’inversió sostenible, cosa que ha explicat abans el Sr. Farriol, perquè tinguin cabuda
dins el pressupost i no es superi la regla de la despesa i tota aquesta mena de control
que hi ha. Per tant, l’Interventor no pot fer altra cosa que qualificar-les d’inversió perquè si
no es superaria la regla de la despesa de sortida i no entrarien. Però realment es tracta
de manteniment, per tant, insisteixen a demanar a l’alcalde que en el futur s’abstingui
d’utilitzar els mitjans de comunicació per vendre suposades inversions que no ho són.
En segon lloc, voldria felicitar la Biblioteca de Vila-seca pels 30 anys que ha fet i han vist
pel diari que aquesta tarda s’hi ha fet un acte de celebració en el qual hi ha assistit
l’alcalde i el regidor de Cultura. Els hauria agradat també anar-hi ells si se n’haguessin
assabentat, però en tot cas feliciten la Biblioteca.
Els cables de la fibra òptica al casc antic passen per les façanes de moltes cases sense
demanar permís per connectar els diferents locals i seus d’utilitat municipal, i per altra
banda es nega als veïns la possibilitat de connectar-se. És a dir, les empreses només
actuen on hi ha benefici econòmic per densitat de població, això és evident, i discriminen
una bona part dels veïns i veïnes del municipi i restringeixen les possibilitats de
desenvolupament de negocis a la zona del nucli antic.
També voldrien preguntar en quin punt es troba l’aplicació de les conclusions i
recomanacions de l’estudi de seguretat viària que es va presentar ja fa més de set
mesos, perquè han comprovat i han vist que hi havia actuacions que eren molt senzilles
de fer i alguna cosa encara està per fer i per això voldrien saber com es pensa afrontar i
quina disponibilitat es té.
Voldria comentar un tema que els sobta molt, i és que entre l’adquisició de patrimoni i
posterior enderrocament es gastin més de 600.000 euros (100 milions de les antigues
pessetes) per obrir 20 metres de carrer. Els sembla una inversió completament
desmesurada si es té en compte el benefici que aporta, i més si es té en compte que hi
ha altres necessitats més urgents. No pretenen entrar en el debat polític del que és més
urgent o no, però tampoc no és que fossin 20 metros de carrer que impedissin la mobilitat
a Vila-seca. Els agradaria saber quin balanç fa l’alcalde entre el cost i el benefici
d’aquesta inversió.
Finalment, quant al tema de les plaques franquistes, ja han vist que n’hi ha moltes que ja
no hi són i els hi agradaria saber qui les ha tret, si n’hi ha hagut suficient enviant una carta
als propietaris dels edificis o si han pogut ajudar des de l’Ajuntament, i saber una mica
quin seguiment se n’ha n’ha fet d’aquestes comunicacions que els consta que ja es van
enviar. Més que res perquè avui també han vist al Diari de Tarragona que Tarragona està
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en el mateix procés i es passava als veïns el cost i la responsabilitat de treure les
plaques.

Del Sr. Basterrechea.
Diu que representants sindicals dels treballadors de Port Aventura han comunicat que
l’autobús que presta el servei per als treballadors ja no entra dins el recinte i que deixa als
usuaris a la parada que hi ha a la carretera. Treballadors i afectats del municipi que
treballen a Port Aventura han de pujar caminant fins l’edifici de serveis o l’entrada del
personal del parc i ho fan per una zona on no hi ha vorera i sense il·luminació. Saben que
els representants dels treballadors ja han comunicat aquestes circumstàncies a la
Corporació i volen saber el que s’està fent per part del representant de l’Ajuntament en el
Consorci del Transport per tal de canviar aquesta situació, i què s’està fent per part de
l’Ajuntament perquè s’habiliti una zona de vianants des de la carretera fins a l’entrada al
parc. Abans que li contesti, voldria recordar-li que quan es va demanar el transport
escolar per la Laboral, els van dir que no es podia fer res i al final sí que es va poder fer,
per això tot és un tema de voluntat política.
