ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 26 de maig de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 22.40 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. Francesc Pascual Turdiu, interventor

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, i abans d’entrar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde, en nom
de l’Ajuntament i de la ciutat de Vila-seca, vol manifestar el rebuig i dolor de tots els
ciutadans i ciutadanes de Vila-seca per l’atemptat terrorista que ha sofert la ciutat de
Manchester i també per l’atemptat que avui mateix ha sofert la comunitat copta a Egipte, i
alhora expressa la solidaritat amb les víctimes i les comunitats que han patit directament
aquesta agressió.
El Ple de l’Ajuntament, unànimement, recolza aquesta manifestació institucional.
Seguidament 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 28 D’ABRIL DE 2017.

Per part del Sr. Ramírez es vol fer constar que en el punt 6.2 el vot del grup de C’s va ser
favorable i no d’abstenció, com figura en l’esborrany de l’acta.
Amb aquesta esmena, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la
sessió ordinària realitzada el dia 28 d’abril de 2017.
2n. DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00268 AL NÚM. 00338 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. 00268 al núm. 00338 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3r.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
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3.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.
“ EXPOSICION DE MOTIVOS
Los parques infantiles forman parte de los equipamientos públicos básicos de cualquier
municipio. No están específicamente regulados en las normas urbanísticas ni en la
legislación sectorial, de manera que su disposición y sus características quedan definidas
según la voluntad de cada municipio. Estos espacios urbanos llevan a cabo una
importante labor social, ya que potencian la socialización y la comunicación entre los
niños, son un sitio natural de encuentro dentro de áreas urbanas y, con sus zonas de
recreo, estimulan el desarrollo y el aprendizaje de los niños a través del juego.
Actualmente, en nuestra sociedad hay una creciente demanda de accesibilidad,
adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas en nuestro entorno, y los parques
infantiles son un ejemplo más de esta necesidad social. Crear parques infantiles
accesibles no solo supone numerosos beneficios para los niños y niñas con
discapacidad, sino que también crea lugares de encuentro donde el resto de niños
también aprende a convivir con la diversidad, hecho que ayuda a generar una sociedad
más tolerante a la diferencia y más concienciada con la inclusión y con la igualdad de
oportunidades.
Un parque infantil debe ser un lugar inclusivo, donde todos los niños se diviertan jugando
juntos y conociendo las diferencias. Los niños necesitan espacios donde poder compartir
su tiempo sin importar cuáles son sus capacidades y donde aprendan a vivir en igualdad.
Además, un parque infantil tiene que ser un lugar accesible, donde todos los niños
puedan entrar y desplazarse de forma segura, y también tiene que tener un objetivo
social. Crear parques infantiles accesibles es un acto responsable, ya que fomenta los
valores sociales en los que queremos formar a nuestros niños y promueve la
participación activa de los municipios en un proyecto con un claro y directo beneficio
social, percibido por los ciudadanos como una necesidad.
Los niños con diversidad funcional también necesitan y tienen derecho al juego y a la
diversión, elementos fundamentales en su desarrollo físico y psíquico. Es por eso que
Vila-seca tiene que convertirse en una ciudad accesible para todos, sobre todo para los
niños, y en consecuencia el Ayuntamiento tiene que adaptar los parques infantiles del
municipio a las necesidades de los menores con discapacidades, instalando elementos
de juego adaptados (columpios, toboganes, etc., hoy en día ampliamente
comercializados), eliminando las barreras arquitectónicas y acondicionando los accesos y
las diferentes áreas de cada parque infantil.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los
siguientes
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ACUERDOS:
Primero:
Adaptar progresivamente todos los parques y las zonas de juego infantiles
de la ciudad, para hacerlos accesibles a los niños con diversidad funcional, tanto por lo
que respecta a los elementos de juego como a los accesos y a las diferentes áreas de
recreo.
Segundo: Que los parques y las zonas de juego infantiles que de ahora en adelante se
creen en Vila-seca ya incorporen los elementos necesarios para ser considerados
accesibles a todos los niños.
Tercero: Que se cree un enlace en la web municipal donde se indiquen que parques son
considerados accesibles y aquellos que lo serán en un futuro.
Cuarto: Elaborar un calendario de adaptación de dichos parques infantiles y zonas de
juego, e incluir la partida presupuestaria necesaria en el presupuesto de 2018”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. PASTOR I ES PRODUEIX
DEBAT)
El Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/res. Ramírez, Pastor,
Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez, Camarasa 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.
3.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.

A) “MOCIO PER REVITALITZAR EL CENTRE COMERCIAL OLZINA CENTER.

