ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 30 de juny de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 01.15 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. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Roberto García Casado

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general

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
l’esmentat document administratiu, donant-se amb això degut compliment a les previsions
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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 26 DE MAIG DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 26 de maig de 2017.
2n. DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00339 AL NÚM. 00464 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. 00339 al núm. 00464 de 2017.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA SUPRESSIÓ
DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LES ESCOLES DEL MUNICIPI.

Atès que algunes de les escoles del municipi de Vila-seca no disposen d’ascensor, i es
necessària la supressió de barreres arquitectòniques mitjançant la instal·lació
d’ascensors per tal de facilitar l’accessibilitat dels alumnes als centres.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca està disposat a col·laborar aportant diners per a les
obres d’instal·lació d’ascensors als següents centres: Escola Sant Bernat Calvó, Escola
Mestral, Escola Torroja i Miret i Escola Cal·lípolis.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de les
obres d’instal·lació d’ascensor a les escoles del municipi que no en disposen.
Atès que les obres de referència es consideren d’interès comú per ambdues
administracions, i que l’acord amb el que estableix l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009, del
10 de juliol, d’educació, correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la
Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics, i
que aquesta cooperació entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments està
prevista a la Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig,
d’educació i a l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
Vistos els informes emesos per la Intervenció municipal i el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis al Territori, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és
l’establiment de les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per tal de
dur a terme les obres de supressió de barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat
mitjançant la instal·lació d’ascensors als centres: Escoles Sant Bernat Calvó, Escola
Mestral, Escola Torroja i Miret i Escola Cal·lípolis del municipi de Vila-seca.
SEGON.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal aquesta construcció i establir una
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en
base a l’article 103 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, i la gratuïtat de les taxes
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres i per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal, per tal que prevegin en els
pressupostos de les properes anualitats els imports corresponents a la despesa de
manteniment d’aquestes noves instal·lacions.
QUART.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura del present conveni.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA NUMERACIÓ DE POLICIA
DE LES PLANTES BAIXES SITUADES EN EL BLOC 2, ESCALES D I E, DE L’EDIFICI
SITUAT ENTRE EL CARRER DE MONTEROLS, DE SANT JORDI, DE BEATRIU DE
QUERALT I AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT.
Atès que des dels departaments d’Estadística i d’Urbana d’aquest Ajuntament es va detectar
una discrepància de numeració en diversos habitatges de les plantes baixes del bloc 2,
escales D i E, de l’edifici situat entre el carrer de Monterols, de Sant Jordi, de Beatriu de
Queralt i avinguda de la Verge de Montserrat.
Atès que aquesta discrepància és entre la descripció/identificació de l’escriptura de
declaració d’obra nova i divisió en règim de propietat horitzontal, l’impost de Béns Immobles
i la numeració física de policia dels habitatges; la qual pot generar equívocs i
problemàtiques, que fan aconsellable la seva esmena.
Atès que amb data 7 d’abril de 2017, la promotora WABI Property and Development, S.L. va
sol·licitar la modificació de la numeració de policia de les plantes baixes situades en el bloc
2, escales D i E, de l’edifici situat entre els carrers de Monterols, de Sant Jordi, de Beatriu de
Queralt i avinguda de la Verge de Montserrat.
Atès l’article 14.5 de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Sots-secretaria, per la
qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre gestió del padró municipal, estableix que els Ajuntaments hauran de mantenir
actualitzada la numeració dels edificis, tant en les vies pertanyents a nuclis de població
com en la part disseminada, havent d'estar fixat en cadascun el número que li
correspongui.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació de la numeració de policia de les plantes baixes situades
en el bloc 2, escales D i E, de l’edifici situat entre els carrers de Monterols, de Sant Jordi, de
Beatriu de Queralt i avinguda de la Verge de Montserrat, tal com s’indica en l’annex adjunt.
SEGON.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies hàbils mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com la seva exposició a la seu
electrònica i al tauler d’anuncis municipal, a l’efecte de presentació d’observacions, fentse constar que si transcorregut aquest període de temps no se n’ha formulat cap, aquest
acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació
expressa.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als veïns afectats directament per la tramitació
de l’expedient.
QUART.- Aprovat definitivament l’expedient, que pels Serveis Públics sigui instal·lada la
placa amb el número corresponent derivat de la renumeració oficial.
CINQUÈ.- Comunicar l’esmentat canvi de denominació a la Prefectura de la Policia Local,
al departament d’Estadística als efectes de la posterior notificació a la delegació
provincial de l’INE, al departament de Rendes i Exaccions, a BASE-Gestió d’Ingressos, a
l'Oficina del Cadastre Immobiliari, al Registre de la Propietat, als representants de les
empreses concessionàries de serveis municipals i a les Entitats, empreses i Organismes
que prestin en el municipi serveis destinats a la col·lectivitat (INE, servei postal, etc.), per
tal que procedeixin a les rectificacions corresponents.