També voldria saber quin criteri s’utilitza per a l’assignació dels llocs dels partits polítics a
la festivitat de Sant Jordi, ja que sempre els partits de l’oposició es releguen a un tercer
lloc i l’equip de govern està a primera fila, i per això voldria saber el criteri que se segueix.
Voldria saber el per què els escriptors que presenten els seus llibres a la festivitat de Sant
Jordi només se’ls deixa estar al matí i a la tarda no.
També avança que el seu grup proposarà a la comissió corresponent estudiar fer una fira
del llibre a banda de Sant Jordi, més àmplia i on tinguin preferència els escriptors de Vilaseca, perquè entenen que promocionar actes com aquests és una activitat cultural que
entenen necessària.
Finalment, voldria demanar, ja que se n’ha parlat abans, la llista d’homes i dones o
entitats rellevants del municipi.
De la Sra. Sánchez.
Diu que creuen fermament en la presumpció d’innocència, tot i així han d’entendre que la
seva confiança envers el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i Activitat Econòmica,
Xavier Farriol, està sota mínims a causa de la recent obertura del judici oral pel cas Caixa
Catalunya. I la pregunta és si l’equip de govern té previst prendre alguna mesura de
precaució o s’esperarà a la sentència ferma.
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Respecte als assumptes de Patronats, pregunta si les sessions del Consell Rector dels
Patronats no són públiques i tampoc són obertes a la ciutadania, perquè no se’ls contesta
al Ple els temes relacionats amb els Patronats. Quan no es contesta, dóna la sensació
que s’hagin creat els Patronats per eludir les obligacions en matèria de transparència.
Respecte a les rèpliques al torn obert de paraules, s’han llegit i rellegit el Reglament de
funcionament i la Llei de Bases Local i el Text refós i tota la legislació vigent d’àmbit local,
i no han trobat cap norma que negui el dret de rèplica en el torn obert de paraules. Se’ls
està negant de forma reiterativa poder replicar i tornar a intervenir en el torn obert de
paraules, ni que sigui per aclarir alguna pregunta que no hagi quedat ben explicada. El fet
és que no existeixen preguntes sense resposta, potser les preguntes no es formulen bé,
però les respostes han de ser-hi i el dret a rèplica també.

Del Sr. Ramírez.
En primer lloc, vol parlar de protecció civil. Segons la Llei 17/2015, que fa referència al
sistema nacional de protecció civil, els municipis de més de 20.000 habitants precisaran
d’un tècnic de protecció civil i coordinació d’emergències o un cap de servei
d’emergències i amb protecció civil pròpia amb una agrupació de voluntaris. En aquest
moment, i si no va errat, es contracta aquest servei a una agrupació de voluntaris d’una
població de la demarcació. A les últimes setmanes els consta que s’ha obert una
negociació o una presentació de projecte per a la creació d’aquesta agrupació de
voluntaris i per això voldria fer tres preguntes molt concretes. La primera seria si els pot
confirmar que s’està per la labor de regularitzar aquesta situació. La segona, si és cert
que s’està valorant la creació d’aquesta agrupació, i la tercera, si se’ls pot confirmar que
si això realment fos així arribarà abans de l’estiu a la comissió corresponent i la seva
posterior aprovació.
En segon lloc, vol parlar del tema de la platja de la Pineda. Fa uns mesos es va aprovar
en el Patronat de Turisme un nou pla estratègic que contempla convertir la Pineda en el
cor del turisme de la Costa Daurada, i per la seva part trobaran tot el seu suport perquè
això sigui una realitat, però un destí turístic que vol ser referent i diferenciador davant la
situació amb què es tenen les platges cada temporada per Setmana Santa, no és
aquesta la millor imatge que es pot donar. I farà tres preguntes en relació a aquest tema.