EXPOSICIO DE MOTIUS

Olzina Center és un centre comercial municipal situat a I'avinguda Alcalde Pere Molas que
va ser inaugurat el desembre de 2008 amb una vintena d'establiments: inicialment havia
botigues de roba, complements, telefonia, mobles i diversos restaurants i cafeteries. Com a
conseqüència de la recessió econòmica, la gestora del centre comercial, una empresa amb
seu a Barcelona, va fer fallida i va presentar concurs de creditors a principis de 2013. El
jutjat mercantil numero nou de Barcelona va fixar un conveni que compromet a la gestora a
abonar els deutes amb el consistori en pagaments fraccionats. Actualment deu al voltant
d’un milió d'euros corresponents al cànon de diferents anualitats
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De la mateixa manera que la empresa, aquest espai també va entrar en decadència i
actualment no queda cap establiment de restauració obert i la major part dels locals estan
tancats presentant un aspecte deplorable. La segona planta, el terrat, és la que presenta un
estat més desolador. La meitat de la seva superfície esta tancada, hi ha locals inacabats, les
rajoles 'ballen', els lavabos estan fora de servei...
És important destacar que una de les obligacions de I'adjudicatari consisteix en fer-se càrrec
de la conservació, manteniment i vigilància de la I'edificació. L'incompliment de les
obligacions que ha d'assumir, d'acord el plec de clàusules vigent, és motiu suficient per
imposar les penalitzacions que corresponguin.
Per la seva banda, tot i ser un espai òptim per realitzar activitats relacionades amb I'oci,
I'Ajuntament de Vila-seca prohibeix la creació de pubs musicals i discoteques a excepció de
les activitats musicals relacionades amb els balls de salo i els jocs recreatius amb maquines
de videojocs tipus arcade. Així doncs, I'Ajuntament prohibeix I'oci recreatiu amb musica en
directe i activitats relacionades amb I'oci nocturn tot i ser un espai idoni atès que esta
suficientment allunyat dels domicilis i suficientment a prop per desplaçar-se caminant. És
important destacar que, actualment, I'oferta d'aquest tipus de serveis al nucli central del
nostre municipi és nul.la tot i la creixent demanda existent. De fet, és molt probable que la
incentivació d'aquest tipus de serveis pugui esdevenir un element clau de cara la viabilitat
d'aquesta edificació.
Per tots els motius exposats sol·licitem al conjunt de membres que composen el Ple
Municipal de Vila-seca I'adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Permetre, dins dels paràmetres i condicions urbanístiques i funcionals, com a
possibles usos admesos del parc comercial, tots aquells que s'aglutinen sota la denominació
de Pubs Musicals (Pm) i Discoteques (D) per permetre la creació d'activitats relacionades
amb manifestacions comunitàries de I'oci i I'espectacle com, per exemple, bars musicals,
cafes-teatres sales de festes, salons recreatius i similars.
Segon. Exigir a I'empresa concessionària a fer els treballs i les diligencies necessàries pel
compliment de I'obligació de fer-se càrrec de la bona conservació i manteniment de
I'edificacio, especialment pel que fa a la segona planta, que es troba en un estat deplorable.
Tercer. Que es procedeixi a inspeccionar el compliment de les obligacions del superficial i,
en cas d'incompliment, que s'incoïn els procediments necessaris per requerir el compliment
d'aquestes obligacions i, subsidiàriament, imposar les penalitzacions que corresponguin”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
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El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president,
Farriol, Moya, Toquero, Campallo, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa,
Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez, Camarasa i García i l’abstenció dels Srs/Sra.
Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, la present moció.

B) MOCIÓ PER PROMOURE L'AMPLIACIO DELS HORARIS D'OBERTURA DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSICIO DE MOTIUS
Atès que la Biblioteca Municipal té uns horaris delimitats entre I'estiu i I'hivern.
Atès que els horaris d'hivern són dimarts i dijous de l0 h a 13:30 hores, dissabte de 9 a 13
hores i per la tarda de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.
Atès que els horaris d'estiu són dimarts, dijous i divendres de 9:30 a 13:30 hores i a la tarda
de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.
Atès que considerem insuficients aquests horaris i que no són ajustats a les necessitats
reals i actuals dels veïns i veïnes de la nostra vila.
Atès que la majoria dels grups municipals amb representació a I'Ajuntament tenim com a
prioritat, segons hem pogut constatar en els programes electorals, potenciar la cultura al
municipi.
Atès que és potestat de I'Ajuntament poder destinar més recursos a la Biblioteca Municipal,
que facilitin I'ampliació dels horaris d'obertura d'aquest equipament, i adequar-los a les
necessitats reals dels veïns i veïnes de Vila-seca.
És per tots aquests motius que el Grup Municipals de Vila-seca en Comú proposa al Ple
I'adopció dels següents:
ACORDS
Únic .- Estudiar una proposta viable d'ampliacio horària de la Biblioteca Municipal que doni
una amplia resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes.