5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.
“MOCIO PER A IMPULSAR LA FORMACIO EN REANIMACIO CARDIOPULMONAR ALS
CENTRES EDUCATIUS DE VILA-SECA. ADHESIO A LA DECLARACIO "KIDS SAVE
LIVES"

EXPOSICIO DE MOTIUS
La mort cardíaca sobtada és un dels principals problemes en la salut mundial. A Europa i als
EUA, almenys 700.000 persones moren cada any a conseqüència de la mort sobtada
cardíaca, després d’una reanimació cardiopulmonar sense èxit, fora de I'hospital. Això
suposen 2.000 morts cada dia.
Actualment, I’aturada cardíaca és la primera causa de mortalitat a Europa, per sobre dels
accidents de trànsit i de les malalties greus. Val a dir que s’inverteixen milers de milions
d'euros en un intent per reduir les morts per accidents de trànsit, però, hi ha 20 vegades més
morts a causa d’una reanimació cardiopulmonar sense èxit (RCP) i, menys d'un de cada 10
pacients amb aturada cardíaca fora de I'hospital pot sobreviure en condicions acceptables.
Ara bé, de manera efectiva podem revertir això, a traves d’una formació adequada i amb un
mínim cost.
Des del Consell Europeu de Reanimació (ERC), la Fundació Europea de Seguretat del
Pacient (EuPSF), el Comitè d'Enllaç Internacional de Reanimació (ILCOR) i la Federació
Mundial de Societats d'Anestesiologia (WFSA) es va articular la declaració "Kids save lives",
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dirigida a nens i adolescents en edat escolar per a la formació i entrenament en Reanimació
Cardiopulmonar a tot el món. I, des de la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS)
s'ha prestat el seu suport a aquesta declaració.
Així mateix, des de I'Associació Americana del Cor (AHA) es va defensar la formació de
reanimació obligatòria a les escoles nord-americanes I’any 2011 i, a I’any 2013, mes de 400
membres del Parlament Europeu van recolzar una iniciativa anomenada "Dia Europeu de la
Reanimació" (www.erc.edu) on es defensava incorporar als plans d'estudis I'educació de
Reanimació Cardiopulmonar a les escoles europees (www.grcorg.de).
Així doncs, un dels passos més importants pel creixement de la taxa de reanimació passa
per educar a tothom qui estigui a prop, ja que afavoreix una millora significativa en la taxa de
supervivència, principalment a traves de I’educació de tots els nens i nenes en edat escolar.
Això es pot fer mitjançant I'educació dels infants i adolescents -a partir dels 12 anys - amb
nomes 2 hores a I’any.
Després de nombroses proves pilots en diferents països del món, aquesta practica s’ha
consolidat en els països europeus del nostre entorn i ha quedat demostrat que els infants
poden ser els millors transmissors d’aquesta informació ja que ho faran extensiu al seu
entorn, principalment a la seva família i als seus amics.
Enguany, s’han afegit a aquesta declaració diferents escoles de la ciutat de Barcelona i de
Cubelles; d’aquesta darrera localitat, tot I’alumnat de 6è de Primària han estat els primers a
rebre aquesta formació del Programa Europeu “Kids Save Lives”, dirigida a alumnes d’entre
12 i 18 anys, a través de la Regidoria de Salut en coordinació amb la Regidoria
d’Ensenyament i els diferents centres educatius.
Aquestes sessions són impartides per instructors/es acreditats/des per la Generalitat de
Catalunya, principalment provenen del Servei d'Emergències Mediques (SEM).
Aquestes sessions s’imparteixen a les aules dels centres educatius o en sales polivalents
dividint els grups per edats.
Les xerrades són molt pràctiques, d’una hora i 30 minuts de durada, amb presentacions
adaptades a cada cicle educatiu i en la que els participants poden realitzar tècniques
bàsiques de reanimació sobre un maniquí de practiques. Un cop finalitzades totes les
jornades, se’ls entrega un logotip i un vinil per haver participat en aquest programa i un
reconeixement al centre educatiu que esta sensibilitzat vers a I’actuació davant I’aturada
cardíaca.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents
ACORDS
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PRIMER.- Acordar I’adhesió de I'Ajuntament de Vila-seca al programa europeu “Kids Save
Lives" impulsat des del Consell Europeu de Reanimació (European Resuscitation Council).
SEGON.- Instar a la Generalitat, perquè a traves del Servei d’Emergències Mediques (SEM)
porti a terme la formació bàsica en tècniques de reanimació als alumnes d’entre 12 i 18
anys, en coordinació amb els diferents Centres educatius de Vila-seca, a traves de la
regidoria d'educació de I’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Reanimació, als Departaments de
Salut i d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Ministeris de Sanitat i d’educació, i
als diferents centres educatius del municipi de Vila-seca.
QUART.- Divulgar el present acord a traves dels mitjans de comunicació municipals i les
xarxes socials de titularitat publica de I'Ajuntament de Vila-seca”.