La primera és si l’equip de govern és conscient que aquesta situació de platges no es pot
permetre any rere any la Setmana Santa. La segona és si l’Ajuntament o els equips
tècnics estan treballant per trobar la solució al problema de la manca de sorra de les
platges, ja que si es vol ser un referent aquest és un tema que s’ha de treballar a
consciència. I la tercera és si quan acabi el conveni dels 20 anys que es té amb el Port de
Tarragona per la reposició anual de sorra, s’està treballant en alguna altra alternativa o
això podria acabar sent un cost addicional per a l’Ajuntament en un futur.
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Un tercer punt seria el tema de les carpes de Sant Jordi, que per cert no va veure la
carpa de CIU però sí la del Partit Demòcrata. Pregunta si l’alcalde aprova i comparteix el
criteri del President del Patronat de Turisme de la ubicació de les carpes dels partits
polítics a la plaça i si es tindria algun problema, a partir de l’any vinent, de compartir algun
espai agrupat amb la resta de formacions que desitgin participar en el dia de Sant Jordi.
El quart punt fa referència a la Junta de Personal. Ja fa un parell de mesos li va fer
menció de la situació que creien que no s’estava actuant d’una manera adequada i els
preocupa la manera que aquest equip de govern està afrontant la negociació amb la
Junta de Personal constituïda ara farà un any al mes de maig. Estan veient darrerament i
contínuament la incapacitat de resistència al model de gestió de l’equip de govern en
aquest aspecte. És un model antic, desfasat, de fa més de 26 anys, i creu que ha arribat
el moment d’escoltar els funcionaris i la seva Junta. Ha arribat el moment de negociar,
però negociar el que sigui just i els porti a un equilibri de les dues parts. Els consta de les
contínues peticions de diàleg per part de la Junta, fins i tot per escrit directe a l’alcalde, i
fa la sensació que hi ha voluntat, perquè hi ha reunions de negociació, dues
concretament aquest mes d’abril, però no hi ha accions ni resultats. Com exemples els
pot dir que avui s’ha aprovat el punt 5.1 de l’ordre del dia on es realitza una modificació
d’un lloc de treball i no es comunica a la Junta de personal. Com és possible que les
seves instàncies s’apilin i no rebin resposta? Com és que s’apliquen normatives sense
tenir en compte la Junta? Com és que no se’ls ha deixat participar de la selecció de les
mútues sanitàries? Tan complicat és trobar un acord marc que resulti bo per a les dues
parts? Personalment li demanaria un canvi real d’actitud envers la Junta de Personal, que
se’ls doni resposta i es comenci a trobar un acord. I preguntarà si té una intenció real
aquest equip de govern de valorar les peticions de la Junta de Personal, escoltar-les i
negociar-les.
Respostes de l’alcalde.

Amb relació a la primera pregunta del Sr. Forasté, dir-li que no té cap intenció de
polemitzar amb ell si són inversions o manteniment, són actuacions al municipi que
convenen i es fan, per tant, la fórmula de comptabilitzar-les o de computar-les, si per la
regla de la despesa o per les inversions financerament sostenibles, se’n treu una
conclusió o una altra, o surten escrites d’una manera o una altra, no té cap sentit, és buit.
No sap què va sortir al diari, si deien que eren inversions o manteniments, però li pot
assegurar que quan s’actua per donar compte a la via pública del que s’ha fet en els
espais urbans, el que menys li preocupa, des d’aquest punt de vista d’explicació i rendició
de comptes, és anar a filar prim s’hi s’entén bé el concepte o no. Són actuacions que
s’han dut a terme de millora urbana en diferents espais i certament la majoria de les
vegades són inversions perquè procedeixen del capítol 6, i són manteniment quan són
capítols del pressupost ordinari. Per això pot dir que no han de tenir cap diferència ni el
Sr. Forasté ni ell en aquestes qüestions, tot i que lamenta si en algun moment ha sortit
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transcrit d’una manera que li hagi semblat poc concret. Ja s’hi esforçaran més en el futur
perquè quedin concretes les coses i li pot assegurar que no té cap interès a mantenir viu
aquest debat. Són actuacions que fa aquest Ajuntament per a millorar la qualitat de vida
dels veïns, les infraestructures o equipaments.