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

El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, la present moció.
6

3.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP.

A) MOCIÓ EN RELACIÓ A LES INDICACIONS DELS SENYALS DE TRÀNSIT
EN CATALÀ.
Atès que a les darreres setmanes hem assistit, un cop més, a tensions innecessàries i
contraproduents en relació amb I'ús de la llengua a Catalunya.
Atès que aquest cop I'objecte de la polèmica han estat les indicacions amb text escrit que
acompanyen els senyals de transit als municipis.
Atès que les senyals de transit són pictogrames reconeguts internacionalment.
Atès que I’article 143 de I’Estatut d’autonomia estableix la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya, en relació a la llengua pròpia, pel que fa a la determinació de
I’abast, usos i efectes jurídics de la seva oficialitat, així com la normalització lingüística del
català.
Atès que al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, al seu article 42.6, assenyala que "els indicadors de senyalització de la
circulació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, en català".
Atès que els texts amb que s'acompanya un senyal de prohibició nomes poden ser,
segons el Conveni de Viena (article 8.4 i annex 9.1a), restriccions o excepcions a la
prohibició.
Atès que hi ha normativa catalana reguladora de la llengua dels senyals, i per tant no es
pot considerar aplicable a Catalunya la imposició forçosa del castellà del Reial decret
legislatiu 339/1990 i del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.
Atès que al llarg dels anys no s’ha generat cap tipus d’incidència comunicativa respecte al
correcte us per part de la ciutadania en la seva mobilitat
Atès que considerem que s’ha de poder continuar utilitzant només la llengua catalana en
aquestes plaques distintives que hi ha col·locades a la via publica.
Atès tot I'indicat anteriorment, el Grup Municipal Socialista, proposem al Ple de
I’Ajuntament de Vila-seca els acords següents:

1. Sol·licitar al Govern de I’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als
senyals de transit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui
sancionable.

2. Sol·licitar al Govern de I'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congres
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dels Diputats, a fi i efecte de modificar I’article 56 del Text Refós de la Llei de Trafic (Reial
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a la
modificació de I'article 138 del Reglament General de Circulacio (Reial Decret 1428/2003,
de 21 de novembre), que permeti que les indicacions dels senyals es puguin expressar
en la llengua pròpia a cada comunitat autònoma.

3. Sol·licitar al Govern de I'Estat espanyol que modifiqui el Reglament General de
Circulació, en consonància amb el tenor del redactat del Text Refós proposat, i permetin
que la llengua que inclou o acompanya als panells de senyalització de les vies publiques,
i inscripcions, figuraran en la llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda al
respectiu Estatut d’Autonomia, quan la senyal resti ubicada a I’àmbit territorial de la
Comunitat.

4. Traslladar els acords aprovats al Govern de I’Estat espanyol, al Congres dels Diputats,
al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya; així com a les entitats
municipalistes FMC i ACM”.
( ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA I ES PRODUEIX
DEBAT)

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

B) “MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNCIPAL SOCIALISTA DE VILA-SECA
PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SOLDO EN EL
MUNICIPIO.