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

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

A) “MOCIO PER ADHERIR-SE A LA XARXA CATALANA DE CIUTATS SALUDABLES
Atès que el dret a la salut és un dret fonamental i un dels pilars de I'Estat de Benestar,
consagrat en tractats internacionals i en les constitucions de països de tot el mon.
Atès que la Salut no només s'ha d'entendre com el dret a estar sa sinó que també significa
que els governs han de crear les condicions que permetin a totes les persones viure el més
saludablement possible.
Atès que la salut és la base d'una adequada qualitat de vida a la qual tots aspirem i, per tant,
el principal aspecte del nostre dia a dia en el qual volem tenir una atenció i assistència que
ens garanteixi un nivell de protecció i cobertura ampli.
Atès que no podem limitar-nos a restringir les implicacions d'aquesta cobertura a allò
purament assistencial sinó que el correcte és abordar-lo des d'una perspectiva més global,
encaminada a millorar els nostres nivells de salut des d'un enfocament transversal, que tracti
sobre aquells aspectes que poden influir en la salut de la comunitat.
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Atès que la salut d'una comunitat depèn de factors com les condicions socioeconòmiques
(I'entorn laboral, I'habitatge, I'atur), condicions culturals (educació) i ambientals
(contaminació ambiental, qualitat de les aigües, etc.).
Atès que I'àmbit municipal és un espai òptim per millorar la salut i la qualitat de vida degut
que és on millor es coneixen els problemes de la ciutadania i perquè és I'àmbit d’actuació
mes adequat per incidir de forma mes apropiada en tots els factors que no son estrictament
sanitaris però que intervenen en la salut.
Atès que el concepte ciutat saludable i sostenible fa referenda a la involucració de la
ciutadania buscant una equitat en salut, entenent el concepte de ciutat saludable en termes
de procés i no nomes de resultats.
Atès que qualsevol municipi pot ser saludable si es compromet amb la salut, si te una
estructura per treballar per la salut i si comença un procés per aconseguir-ho, promovent
I'adopció d'estils de vida saludable i creant entorns que ho afavoreixin.
Atès que les Xarxes de ciutats saludables és un moviment municipal que segueix els
principis d'actuació del projecte "Healthy Cities", de I'Organitzacio Mundial de la Salut.
Atès que a nivell estatal existeix la Red Española de Ciudades Saludables (RECS),
constituïda I'any 1988, com a secció de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Atès que també existeix una branca catalana, la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables.
Atès que els principis de I'estratègia "Salut per a tothom", desenvolupats pel Projecte
són:
□
Equitat: Eliminació progressiva de les desigualtats en relació amb la promoció de la
salut i I'atenció sanitària que reben els ciutadans amb independència del seu nivell
econòmic, cultural o social.
□
Promoció de la salut: Abordar la salut i la malaltia des d'un punt de vista col·lectiu i
no exclusivament individual.
Participació comunitària: Col·laboració i participació dels ciutadans en I'anàlisi i
proposta de solucions per tal d'assolir un major nivell de salut.
□
Atenció primària: Donar atenció integral a I'individu i a la comunitat desenvolupant
funcions de promoció, prevenció, assistència i recuperació en el que constitueix el primer
contacte de l'individu amb el sistema sanitari.
□
Col·laboració intersectorial: Tasca coordinada de tots els sectors que condicionen el
procés salut / malaltia (medi ambient, transport, serveis sanitaris, urbanisme, cultura ...) de
forma coherent amb la filosofia del projecte.
□
Cooperació nacional i internacional: Intercanvi d’experiències i col·laboració entre les
ciutats.
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Atès que I'adhesió a la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables nomes pot portar beneficis als
veïns i veïnes de Vila-seca.
Atès que considerem que la salut i el benestar de la ciutadania ha de ser un eix prioritari de
I'acció de govern.
Atès que formar part de la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables ens permetrà compartir
coneixements i experiències amb altres municipis de Catalunya i de la resta de I'estat, així
com accedir a una línia d'ajudes amb la conseqüent optimització dels recursos i estalvi en
els pressupostos municipals.
Per tot I'exposat, el Grup municipal de Vila-seca en Comu proposa al Pie de I'Ajuntament de
Vila-seca I'adopció dels següents,
ACORDS
Primer. Posar en marxa les mesures necessàries perquè Vila-seca compleixi amb els
requisits necessaris per poder ser admesa a les Xarxa Catalana de Ciutats Saludables.
Segon. Procedir a realitzar la sol·licitud d'entrada a la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables
Tercer. Difondre a traves dels mitjans de comunicació municipals el següent acord i el
concepte Ciutat Saludable".

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

B) “MOClÓ PER REGULAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.

Atès que I'Ajuntament de Vila-seca destina quantitats importants de despesa publica a
subvencions a diverses entitats del municipi seguint criteris de mera liberalitat i per inclusió
directa en els pressuposts de I'Ajuntament sense una règim de concurrència competitiva.
Atès que I'atorgament d'aquestes subvencions es realitza sense I'aprovació i publicació
d'una convocatòria d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
Atès que el portal de transparència de I'Ajuntament de Vila-seca assenyala que "el
procediment ordinari i habitual de concessió de subvencions serà el de concurrència
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competitiva i, amb caràcter excepcional, es concediran pel procediment de concessió
directa."
Atès que I'article 22 de la Llei General de Subvencions indica que el procediment ordinari de
concessions de subvencions s’ha de tramitar en regim de concurrència competitiva.
Atès que, per complir amb allò que estipula la Llei General de Subvencions, és necessari
crear una ordenança o normativa municipal de subvencions que reguli els procediments i la
publicació anual d’unes bases per a I'atorgament de subvencions a les entitats tal i com fan
la immensa majoria de municipis de tota Catalunya i la resta de I'Estat.
Per tots els motius exposats, proposem que I'Ajuntament de Vila-seca assumeixi els acords
que exposem a continuació.
ACORDS
PRIMER. Instar al Govern municipal a elaborar una normativa o ordenança municipal de
subvencions a entitats que reculli els principis de publica concurrència en totes les
concessions de subvencions a càrrec dels pressuposts municipals.
SEGON. Instar al Govern municipal que les bases per a I'atorgament de subvencions
defineixin I'objecte i la finalitat de les subvencions, la quantia màxima de la subvenció,
conceptes subvencionables, el regim jurídic, el crèdit pressupostari, els beneficiaris, els
requisits, les obligacions de I'entitat perceptora de la subvenció, les incompatibilitats, la
sol·licitud, la documentació que cal presentar, els criteris per a I'atorgament de la subvenció,
el pagament, la justificació de la quantitat rebuda per I'entitat i el control de la despesa.
TERCER. Instar al Govern a definir unes Iínies d'interès d'acord amb objectius educatius,
culturals, socials, de salut i de practica esportiva.
QUART. Instar al Govern municipal a fer un treball amb les entitats del poble per recollir les
opinions i inquietuds respecte els criteris d'atorgament i les bases de les subvencions.
CINQUÈ. Instar al Govern municipal, un cop definides les bases i els procediments
administratius de les futures subvencions, a fer un treball formatiu i d'assessorament cap a
les entitats del poble sobre els processos de sol·licitud i justificació de les subvencions.”