Amb relació als 30 anys de la Biblioteca que avui han celebrat, és un acte que ha
organitzat la Biblioteca, i que la pròpia bibliotecària, el Servei de Biblioteques de
Catalunya i els representants territorials del Camp de Tarragona els van convidar a
assistir-hi com ho podia fer tothom, ja que es tractava d’un acte obert al jardí de la
Biblioteca, i tothom que s’hi ha volgut apropar ho ha fet. No té cap responsabilitat en
aquest cas a fer-los coneixedors d’aquest fet, perquè ell ha estat convidat per la pròpia
directora de la Biblioteca per assistir-hi acompanyat del regidor de Cultura.
Pel que fa a la fibra òptica a les façanes, hi ha un dret públic d’utilització de les façanes
per serveis públics d’interès general i així s’actua. A aquesta pregunta el Sr. Forasté hi
ha afegit una llarga llista de qüestions relatives a la contractació de la fibra òptica per part
de la gent, i ell ara no li sap dir en cada cas quina és la circumstància, però si el Sr.
Forasté ha treballat aquest tema i sap que hi ha algunes persones afectades, li prega que
ho porti a la comissió corresponent, sigui la d’Urbanisme o la de Governació, i els serveis
tècnics li podran donar una informació molt més precisa de la que en aquest moment
disposa ell. Però el que sí que li pot dir és que s’està globalment molt satisfet del
desenvolupament que està tenint la implantació de la fibra òptica al municipi, amb bones
notícies de present, de passat i sobretot de futur. Per tant, el calendari que es mantenia,
que era que els anys 15, 16 i 17 pogués quedar desplegada, l’any 2015 ja va quedar
executada a La Plana, el 2016 ja hi va haver un bon desplegament a Vila-seca i en el
2017 i probablement el 2018 pugui quedar desplegada a la resta del municipi. Aquest és
l’objectiu que els ha de preocupar a tots, que hi hagi un bon desplegament i una bona
qualitat en aquest sentit. Altres característiques de si van per façana o soterrada, no li
recrimina que ho pregunti però creu que ho ha de preguntar en el lloc on correspon i que
li podran contestar amb millor precisió, tot i que si vol que ho faci ell no té inconvenient en
informar-se i contestar-li en el proper Ple.
Quant a les conclusions al treball de seguretat viària que tots coneixen, saben que el
compromís és justament de treballar-hi per executar una resposta efectiva. Consultat el
regidor de l’àrea li ha confirmat que s’hi està treballant i quan es tingui la global resposta
d’aquelles situacions que no estaven ben resoltes, es tindrà en compte de donar-ne
informació als membres de la comissió, i en general a tots els regidors, perquè de la
mateixa manera que es va informar de les deficiències s’informarà de la resposta que es
donarà a aquestes deficiències.
Amb relació a la connexió del carrer Beatriu de Queralt amb el carrer de les Creus, les
connexions s’han anat fent així que el Pla General s’ha anat desenvolupant d’acord amb
el criteri que es va aprovar l’any 1993. Per tant, no és que els hagi agafat pressa, és que
de l’any 1993 està prevista fer aquesta connexió quan hi hagués una circumstància que
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ho exigís, com quan el seu dia es va connectar el carrer de l’Hort amb l’eixample del
Colomí, el carrer Requet de Félix amb la part de l’eixample del Castell, com també el seu
dia es va demolir la tanca de la parada del Castell per fer el camí abans i ara carrer Ciutat
de Reus. Per tant, cada vegada que el municipi ha anat expandint-se s’han enderrocat
aquells murs o obstacles que urbanísticament els separaven de l’òptima connexió. Ara
això ha estat possible en aquesta connexió nova que és una de les que hi ha a la llista del
Pla General i que, per tant, s’ha dut a terme així que hi ha hagut la disponibilitat
pressupostària i sense crear cap greuge a ningú dels que vivien en aquell entorn o en
aquella mateixa casa. Pressa cap ni una, ni cap celeritat, senzillament quan s’ha pogut fer
s’ha fet, i amb això es dóna correcte compliment al que el propi Pla General preveu, que
és la norma urbanística màxima per la qual es regeixen els ciutadans i ciutadanes de
Vila-seca.