La present moció es retira de l’ordre del dia a petició del grup proposant.
4t.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
5è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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Del Sr. Forasté.Diu que en l’últim plenari l’alcalde el va tractar de portador de males notícies, i més enllà
del debat sobre la seguretat i els conceptes de ser proactiu o reactiu, que és evident que
aquest govern no acaba de tenir massa clars, però que això ja seria motiu d’un altre
debat, li ha de dir que té raó, i avui en porta unes quantes, de males notícies.
La primera és que al Ple del mes de maig de l’any passat es va aprovar la moció a favor
del DASC, el dia de l’Associacionisme Cultural del 4 de juny, i han vist que a Cambrils i
Reus han organitzat coses i les estan promocionant, i en canvi a Vila-seca no han vist
res. Una de les coses que es deia a la moció era comunicar-ho a les associacions, i a les
que ells participen no han rebut cap comunicat en aquest sentit i els fa por que no
s’estigui fent res. I demana que no li respongui que ho pregunti al Patronat, perquè al final
entenen que és una decisió de plenari i és aquí on pertoca demanar explicacions o
comptes de si es compleix o no.
La segona mala notícia és que des de l’Ajuntament s’envia el que ells classifiquen com a
cartes masclistes, és a dir, s’està molt preocupat per les igualtats, perquè hi hagi igualtat
de drets, es fan i es llegeixen manifestos, arriba el Dia de la Dona i es fan actes..., però
les cartes que s’envien a les famílies d’aquest municipi continuen anant totes a nom de
l’home de la casa, no van a nom de la família o en nom de la dona, i això creuen que és
una cosa que valdria la pena que es corregís.
La tercera mala notícia és que en aquest plenari el seu grup va portar una moció per
crear una comissió de la memòria històrica i en la qual demanaven la retirada de les
plaques franquistes. Aquesta moció no va prosperar, però sí que l’equip de govern va
agafar el compromís de posar-se en contacte amb les comunitats de veïns per retirar
aquestes plaques, però no va ser fins al cap de molts mesos, quan es va tornar a
reclamar per part del grup de Vila-seca en Comú amb una proposta de moció que al final
no es va admetre al Ple, que no es va actuar. A partir d’aquell moment tot es va
accelerar. Una cosa semblant va passar amb el banc de l’ADN, que es va portar una
moció al Ple demanant el tema de les actuacions del banc de l’ADN, l’alcalde els va fer
retirar uns quants punts perquè li semblava que eren excessius però van agafar el
compromís d’actuar, es va consultar la documentació, al final no es feia res, van
presentar una segona moció, que tampoc se’ls va admetre però automàticament al cap
de quinze dies van arribar ja les cartes a les cases on es feia l’explicació. Per tant, per
aprovació no es fa res, llavors reclamació i execució.
Avui, després de 14 mesos de que es va aprovar i que han vist que no s’ha fet res,
reclamen per segona vegada que s’executi la moció sobre el “no puc esperar”, perquè a
més no comporta res, no comporta ni una gran despesa ni una gran feina, i no se’ls pot
dir que no tenen temps perquè han d’aplicar el seu programa electoral, tal com li han dit
altres vegades, perquè fa quatre dies que van veure publicat que ja tenen executat més
del 70% del programa electoral.
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Una altra mala notícia és que avui es repartia per les cases el “Mes Vila-seca” i li ha
sobtat perquè és un diari gratuït però que ve a substituir el Vila-seca informatiu, encara
que aquest ja no es publica perquè si ho fessin haurien de donar espai a l’oposició i això
ja no els va bé. Però com no arribava a alguns llocs, es reparteix per les cases i per això
voldria preguntar qui ho ha pagat, si ho ha pagat l’Ajuntament, perquè sempre ho acaba
pagant tot l’Ajuntament.
Una altra mala notícia és la relativa als minuts de silenci per la mort de gent, que es faci
constar en el plens, però voldria dir que avui mateix hi hagut un atemptat al Caire amb
més de 14 morts i molts ferits en un atemptat contra els coptes, cosa que moltes vegades
no se’n fan ressò i cada dia passen coses a Egipte, Irak, Iran... És un continu i estaria bé
que quan es recorden dels morts de Manchester, que és molt greu, també ho fessin per
aquesta altra gent que de vegades són els grans oblidats i és on hi ha el problema de
fons i són els que més pateixen segurament.
Finalment, una altra mala notícia és la pregunta que van fer en l’últim Consell Rector del
Patronat de Turisme i ja van avisar que ho continuaran reclamant i és que es tenen diners
per fer la mostra gastronòmica, que hi estan molt a favor i hi van votar a favor perquè els
sembla molt bona idea, però en canvi no es tenen diners per recuperar la FIM, i se’ls va
dir que s’ho estaven repensant, encara i així ja es porten dos anys, però creu que ara ja
es podria prendre una decisió. Insisteixen una vegada més, un Ple més, en un lloc més,
tornen a reclamar que es recuperi la FIM.

Del Sr. Basterrechea.En primer lloc, traslladar la preocupació d’alguns pares per la licitació de la llar d’infants
les Vimeteres de Vila-seca, ja que no saben en quina situació està i no saben si el mes
de setembre hi tindran plaça.
En segon lloc, com ara sí que es faran els Jocs del Mediterrani i com el municipi és una
subseu, volen saber si l’Ajuntament ha entrat en contacte amb el comitè organitzador per
fer algun actuació abans per provar les instal·lacions que es tenen i si hi haurà
ampliacions dels horaris d’autobusos pel tema de la mobilitat.