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

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

C) “MOCIO PER A LA CREACIO D'UN PLA LOCAL D'HABITATGE
EXPOSICIO DE MOTIUS
Si bé al nostre municipi s'adopten mesures d’urgència per garantir el dret a I'habitatge a les
persones en risc d'exclusió social, actualment no existeix un pla unificat per analitzar la
situació de I'habitatge a Vila-seca i estudiar com millorar I'accés i les condicions d'aquest
dret de manera generalitzada. Aquest fet és encara més greu si tenim en compte que el
lloguer d'un habitatge al nostre municipi és molt més car que a les rodalies, cosa que
dificulta tant I'emancipació dels nostres joves com la garantia d'un habitatge digne dins de la
nostra vila al conjunt de les famílies i, molt especialment, a aquelles en una situació
socioeconòmica més desfavorida. Per tractar de posar remei a aquesta situació, tenim a la
mà un recurs que, segons la legislació vigent, se'ns recomana implementar: El Pla Local
d'Habitatge (PLH).
El Pla Local d'Habitatge (PLH) és un document regulat per l’article 14 de Llei 18/2007 del
Dret a I'Habitatge. Es un document tècnic i polític que defineix el conjunt d’estratègies i
actuacions que s'han de dur a terme des del govern local en matèria d'habitatge. La seva
finalitat és assolir el dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions
adequades a la seva capacitat. Per tant, és un instrument fonamental per a poder realitzar
una política municipal seria i rigorosa en matèria d'habitatge.
En el cas de Vila-seca, com que encara no existeix cap programa ni pla amb un contingut
equiparable, la llei ens recomana aprovar un pla local d'habitatge municipal amb les
següents requisits:
1. Ha de tenir una vigència de sis anys, sens perjudici que es pugui ampliar I'anàlisi i
plantejar actuacions amb un termini mes llarg. Un cop transcorreguts els sis anys, el
Ajuntament de Vila-seca pla s'ha de revisar.
2. Ha de contenir els següents apartats:
a. Anàlisi i la diagnosi de la situació de I'habitatge al municipi. Aquest apartat ha de
contenir els següents subapartats:
i.
Anàlisi, les previsions demogràfiques i la diagnosi de les necessitats d'habitatge de la
població, amb la identificació dels segments de població amb dificultats d’accés o precarietat
en la tinença, i I'anàlisi de la situació dels sense llar.
ii.
Anàlisi del mercat d’habitatge. amb I'estudi de I'evolucio i les tendències de la
construcció d'habitatges al municipi i dels preus de mercat en les modalitats de compra de
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primera ma, compra de segona ma i lloguer, i la diagnosi de la població que resta exclosa
del mercat per raó dels seus ingressos.
iii.
Anàlisi del planejament urbanístic i de la potencial d'oferta d’habitatges, amb la
determinació de la quantitat, les modalitats, el regim d’accés i la iniciativa publica o privada
de les reserves de sostre per a habitatge amb protecció oficial, i de sòl qualificat o reservat
destinat al sistema d'habitatge dotacional que estableix la legislació urbanística, i la diagnosi
del grau de cobertura de les necessitats d'habitatge de la població.
iv.
Anàlisi del pare d’habitatges, amb una diagnosi de les situacions d'infrahabitatge i
d’utilització anòmala dels habitatges, i la diagnosi dels edificis d'habitatges i dels habitatges
que no compleixen les condicions de qualitat que estableix aquesta llei.
v.
Anàlisi del potencial d’habitatges dirigits a polítiques socials.
vi.
Anàlisi dels recursos i dels instruments municipals que es fan servir per a dur a terme
les polítiques d’habitatge. amb la diagnosi de la necessitat de millorar-los o ampliar-los.
b.
Objectius, programes i estratègies d’actuació Aquest apartat ha de contenir els
següents subapartats:
i.
Línies d’actuació vinculades a la utilització dels instruments de política de sòl i
habitatge que estableix la legislació urbanística, amb una referenda especial a la concreció o
I'augment de les reserves per a habitatge protegit, la qualificació o la reserva de terrenys
destinats al sistema urbanístic d'habitatges dotacionals; a la utilització dels instruments
d’intervenció sobre I'edificació i I'ús del sol, i a la utilització i la gestió del patrimoni públic de
sol i habitatge.
ii.
Línies d'actuació no vinculades a la política de sòl però sí a la qualitat del parc
construït i a la rehabilitació, la utilització i I'ocupació del pare d'habitatges, incloent-hi la
definició de les possibles àrees de conservació i rehabilitació a les quals fa referenda I'article
36.
iii.
Definició de les possibles àrees subjectes als drets de tanteig i retracte a que fa
referenda I'article 15.
iv.
Ajuts adreçats a grups de població amb dificultats d’allotjament especials per a lluitar
contra I'exclusió social.
v.
Definició i fa programació de les actuacions concretes que s'han de dur a terme en
els sis anys de vigència del pla, que ha d'establir les característiques tècniques i
econòmiques, els beneficiaris, els agents gestors i la programació temporal.
vi.
Previsions de quantificació dels habitatges destinats a polítiques socials d'acord amb
la tipologia que estableix I'article 74 per a I'acompliment quinquennal del mandat de
solidaritat urbana, en el cas dels municipis que hi estiguin subjectes, i la justificació de la
coherència amb relació a I'objectiu final de I'article 73.1. 7. En els municipis que es trobin en
alguna de les àrees delimitades pel Pla territorial sectorial d'habitatge com a susceptibles
d'esser-hi declarats àmbits de demanda residencial forta i acreditada, els plans locals
d'habitatge poden contenir aquesta declaració, als efectes de I'aplicació del que estableix
I'article 42.6.
c.
Avaluació economicofinancera de les actuacions En aquest apartat el pla
local d'habitatge ha d'establir els mecanismes següents:
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i.
Els que permetin articular la gestió del pla, analitzant tant el finançament públic com
el privat disponibles. Pel que fa al finançament públic, s'han de proposar els compromisos
financers que requereixen un concert amb I'Administracio de la Generalitat.
ii.
Els de seguiment i avaluació del desplegament del pla i els d'establiment d'indicadors
de qualitat de la gestió.
3. La tramitació i I'aprovació dels PLH s'ha d'ajustar al que la legislació de regim local
estableix respecte al regim de funcionament i d'adopció d'acords. La tramitació ha d'incloure
un període d'exposició publica i mecanismes de participació ciutadana. L'aprovació
correspon al ple de I'Ajuntament.
4. Per a concertar polítiques d'habitatge amb el Govern, I'Ajuntament ha de comunicar
I'acord d'aprovació del pla local d'habitatge al departament competent en matèria d'habitatge
i li n'ha de trametre un exemplar. El departament pot requerir a I'Ajuntament, de manera
motivada, que ampliï la documentació aportada o que modifiqui el pla atenent el compliment
de la legalitat, les disponibilitats pressupostaries i la protecció d'interessos supralocals.
En virtut de tots els fets exposats des del Grup Municipal de Vila-seca en Cornu demanem a
I'Ajuntament de Vila-seca I'adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar la redacció d'un Pla Local d'Habitatge tal i com assenyala l’article 14 de
Llei 18/2007 del Dret a I'habitatge.
Segon.- Comunicar els següents acords a la Generalitat de Catalunya, a I'Agència Catalans
d'Habitatge i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.”