Respecte a les plaques franquistes, senzillament es va obeir el mandat d’aquest plenari i
a la vista que hi havia una reiterada manifestació per part del grup de Decidim que no
s’estava actuant amb prou celeritat, aquesta alcaldia va adreçar una carta a tots els
titulars d’immobles o de pisos que tinguessin aquesta circumstància i se’ls ha recordat
l’obligació legal en base a la llei vigent que retiressin aquesta simbologia, i que en aquells
casos que no ho poguessin fer per mitjans propis, que s’adrecessin a l’Ajuntament en
demanda d’ajuda, que ho farien sense cap gravamen i sense cap circumstància que els
molesti ni els alteri la seva normal convivència. Li consta que quan es va fer, algunes de
les que hi havien estat ja no hi eren i algunes de les que encara quedaven ja han estat
retirades. D’aquí un temps es comprovarà i en tot cas es retirarà la petició o es verificarà
quina és la raó que impedeix de complir-la.
Amb relació a les preguntes del grup municipal socialista sobre el transport dels
treballadors de Port Aventura, la zona de vianants i si havien dit algun dia que en el
transport de la Laboral no s’hi podia fer res. Res d’això, a la Laboral es va treballar
perquè es fes, no li van considerar mai ni al Sr. Basterrechea ni a la Sra. Sánchez, que
era la que ho recordava en cada plenari, que no s’hi pogués fer res. Es va fer i es va fer
puntualment i oportunament a través del mecanisme que és el transport metropolità del
Camp i la seva autoritat. Res a veure amb el que s’està discutint ara, ja que els
treballadors de Port Aventura van venir a manifestar a través dels seus òrgans sindicals
que el seu transport, per no demorar un minutatge que difereix que el temps sigui més
llarg, els deixaria la parada on hi ha l’accés en aquella zona. Els consta, per les gestions
que es van fer, que aquesta és una situació entre empresa i treballadors, però amb la
mediació que es va fer van demanar que es prengués en consideració aquesta demanda
dels treballadors, cosa que la pròpia organització empresarial, d’acord amb els seus
treballadors, va sotmetre a la següent consideració: si preferien tenir un bus que els
transportés o un complement retributiu per resoldre’s ells el problema. Li consta que els
treballadors van optar per cobrar el complement retributiu i per tant, alliberar l’empresa de
l’altra situació. Això pel que fa a la mobilitat. Pel que fa al vial, el vial és de titularitat
privada, i aquest carril que demana el Sr. Basterrechea, no només no es farà, sinó que no
el poden fer, perquè s’estaria actuant en l’àmbit privat que no és de la competència de
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l’Ajuntament. El que sí s’ha fet és suggerir a l’empresa que aquesta reclamació existeix i
que actuïn en conseqüència per tal de fer alguna mena de vial que permeti que els que hi
accedeixen amb motocicleta o passejant o amb bicicleta ho puguin fer amb tranquil·litat.
Pot assegurar que s’hi ha treballat molt, tot i que no és un àmbit de directa responsabilitat
de l’Ajuntament, però sí de l’interès que els treballadors tinguin un mitjà de transport
satisfactori i que tinguin per on passar si utilitzen aquell vial.