De la Sra. Sánchez.Diu que ells són l’equip de govern, són els que tenen molta més informació que els grups
de l’oposició, i quan han compartit l’esperit de la moció del grup de C’s semblava que ja
s’estava portant a terme. Per tant, en el moment que la regidora de Serveis al Territori i
Ensenyament ha anunciat i ha fet el publireportatge, que li sembla perfecte i, fins i tot, ho
recolzen, el que els falta és el valor de la transparència, tot el que no es menciona. La
transparència és un valor que es no menciona, sinó que es demostra, per tant demana
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que no informin només al Ple, sinó que han d’informar també als veïns i veïnes. I
pregunta com és que no s’informa als veïns i veïnes de tot el que s’està fent. S’estan
eliminant barreres arquitectòniques, s’estan condicionant accessos i millorant les àrees
de cada parc infantil, i això s’ha d’informar a la gent i així s’estalviarien moltes de les
mocions que pensen que es duen a terme i no es fan.
Per una altra banda, en el torn obert de paraules, en aquesta Corporació s’ha arribat a la
meitat del mandat i ells com a grup municipal de forma reiterada segueixen esperant que
s’implementin propostes com el reglament de Participació Ciutadana. Aquesta va ser la
primera moció que el seu grup va presentar i consideren que aquest fet, votat de forma
unànime i a més per l’oposició, pot millorar molt la gestió de l’equip de govern. I també els
fa la sensació que no acaba d’existir, no acaba d’existir una verdadera voluntat política
per portar-lo a terme. Com a mínim, si aquesta és una qüestió de prioritats, queda palès
que a l’equip de govern és una de les coses que no els importa, perquè si no ja ho
tindrien sobre la taula i aprovat.
Del Sr. Ramírez.-

Diu que avui a la moció d’Olzina Center hi ha hagut una part de l’exposició de motius que
s’ha retirat, no hi ha cap problema a fer-ho, però també se’ls ha dit moltes vegades que
l’important eren els acords, no l’exposició de motius, i de vegades sembla ser que no és
així.
Properament, en dos mesos, es farà el festival Elrow. Aquest acte es farà a Salou i que
suposen i creuen que aquest Ajuntament està tenint contactes amb Salou i amb el Port
de Tarragona, i voldrien saber quin és l’estat d’aquestes converses i també saber l’opinió
de l’alcalde sobre aquest esdeveniment.
Diu que avui els arribat un correu en què se’ls comunica que s’ha aprovat el FEDER
2017/2020 per la tant esperada reforma del Celler i voldrien saber alguna cosa més.
Respostes de l’alcalde.-