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

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

D) “MOCIO AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L'ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI

EXPOSICIO DE MOTIUS
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El Dia de I'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28
de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera
vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones
LGTBI. Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i
reconèixer tant la diversitat en I'orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de
gènere.
Tot i que s'ha avançant força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a
fer. A dia d'avui, a 73 estats del mon es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i,
el més greu, en 7 estats es segueix condemnant I'homosexualitat amb la pena de mort. Fins
i tot on no hi ha persecució legal hi ha persecució social. Per això, és un dia per tornar a
recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint
les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxenia fruit de la
persecució organitzada per part les autoritats d'aquest país. Des del 2009 I'Estat Espanyol
reconeix el dret d'asil per motius d'orientació sexual, però, tot i així, organitzacions com
ACNUR denuncien que actualment hi ha prop de 20.000 peticions d'asil esperant resposta.
Una resposta que pot trigar fins a dos anys davant situacions personals que són de risc
imminent.
També en el nostre entorn més proper hem patit agressions Igtbifòbiques a municipis
Catalans com Berga, Barcelona, Sitges i, mes recentment, Salou. A la demarcació de
Barcelona és on més incidències per Igtbifòbia es registren: com més visibilitat més
agressions a I'espai públic. Es per això que es fa imprescindible el desplegament i aplicació
efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar I'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia
pateixen les persones LGTBI al nostre país. Així com es imprescindible consolidar la
presencia de les persones LGTBI en espais de rellevància púbica i I'espai públic en general,
mes enllà del mon virtual i 2.0.
I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A I'Estat Espanyol, després de 12 anys de
matrimoni igualitari i de 10 anys de I'aprovació de la llei d'identitat de gènere encara hi ha
conquestes a fer en àmbits com I'educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis
recents, mes del 80% de les persones LGTBI amaguen la seva condició al seu lloc de
treball.
Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments LGTBI a
qui reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40e aniversari de la primera
manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a I'Estat Espanyol que va tenir Hoc a
Barcelona.
Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del nostre Ajuntament
per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, la
identitat de gènere i I'expressió de gènere. L'Ajuntament de Vila-seca se sent orgullós de
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formar part d'una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i llibertats
de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.
Per tots aquests motius es proposa al Ple I'adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Instar al Govern de I'Estat Espanyol a aprovar la proposta de "Ley contra la
discriminacion por orientacion sexual, identidad o expresion de genero y caracteristicas
sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgenero e
intersexuales" (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congres dels
Diputats.
SEGON.- Instar al Govern de I'Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009 en el seu
article 7 que reconeix el dret d'asil de les persones per motius d'orientació sexual i agilitzar
els processos per resoldre les sol·licituds d'asil de persones provinents de països que
persegueixen i/o castiguen les persones LGTBI.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar I'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia en tots els seus articles.
QUART.- L'Ajuntament de Vila-seca elaborarà una diagnosi i un Pla Municipal per la
diversitat sexual i de gènere que englobi el conjunt de polítiques i mesures per a promoure,
defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals.
CINQUE.- Manifestar el compromís de I'Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar
I'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Vila-seca
SISE.- Commemorar cada any el 28 de Juny - Dia de I'Orgull i Alliberament LGTBI-, penjant
el símbol de I'arc de Sant Marti a la façana del consistori, així com programant actes
adreçats a persones de totes les edats i fomentant I'organització d'esdeveniments per part
d'entitats i ciutadania.
SETE.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de I'Estat
Espanyol i a totes les entitats del municipi.”

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
RETIRADA
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E) “MOCIO EN DEFENSA DE LES ACTIVITATS MUSICALS, CULTURALS I LUDIQUES A
VILA-SECA.