Quant a la posició dels partits de Sant Jordi, que ho ha preguntat el grup municipal
socialista i el grup de C’s, la posició és la que tradicionalment ha existit, i com en aquest
mandat hi ha més partits, s’ha anat tirant amunt, des de la posició del grup majoritari al
grup minoritari i anant avançant. Si ho volen d’una altra manera, o ho volen afinar més, o
creuen que es pot fer millor, ho poden parlar tots plegats amb el regidor de Cultura, ja que
és una qüestió ben trivial i senzilla.
Amb relació als escriptors de matí i de tarda, pot assegurar-li que ignorava aquesta
circumstància, ja que des de l’Ajuntament no existeix cap normativa ni interès que digui
qui ha de ser-hi al matí i qui a la tarda, al contrari el que més els agrada que hi siguin tot
el dia i que sigui una festa lluïda com va ser.
Respecte a la Fira d’escriptors municipals i que ho proposarà a la Comissió de Cultura, li
sembla magnífic.
Pel que fa a la llista de persones rellevants del municipi, llista de persones i de noms i de
fets històrics i de propostes del Parlament i de comissions que hi ha a Catalunya que els
demanen que designin amb noms importants del municipi, ja l’informaran, recavaran
aquesta informació a la comissió assessora perquè els digui quanta gent hi ha proposada
i els dirà que tinguin en compte la persona que ha proposat el Sr. Basterrechea,
independentment del sentit de vot de la moció anterior, senzillament pel respecte que li
mereix aquesta persona.

Quant a les preguntes del grup de Vila-seca en Comú, dir que la decisió ja està adoptada.
El Sr. Farriol està lliure de qualsevol mena de sospita per aquest plenari i per aquest
alcalde, és a dir, per aquest govern i per aquest alcalde, i si la Sra. Sánchez no ho
comparteix, és la seva opinió i el seu dret.
Respecte als Patronats, dir-li que són òrgans autònoms i com a tals s’han de respectar. El
debat es produeix en el si d’aquell àmbit i tots ells són persones públiques i saben quin és
el límit de les deliberacions i dels acords que es prenen i quina és l’obediència deguda a
les normes de l’ús. Ell no li traurà mai el dret que té d’explicar els acords que allí es
prenguin, aquest ús o aquest dret l’ha d’exercir tal com ella cregui convenient. En el
plenari es fa públicament amb llum i portes obertes, en els Patronats no es que estiguin
tancats, ja que les actes també esdevenen públiques i les pot consultar tothom que
vulgui, però els temes dels Patronats s’han de contestar en el sí del Patronat perquè la
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seva autonomia és a tots els efectes, no només en uns quants. No es fan les preguntes
aquí i després es fa el debat allà, sinó que allà es fa el debat, es fan les preguntes i les
respostes, perquè aquest plenari ha delegat en certes competències, les de música i les
de turisme i festes, en els Patronats. El primer que ha d’atendre’s a aquesta
circumstància és l’alcalde, defensant que aquella autonomia sigui prevalent sobre
qualsevol altra consideració. Això és senzillament en el sentit que s’actua i es remet
sempre que es fa referència a una competència d’un Patronat que sigui en el Patronat
que se li contesti.
Quant al torn obert de paraules i les preguntes, ella mateixa ho ha dit, que faria tres
preguntes i ell li està contestant les tres preguntes i, per tant, no sap que ha de debatre.
No es limita ni el temps de les preguntes ni el temps de les respostes. És un Ple que
transcorre d’una manera transparent, transversal, democràtica i oberta, i no sap que més
podrien fer per millorar-ho.