En primer lloc diu que contestarà una pregunta que tenia pendent del Ple passat, en el
que el grup de Decidim va mostrar interès pel cablatge que passava per algunes façanes
de cases particulars, no per totes, i la possibilitat d’accedir-hi els veïns per a la seva
utilització.
Una vegada verificades les qüestions des del punt de vista tècnic, el que s’ha pogut
comprovar és que aquest cablatge és per connectar tots els edificis municipals, que en
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alguns casos no ha pogut passar per conductes soterrats i s’ha hagut de fer per façana.
Al no ser operador l’Ajuntament, no se’n poden derivar connexions particulars, de tal
manera que hauran de ser els propis operadors que ja operen i despleguen la fibra a Vilaseca els qui ho facin en la mesura que ho estan fent. Es té enllestida La Plana, tota la
corona externa de Vila-seca molt avançada, el polígon Alba està molt avançant i el centre
històric, que és una mica més dificultós, també ho acabaran fent, però en qualsevol cas
no per la via del cablatge que uneix els edificis municipals que tenen conducció pròpia.
Esperen que els operadors, així com vagin exhaurint les altres zones, vagin entrant
també en aquesta. És una qüestió de dinàmica d’interès públic però de desenvolupament
privat. Per tant, ja entendrà que es posin les màximes facilitats, tal com s’ha fet en molts
casos, a La Plana, a la Pineda també hauran de donar algun tipus d’aquestes facilitats, i
en el cas de Vila-seca està tot preparat i depèn només de la voluntat dels operadors de
poder-ho fer. Amb això queda aclarida aquella qüestió que en el Ple passat no es va
poder contestar per manca d’informació.
Amb relació a la moció del DASC i que ha dit que no s’ha fet res, li podria dir que sí però
no el remetrà al Patronat perquè és en aquest Ple on es va fer la pregunta i és aquí on
s’ha de contestar. Del que es tracta és que els trasllats s’hauran fet segurament, si no ho
ha pogut comprovar ell, sí, perquè li pot donar fe de l’eficiència amb que els serveis
d’aquesta casa traslladen les mocions que s’aproven. Altra cosa és que més enllà del
trasllat la pròpia actuació que s’hagi de fer correspongui a l’àmbit polític i per tant, en
aquest moment aquest tema encara no està desenvolupat, o si ho està en algun grau no
pot dir-li encara com es troba.
Pel que fa a les cartes masclistes no es pas que sigui la voluntat del govern ni de ningú
de l’Ajuntament fer les cartes en to masclista, senzillament que el cens de les persones i
de les famílies té una persona principal i s’articula així perquè és tal com està estructurat
el cens municipal. Si vol pot interessar-se amb el personal tècnic de la casa que li
informarà quina persona principal és qui, quan s’empadronen declaren qui és la persona
principal de la casa i quina és la unitat familiar que pot ser com una família de pare, mare
i fill, o una de mare i fills, o una de pare i fills o només de fills que viuen sols, i hauran de
dir si són dos fills o dos germans quin és el principal i quin no, perquè el cens s’estructura
així.
Per això no pot incidir en organitzacions del cens estatal de l’Estat espanyol per poder
canviar aquesta qüestió i s’haurà de seguir amb aquesta manera. En tot cas, el to amb
que s’adrecen les cartes que no tenen vinculació al cens més enllà de la persona
principal, s’encapçalen normalment per un distingits amics, distingides amigues o bé
benvolguts amics, benvolgudes amigues o derivades d’aquests tipus, perquè ningú es
senti exclòs, cosa que ho han pogut comprovar no una sinó diverses vegades.
Pel que fa a la comissió de la memòria històrica, la retirada de plaques, les cartes fetes i
el banc d’ADN. De la retirada de plaques es va donar un temps perquè la gent ho fes
voluntàriament després de fer-los el primer requeriment, en va fer un cas de les 25 en van
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quedar 24. Davant la insistència del grup de Decidim es va tornar a fer un requeriment
per escrit a les comunitats i a les persones i, fins i tot, pot explicar-li el cas d’una persona
que se li va adreçar personalment per tal de fer us d’allò que s’havia dit de si algú calia
que tingués ajuda, així ho va fer i es va treure la placa de manera expressa i aquesta
persona va demanar guardar-la ell personalment. Les que encara no s’han retirat han
estat requerides i confia que ho faran. Si no és així s’insistirà, però creu que hi ha altres
prioritats que mantenir viva aquesta insistència quan ja tothom sap l’interès d’aquesta
Corporació que siguin retirades.
Amb relació al banc d’ADN, dir que es va fer una primera acció directa amb la informació
de la qual es disposava de les primeres disposicions que van sortir de la Generalitat. Es
va connectar amb persones del municipi que se sabia que podien tenir un interès
directíssim en aquesta qüestió, van iniciar tràmits aquestes persones i de manera
personal s’ha encarregat en alguns casos d’aquesta qüestió. Quan en una segona
oportunitat va sortir una disposició de la Generalitat que ampliava la informació i
territorialitzava els tràmits per tal de fer més fàcil a la gent que no haguessin d’anar a
determinats departaments del govern amb desplaçaments i costos innecessaris, llavors
aquesta informació, tal com poden haver comprovat, ha estat adjuntada a la carta
d’alcaldia en què recorda la moció aprovada per aquest plenari, en compliment del que
s’ha votat, i amb un full annex en el qual la informació de la Generalitat es posa a
disposició de tots els veïns perquè ho puguin saber. A més, es va penjar aquesta
informació als diferents mitjans telemàtics municipals perquè no quedi ningú, ni forà, ni
aliè, ni nouvingut, ni vell resident ignorant d’aquesta situació. Creu que a dia d’avui seria
difícil trobar la manera de superar la informació que s’ha donat, per això la creu suficient i
si no li donen proves de la seva insuficiència, donarien el tema per tancat aquí.
Pel que fa al tema de no puc esperar , sí que li sembla que no s’ha fet i s’havia d’haver
fet, però, com deia la Sra. Sánchez, el govern és el govern i, per tant, es van posant les
coses que s’aproven una darrera l’altra i com els recursos no són il·limitats ni infinits es
van fent així que es pot, i vol recordar que no fa gaire que es van detallar les mocions
executades i les que estaven pendents i aquesta és una d’elles.
Amb relació al Mes Vila-seca, dir-li com ja ho va dir un altre dia que no ho paga
l’Ajuntament això. Ells i tots els regidors tenen un control exhaustiu dels pagaments,
estan tots perfectament controlats pels regidors i pels tècnics de l’àrea d’Intervenció, que
ho fan cada dia. El que sí li pot dir és que en aquest mitjà va llegir que, superada la
primera fase i vista la implantació social que tenia, encetaven una segona fase en què
volien fer-se ressò de l’activitat econòmica del municipi i que, per tant entraven en una
fase més intensiva de la publicació perquè n’estaven contents, i creu que han de
considerar-se afortunats que aquest mitjà de comunicació trobi un bon ressò a Vila-seca i
vulgui mantenir viva la publicació. Ell s’alegra que hi hagi un mitjà de comunicació que
doni més transparència i informi de les coses.
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En el tema dels nous atemptats, li dóna la raó, i ja li ha dit al començament que queden
implícites les seves paraules que s’està angoixat de tants minuts de silenci i de tantes
manifestacions, que no es fan per tranquil·litzar la consciència, són per deixar testimoni
senzillament. Testimoni discret, d’indignació, que figuri en l’acta dels plens, que mai ningú
pugui llegir anys a venir que aquest Ple va ser insensible i que es vol, des de la més
petita possibilitat, inocular la cultura de la pau i de la vida. Té raó que s’han deixat
l’atemptat contra els coptes, però com no vol frivolitzar aquest tema, prega al Sr. Secretari
que en aquell posicionament que s’ha fet a l’iniciar el plenari inclogui també l’últim
atemptat que hi ha hagut a Egipte.
Finalment, i pel que fa a la darrera pregunta, li ha de dir que ho pregunti al Patronat de
Turisme.