Al nostre municipi la figura del petit local, cafè o bar, que organitza activitats culturals
(concerts, teatre, exposicions, lectures, presentacions, etc.) és un element capdal per
mantenir la cultura viva i potenciar els artistes locals. Vila-seca té una mica de tot, cosa que,
malgrat la seva grandària mitjana, ha facilitat durant molt de temps I’arribada d'artistes de
tota mena i la promoció d'una gran varietat d'esdeveniments culturals, tant des de I'àmbit
públic com des el privat.
En els últims anys hem vist com han sorgit diferents artistes que s'han llançat a
desenvolupar la seva pròpia creació buscant la col·laboració amb bars i establiments afins.
Es tracta d'un model que esta molt assentat al nord d'Europa i que facilita la creació de
manera autònoma i auto sostinguda. D'aquesta manera, han funcionat com a motor i
combustible de la cultura de la ciutat. No obstant això, alguns d'aquests bars i col·lectius han
manifestat en diverses ocasions les dificultats que es troben per poder desenvolupar la seva
tasca amb normalitat.
Davant aquesta situació, creiem que cal sotmetre a debat polític la qüestió. La Cultura és un
dels grans motors que impulsen els canvis necessaris per al desenvolupament de les
societats. Reconèixer la gran oportunitat que suposa la capacitat creativa és fer possible que
la ciutat sigui un veritable laboratori de futur i innovació. Cal per a això donar suport
decididament als artistes desenvolupant mitjans i espais de creació, afavorint I‘accés als
nous públics i potenciant la formació i la practica artística en totes les seves disciplines.
Les activitats musicals, culturals i lúdiques son elements essencials de la creativitat que han
de ser posats en valor doncs ajuden a construir la nostra identitat com a societat en la
diversitat que la compon, ens permet descobrir altres cultures, democratitzar els espais
culturals, i es garantia del creixement i la maduresa com societat.
Per tot I'anteriorment exposat el Grup Municipal de Vila-seca en Comú sotmet a la
consideració del ple de I'Ajuntament de Vila-seca per al seu debat i aprovació els següents:
ACORDS
Primer.- Reconèixer el valor cultural i social de la musica i les activitats culturals i lúdiques
en viu així com la tasca desenvolupada pels establiments d'hostaleria de la ciutat que
promouen unes activitats culturals imprescindibles tant per la seva aposta per artistes locals
com per la seva accessibilitat i proximitat als ciutadans.
Segon.- L'Ajuntament de Vila-seca estudiarà amb tots els sectors implicats una solució que
permeti arribar a un acord de consens que possibiliti garantir el dret al desenvolupament
16

d'activitats musicals, culturals i lúdiques de caire diürn tant en els establiments com al carrer
fent-les compatibles amb el dret al descans dels veïns i veïnes de Vila-seca.
Tercer.- L'Ajuntament de Vila-seca es compromet a revisar I'Ordenança sobre sorolls,
vibracions i condicions tèrmiques aprovada pel Ple en sessió de 29/2/2008 per
compatibilitzar el dret al desenvolupament d'activitats musicals, culturals i lúdiques de caire
diürn amb el dret al descans dels veïns i veïnes de Vila-seca.”

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

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

5.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.
A) “MOCIÓ EN DEFENSA DELS CAMINS RURALS DEL TERME (DIVULGACIO)