Amb relació a les preguntes del grup de C’s i la pregunta dels aspectes relatius a
protecció civil, li dirà que això requeriria d’un treball molt més detallat, sobretot perquè es
parla d’agrupacions de voluntaris que tenen vida pròpia i que ara tenen la seva seu en un
municipi determinat, però que s’estenen a una cobertura important a la comarca. El
municipi és Torredembarra i l’agrupació de voluntaris discorre pel Catllar, per Tarragona,
per Vila-seca... i així actuen i no és cap contrarietat. Si en el futur aquesta situació es pot
millorar, l’Ajuntament de Vila-seca no tindrà cap inconvenient a millorar allò que sigui del
seu interès i de les possibilitats de donar-hi resposta que entén que hi poden ser. Si es
vol crear una agrupació local, magnífic, i si hi ha el voluntariat i el cos de gent que ho vol
fer, trobaran el suport de l’Ajuntament. Si serà abans de l’estiu, no ho sap, perquè no
depèn només d’ell, depèn de gent que s’han d’agrupar i declarar-se en ens local i ara
mateix no sap en quin estat de tramitació ho tenen, perquè s’està parlant de voluntaris i
de societat civil. Voluntaris de protecció civil, com el seu nom indica.
La platja de la Pineda està sotmesa a una desestabilització de manera constant en el
temps així que el Port de Tarragona ha anat creixent. És un port molt important i cada
vegada que l’Estat ha donat autorització a fer algun nou creixement del dic d’abric, i
també en el moment que han deixat d’arribar els llots del Francolí directament a la platja
de la Pineda, és a dir, quan els sediments dels rius no arriben a les platges, passen
coses. El Port de Tarragona en temps en què poc podia opinar aquest municipi, ja que
s’està parlant de molts anys enrere, quan les coses es decidien d’una manera més poc
democràtica, per dir-ho així, va decidir que el riu quedaria confinat dins el Port, raó per la
qual sovintejadament han de dragar la bocana del Port. Aquesta és una decisió mal presa
i amb moltes conseqüències posteriors, i cada vegada que el port s’ha ampliat en els
últims temps, quan ja hi ha una normativa democràtica i que advoca perquè els diferents
interessos puguin ser presos en consideració, les declaracions d’impacte ambiental
obliguen al Port a haver de fer inversions suplementàries per estabilitzar allò que
desestabilitzen. Per tant, quan es parla de l’equilibri entre sectors econòmics, no sempre
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és fàcil, i l’equilibri entre el sector econòmic portuari i el sector turístic que es deriva de la
platja, és un equilibri complex.
El problema que es tenia en complir la declaració d’impacte ambiental de 14 o 15 anys
enrere, era que els 2 milions de m3 de sorra no existeixen enlloc, i es va adoptar una
decisió que pot tenir components de risc, que és dividir els 2 milions per 20 anys i posarne 100.000 cada any, tal com tots saben ja en comissions on s’ha explicat i parlat i que
per poc temps que portin a l’Ajuntament ho coneixen.
El problema que té això és que les variabilitats de la climatologia i els temporals de mar
és poc probable que es puguin encertar quan es fa una declaració d’impacte ambiental.
Enguany mateix s’hi troben i s’haurà de fer una aportació superior i el Port ho ha pres en
consideració i la farà, per la qual cosa es tindrà la platja en condicions tot el temps d’estiu
perquè és quan creix, perquè no hi ha tempestes i va tornant la sorra que ha pres.
El perquè no es fa abans és perquè es corre el risc que un temporal faci perdre la feina. I
aquesta és una servitud que es té. És una obligació legal que ha de complir el Port
perquè ha creat un impacte en un bé que és la platja i que està obligat a haver de
sostenir. Doncs si la platja no s’ha estabilitzat en aquell criteri de dividir els 2 milions per
20 i no ha funcionat, haurà de seguir fent estabilitzacions o s’hauran de fer altres
plantejaments de futur que segueixin buscant la mateixa finalitat. Que l’equilibri Port i
platja funcioni és responsabilitat del Port. És un tàndem que és Port i Estat i entén que
aquesta responsabilitat la seguiran complint i exercint. Estan actuant sempre amb els
criteris que hi ha establerts i enguany, que del temporal tampoc en té la culpa l’Autoritat
Portuària ni l’Estat, han estat a temps de donar una resposta efectiva i incrementar els m3
d’aportació, amb més dies de draga i amb més dies de treball del personal amb uns
costos importants. I es tindrà la platja amb òptimes condicions a partir dels propers 10 o
12 dies de maig en què començarà a treballar la draga.