Amb relació a les preguntes del grup municipal Socialista, voldria demanar tranquil·litat a
les famílies i als regidors de la Corporació. La licitació està enllestida, la gestió està
concertada ara per concurs públic amb una entitat que ho farà. Per tant, finalitzat el
contracte, s’està renovant el contracte i quan serà el moment de començar el curs les
famílies començaran. S’hi està molt a sobre perquè aquesta és una matèria sensible en
que els retards no es poden permetre.
Pel que fa al comitè organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, el Sr.
Basterrechea ha preguntat pels esdeveniments i els autobusos, i tant en una cosa com en
una altra s’ha de remetre al comitè organitzador, que es qui marca fil per randa la pauta.
També li ha de fer referència a un altre element que és el de la seguretat respecte d’això.
Fa pocs dies es va adreçar al president del comitè organitzador i va requerir sobre aquest
aspecte una propera reunió de coordinació, no només entre l’àmbit central sinó l’àmbit
central i tot el conjunt de les 14 subseus. En aquest marc es desenvoluparan els
elements de seguretat que s’han de dissenyar, que estan dissenyats i que s’han d’aplicar,
i que en el marc dels quals hi haurà també temes de mobilitat que no va deslligada de la
seguretat. I això tindrà la seva complexitat. Si s’han de fer coses en aquest sentit hauran
de ser molt treballades i molt previstes per part de tots, no només per un sol. La
coordinació és essencial en aquest àmbit. Respecte als esdeveniments, ara mateix no
n’hi ha cap de programat, però el que sí li pot dir és que les obres que s’han realitzat en el
municipi no han tingut retards, si s’haguessin fet els Jocs el 2017 tampoc, s’haurien pogut
fer i Vila-seca hauria estat un municipi on s’hauria presumit de fer-los. S’han complert els
deures, si es diu que cal fer alguna prova de càrrega o algun esdeveniment simulador del
que serà després la realitat, es poden imaginar que s’estarà totalment d’acord i es
posaran a disposició del comitè olímpic i del comitè organitzador per poder-ho dur a
terme.
També els anuncia que segurament dins de poques jornades hi haurà una visita del
president del comitè organitzador, amb personal tècnic, per comprovar in situ l’acabament
de les instal·lacions i poder comprovar que aquella obra ja està feta, en les condicions
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requerides que, per tant, a Vila-seca poden posar ja una senyal a la llista d’obres
concloses que poden respondre perfectament a la disciplina que se’ls ha assignat.
Pel que fa a les preguntes de Vila-seca en Comú, ha parlat d’un publireportatge versus
transparència. Si s’informa als veïns i veïnes diuen que es sobreinforma o que es fa
publicitat de l’acció de l’equip de govern. Si la regidora fa un acte de transparència al
plenari i anant molt més enllà del que són els jocs infantils, informa d’ascensors,
accessibilitat a les escoles, accessibilitat a llocs públics, a llocs privats, llavors diuen que
és un publireportatge. Doncs imagina que informar al plenari deu ser un acte de
transparència i al més alt nivell. I informar al plenari de l’Ajuntament i als veïns també.
Ha dit que a l’equip de govern no els importa el Reglament de Participació Ciutadana.
Doncs creu que els deu important bastant, ja que es va votar a favor, i es troba en un
grau de desenvolupament prou alt. En tindran notícia tots ben aviat i quan estigui del tot
vigent s’aplicarà. També volia dir que polir mecanismes a la vida municipal, des que es va
recuperar la democràcia en aquest país se’n van polint i de cada vegada més i els
ajuntaments d’avui s’assemblen poc als de l’any 1979. Per tant, ha estat una constant
creació de mecanismes de transparència, de millora en la gestió, d’eficàcia... tantes
coses s’han fet per donar cabuda a les diferents sensibilitats en cada moment. Ara s’està
en una nova etapa d’aquestes i s’està gestant tot allò que són molts passos endavant i la
Sra. Sánchez n’ha estat informada perquè a la comissió corresponent.