EXPOSICIO DE MOTIUS
Els camins rurals han estat considerats, des de sempre, vials essencials per a la
comunicació, transport i mobilitat entre nuclis urbans i d’accés a I‘àmbit rural dels termes. A
Vila-seca, des de L’antiguitat, els camins rurals han tingut un protagonisme determinant. El
pas de la Via Augusta (mes o menys coincident amb l’actual Camí de Cambrils), les
comunicacions amb el Port de Salou i el terme de Barenys (camins de Barenys i dels
Emprius) i les vies de comunicació amb els termes municipals propers al de Vila-seca
(Riudoms, Reus, Tarragona, la Canonja o Vilafortuny) han nodrit Vila-seca d'una extensa
xarxa de camins rurals.
El desenvolupament econòmic del territori, a vegades sobtat i accelerat, ha propiciat
l’aparicio de noves vies de comunicació dins el nostre terme (Autopista del Mediterrani, N340, xarxa de ferrocarrils, Corredor del Mediterrani, Autovia A7, Carretera Reus-Salou,
accessos a Port Aventura, etc.) que han dividit i sovint aïllat els antics camins rurals del
terme de Vila-seca. Aquest increment de la densitat de vies de comunicació no sempre ha
previst i reconduït les afectacions que pogués tenir sobre l’antiga xarxa de camins de forma
adequada. Un exemple significatiu es el tall de la C-14 sobre el camí de Mas Calvo, que aïlla
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una part important del terme rural del municipi, obligant a accedir-hi pel cementiri de Salou
quan s'hi vol accedir en tractor, per exemple.
En l’actualitat, l’ús dels camins rurals en el nostre terme ha quedat reduït a I‘accés als espais
rurals (pagesia i lleure), però també a un ús dels propis camins com a espais de lleure i
esport en si mateixos. L'ús dels camins rurals com a vies de mobilitat entre els actuals
termes municipals moderns ha perdut valor en favor d'aquests nous usos. Això és el que es
pretén posar en valor, per tal que no es perdi o deteriori Tus i I'estat d'aquestes vies de
comunicació.
La seguretat pel que fa a l’ús d'aquests vials també és un aspecte cabdal. L'increment de la
circulació rodada, sovint a velocitats superiors a les permeses, posa en risc l’ús tradicional,
familiar, laboral (sector primari) i esportiu d'aquests espais. Cal millorar-ne les condicions per
tal de garantir aquesta seguretat necessària.
Vila-seca disposa d'un terme municipal prou extens, així com d'un gruix de població a
vegades poc arrelada al seu terme. Això fa necessari posar en valor tot allò que és propi del
municipi, per tal d'incrementar-ne el coneixement, el gaudi i, de retruc, el sentiment de
pertinença al municipi. Per altra banda, fa necessària una vigilància constant de I'estat de la
xarxa de camins rurals, per tal d'evitar-ne el deteriorament, especialment en aquells punts
mes aïllats del terme.
Per tot això, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal, proposa I'adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Encarregar a la Comissió del Nomenclàtor -o a qui correspongui- un cens
toponímic de I’àmbit rural, per tal de conèixer de forma fidedigna el nom de tots els camins
que transcorren parcialment o íntegrament pel terme municipal de Vila-seca, així com de les
partides de terra per on transcorren.
Segon.- Encarregar a la Comissió del Nomenclàtor -o a qui correspongui- un estudiproposta per donar un topònim únic a cadascun dels camins rurals que transcorri
parcialment o íntegrament pel terme municipal de Vila-seca, tenint en consideració que
alguns dels antics camins rurals han quedat dividits en diversos trams, a vegades no
comunicats entre si.
Tercer.- En base a aquest cens i estudi, endegar un projecte per a la senyalització de tots
aquests camins rurals; a 1’inici, final i cruïlla de tots ells; on s’hi indiqui nom del camí, partida
i recorregut; i que disposi de I’escut de I’Ajuntament de Vila-seca.
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Quart.- Encarregar una elaboració d’un mapa rural dels camins de Vila-seca, per tal de
facilitar la difusió i el coneixement entre el veïnatge del municipi, així com una actualització
dels mapes dels que es pugui disposar en I’actualitat.
Cinquè.- Valorar de forma paral·lela la possibilitat d’estudiar i elaborar rutes saludables a
peu i en bicicleta, correctament indicades i informades, per tal de posar en valor la nostra
xarxa de camins rurals, a la vegada que promoure una vida saludable. Aquesta proposta
haurà d’anar de la ma d’un estudi sobre la seguretat en I ‘us d’aquests camins”.

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

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

B) “ MOCIÓ EN DEFENSA DELS CAMINS RURALS DEL TERME (MILLORA)

EXPOSICIO DE MOTIUS
Els camins rurals han estat considerats, des de sempre, vials essencials per a la
comunicació, transport i mobilitat entre nuclis urbans i d’accés a I'àmbit rural dels termes. A
Vila-seca, des de I'antiguitat, els camins rurals han tingut un protagonisme determinant. El
pas de la Via Augusta (mes o menys coincident amb l’actual Camí de Cambrils), les
comunicacions amb el Port de Salou i el terme de Barenys (camins de Barenys i dels
Emprius) i les vies de comunicació amb els termes municipals propers al de Vila-seca
(Riudoms, Reus, Tarragona, la Canonja o Vilafortuny) han nodrit Vila-seca d'una extensa
xarxa de camins rurals.
El desenvolupament econòmic del territori, a vegades sobtat i accelerat, ha propiciat
l’aparició de noves vies de comunicació dins el nostre terme (Autopista del Mediterrani, N340, xarxa de ferrocarrils, Corredor del Mediterrani, Autovia A7, Carretera Reus-Salou,
accessos a Port Aventura, etc.) que han dividit i sovint aïllat els antics camins rurals del
terme de Vila-seca. Aquest increment de la densitat de vies de comunicació no sempre ha
previst i reconduït les afectacions que pogués tenir sobre l’antiga xarxa de camins de forma
adequada. Un exemple significatiu es el tall de la C-14 sobre el camí de Mas Calvo, que aïlla
una part important del terme rural del municipi, obligant a accedir-hi pel cementiri de Salou
quan s'hi vol accedir en tractor, per exemple.
En l’actualitat, Tus dels camins rurals en el nostre terme ha quedat reduït a l’accés als
espais rurals (pagesia i lleure), però també a un us dels propis camins com a espais de
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lleure i esport en si mateixos. L’ús dels camins rurals com a vies de mobilitat entre els
actuals termes municipals moderns ha perdut valor en favor d'aquests nous usos. Això és el
que es pretén posar en valor, per tal que no es perdi o deteriori l’ús i l’estat d'aquestes vies
de comunicació.
La seguretat pel que fa a l’ús d'aquests vials també és un aspecte cabdal. L'increment de la
circulació rodada, sovint a velocitats superiors a les permeses, posa en risc l’ús tradicional,
familiar, laboral (sector primari) i esportiu d'aquests espais. Cal millorar-ne les condicions per
tal de garantir aquesta seguretat necessària.
Vila-seca disposa d'un terme municipal prou extens, així com d'un gruix de població a
vegades poc arrelada al seu terme. Això fa necessari posar en valor tot allò que és propi del
municipi, per tal d'incrementar-ne el coneixement, el gaudi i, de retruc, el sentiment de
pertinença al municipi. Per altra banda, fa necessària una vigilància constant de l’estat de la
xarxa de camins rurals, per tal d'evitar-ne el deteriorament, especialment en aquells punts
mes aïllats del terme.
Per tot això, el Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal, proposa I'adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Garantir un estat correcte de manteniment de tota la xarxa de camins, amb
especial atenció en aquells més allunyats (zona propera al Barranc de Mascalbo, zona de
I’Aiguera d’Aiguesverds, Camí de la Carretera Vella de Salou, Camí de Vinyols a Tarragona,
el Camí del Mas del Blasi, Camí de les Comes d’Ulldemolins, Camí de la Canonja, etc.).
Segon.- Iniciar converses amb I’Ajuntament de Reus i la Generalitat per establir un conveni
que aporti una solució al tall de la C-14 al Camí de Mas Calvo, donant continuïtat a una de
les vies històriques de comunicació del nostre municipi, especialment necessària en
I’actualitat per garantir I‘accés amb vehicles rurals a aquesta part del nostre terme municipal.
Tercer.- Encarregar als serveis tècnics municipals la definició i execució d’un Pla d’Actuació
Urgent als camins Fondo i de Cambrils, altament transitats i especialment concorreguts per
persones del municipi que fan esport, ja sigui a peu o en bicicleta, generant continues
situacions de risc, aplicant la solució més adequada per conciliar els diferents usos que s’hi
desenvolupen”.