Respecte a les carpes, ja li ha dit abans que per fer un espai agrupat de tots els partits, ja
ho estudiaran, ell no té cap inconvenient. S’ajunten cada mes en el plenari, treballen junts
en comissions, i té una extraordinària voluntat d’ajuntar-se amb els regidors del plenari, ja
que són el seu equip de treball al capdavant del municipi. No té inconvenient que s’estudiï
aquesta proposta i es prenguin les determinacions per part de tots els grups que imagina
que més enllà de la seva proposta cadascú deu de tenir la seva pròpia visió de la qüestió.
I respecte a la seva preocupació de com es tracta la Junta de Personal, li dirà que hi ha
una voluntat real d’atendre-la, com s’ha fet tradicionalment, raó per la qual el personal de
l’Ajuntament i la Junta de Personal està content del tracte que rep de la Corporació, del
govern, del regidor de personal i del seu alcalde. I quan no és així i hi ha reclamacions,
s’estudien de manera raonada, no a instància de part, s’atenen totes les que es poden, es
discuteixen, s’apliquen i es continua treballant i avançant i aquesta és la norma de la vida.
Imagina que quan li diuen i li explica algú a algun grup de l’oposició, és que vol buscar
aquella mica de discòrdia, normal per una altra banda, però comprendrà que no sempre
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les intencions són del tot d’interès general. Moltes vegades són d’interès de part o s’hi
apropen una mica, i en aquest marge és on hi ha la discussió i per trobar el punt final hi
ha d’haver l’entesa necessària en aquest respecte entre les parts. Ells representen el
conjunt de la ciutadania, la Junta de Personal representa un col·lectiu de funcionaris
respectabilíssim i tradicionalment content amb el tracte que rep del seu Ajuntament, i ara
s’està en un d’aquests moments de negociació que quan culmini no té cap dubte que
estaran igualment contents i, si no, no estaran prou contents ni uns ni els altres.
Finalment el Sr. Alcalde diu que es referirà a una cosa que no li han preguntat avui però
sí en el darrer Ple. El Sr. Forasté va dir que hi havia hagut un incendi en una caseta del
terme, en aquell moment ell tenia poques dades per poder contestar, li va dir que els
índex de seguretat a Vila-seca eren correctes, que d’incidents n’hi ha tot arreu, i que en
una societat gran com aquesta la complexitat és alta. Dos dies després va recavar
aquesta informació i resulta que a les 22,35 del dia 28 de març, dia en què es van produir
els fets, una persona va trucar i va comunicar que en el polígon 43, parcel.la 84, s’estava
produint un incendi. La patrulla de la policia local de manera immediata es va presentar
en el lloc dels fets, va comprovar que efectivament la caseta estava en flames, va avisar
als bombers, els bombers van sufocar el foc i a la parcel.la del costat va ser identificada i
intervinguda la persona que havia produït aquests danys, i va resultar que aquesta
persona té antecedents de piròman i que aquesta no és la primera vegada que ho fa.
Per tant, uns fets ocorreguts, una resposta donada, un foc apagat i la persona
denunciada. No sap què més poden fer. En un marc de règim de llibertats i de respecte a
les persones i haver de provar els seus fets davant d’òrgans judicials, la policia local de
Vila-seca, que és a qui se li ha de demanar que respongui a la seguretat del terme
municipal, ho va fer de manera impecable. Té interès que el plenari resti assabentat que
no passen coses perquè hi hagi desídia, passen perquè han de passar i la policia intervé
de manera adequada i oportuna, com en aquest cas que no vol que quedi el dubte a l’aire
i que tots en tinguin constància.

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

Vist i plau
L'alcalde-president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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