Respecte a la pregunta del grup municipal de C’s del centre Olzina Center no ha entès el
que li ha dit el Sr. Ramírez i li demana si li pot reiterar.
El Sr. Ramírez diu que a l’exposició de motius de la moció d’Olzina Center s’ha retirat una
part del text i moltes vegades aquí al plenari se’ls ha dit que l’important són els acords, no
l’exposició de motius. Només com exemple que moltes vegades quan ells han dit que el
text no el compartien a la part de l’exposició, se’ls deia que l’important i el que es vota són
els acords, i avui no era el cas.
El Sr. alcalde diu que ara no recorda casos que per comparació se li assemblin, però
segurament que té raó el Sr. Ramírez, però en qualsevol cas aquest paràgraf era
important perquè manifestava certa posició municipal que de mantenir-se no l’haurien pas
votat a favor, per això invocava justament el contrari de l’actitud de l’Ajuntament, que ha
estat molt activa i molt proactiva en aquest tema.
Respecte del tema de FEDER, suposa que tots celebren que se’ls hagi concedit el
FEDER i que això garanteixi que una de les grans iniciatives d’aquest municipi tindrà
cabuda entre el suport de l’acció econòmica municipal i els diners que arribaran
procedents d’aquesta via que han estat ja aprovats. És un èxit, es tenen fons FEDER,
naturalment s’hauran de mobilitzar recursos públics de l’Ajuntament, com ja comptaven
fer per desenvolupar aquest important projecte de signe cultural, turístic i que s’incardina
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en una zona en què el Celler noucentista, el Castell, els jardins i tot el perímetre urbà
adquirirà una transformació important progressivament en el temps que dotarà a Vilaseca d’un punt complementari dels que ja es tenen molt potent.
Per tant, aquesta és una excel·lent notícia i s’alegra que l’hagi preguntat perquè és una
bona notícia per la qual tots han estat convocats dilluns, que els visitarà la Consellera de
Governació, a la qual agraeix des d’aquest plenari l’interès que ha manifestat sempre en
aquest tema i la voluntat de venir a fer una acció de salutació a les Corporacions per
notificar personalment que el FEDER ha estat concedit. És un gest que honora la
trajectòria de la Consellera Borràs, i posteriorment es desplaçaran al lloc per emetre un
petit comunicat i al qual els portaveus dels grups també han estat convocats
adequadament. S’ha fet amb una certa urgència perquè també la notificació ha estat avui
mateix i no hi havia opció a fer-ho amb més temps.
Pel que fa al festival Elrow, no li semblen bé ni el lloc ni la data, i els estaments oficials
que tenen la directa responsabilitat coneixen l’opinió d’aquest govern i d’aquest
Ajuntament i dels seus tècnics. Aquesta opinió que emet no és una opinió personal seva,
que també ho és. Ni és el lloc ni és la data per aquesta celebració i totes les opinions
tècniques que han sortit d’aquest Ajuntament i polítiques han anat en aquesta direcció.
Què li dol de la pregunta? Que va voler marcar molt clarament el terreny que amb això no
hi hauria politització, ni frivolitat. És l’interès d’un municipi veí, que el pot entendre, que és
legítim, però que afecta a interessos d’aquest municipi clarament. Es defensen aquests
interessos, però sense cap crítica al municipi veí. El que ell ha fet és posicionar aquest
Ajuntament, per tant, si d’ells depèn, creuen que aquella activitat, en aquesta data i en
aquest lloc (15 de juliol), és un gravíssim error . I qui ho ha de saber ja ho sap. Qui són?
L’Autoritat Portuària, l’Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya, més enllà d’això
no pot emetre cap opinió més.
El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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