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

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

C) “MOCIÓ PER RENOVAR I MILLORAR LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES DE
L'ESTADI MUNICIPAL DE VILA-SECA I EL SEU ENTORN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la lamentable situació actual de I'estadi municipal, després de molts anys de no fer-hi
les necessàries inversions, arribant a una degradació de tot el conjunt difícilment justificable.
Atès que a banda del mateix Estadi Municipal, I'Ajuntament de Vila-seca és propietari de
diverses finques adjacents al mateix, fet que permetria definir un projecte molt complet que
doni resposta a les moltes activitats esportives que es desenvolupen al nostre municipi per
part de veïns i veïnes.
Atès que tots els grups municipals presents en aquest Plenari portàvem en el programa
electoral la renovació de I'Estadi Municipal i, per tant, cal entendre que es tracta d'una de les
actuacions de més consens i més necessàries del mandat.
Atesa la importància de disposar d'unes instal·lacions esportives en condicions adequades i
accessibles a tota la ciutadania, que doni resposta a la necessitat de tots els veïns i veïnes
del municipi que practiquen algun esport i que, actualment, es veuen obligats a fer-ho en
condicions precàries o en altres municipis, ja sigui a nivell competitiu a traves de les moltes
entitats esportives del nostre municipi o simplement com a part d'una conducta saludable.
Atès el necessari consens que cal que existeixi en la renovació d'aquestes instal·lacions,
degut a la seva importància per al municipi, i la necessària participació en I'elaboració del
projecte per part de les diferents entitats esportives del municipi que esdevindran les
usuàries finals de les instal·lacions; així com la importància d'una validació per part de tota la
ciutadania per definir un projecte de futur, col·lectiu, que doni resposta a necessitats reals i
que sigui compartit per tothom, més enllà del color polític del govern de torn.
El Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal proposa al Ple de I'Ajuntament
I'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- El Ple de I'Ajuntament de Vila-seca pren el compromís ferm de definir un projecte
per renovar el complex Estadi Municipal en el menor termini possible, sempre dins del
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present mandat, manifestant també el compromís de donar inici a les actuacions sortides del
projecte abans que finalitzi el mateix.
Segon.- Crear una taula temporal de supervisió del projecte, amb la participació d'un
representant de cadascun dels grups polítics municipals, dels tècnics municipals, així com
de representants de les diferents entitats esportives afectades o que potencialment poden
esdevenir usuàries de les instal·lacions a desenvolupar, que defineixi:
•
Necessitats reals a cobrir per part del projecte, establint prioritats i els elements
basics que cal que s'incloguin en el mateix.
•
Àmbits que cal potenciar, definint les activitats esportives que cal que tinguin cabuda
dins les noves instal·lacions.
Tercer.- Buscar suport i complicitats en les diferents administracions publiques, amb
I'objectiu d'obtenir tant suport econòmic com tècnic en el desenvolupament de les noves
instal·lacions.
Quart.- Sotmetre el projecte final a exposició publica i a un procés de consulta no
referendaria per tal de conèixer I'opinió final de la ciutadania, prèviament a la seva execució,
adquirint el compromís de revisió del mateix si el projecte final no és àmpliament recolzat per
una majoria de ciutadans”.

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

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

Es suspèn la sessió a les 12,15 hores i es reinicia a les 12,25 hores.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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Del Sr. García.
Diu que voldria fer alguna reflexió. En ocasions ha comentat com seria de bo disposar a
les comissions d’un llistat de projectes en marxa o de previsibles, la qual cosa agilitzaria
la gestió, els atorgaria a tots una visió global, focalitzaria i, fins i tot, evitaria determinades
intervencions i comentaris i a més l’aportació d’idees seria fluida i eficient. Si es fes això
s’anul·laria espectacle i escapisme. Respecte als plens és molt útil, divertit i instructiu
assistir a aquest tipus de plens, ja que t’assabentes de moltes coses, ja sigui pel ple, per
la premsa o simplement per Faceboock.
Del Sr. Forasté.
En primer lloc, condemnar de la forma més ferma possible el nou episodi de violència
masclista que s’ha produït en l’entorn més directe aquestes dies enrere. Estan
convençuts que tots els presents comparteixen la seva indignació i preocupació per la
mort, un cop més, d’una dona en mans de la seva parella, com també estan convençuts
que comparteixen el seu sentiment que no es fa prou, ja que com a responsables polítics
no es poden quedar quiets davant d’aquests fets i cal que es vagi més enllà i cal que es
revisin protocols i que s’augmentin esforços en educació, en prevenció, en assistència a
les dones o en qualsevol altre àmbit que els pugui permetre lluitar contra aquesta
vergonya col·lectiva. Això no és una crítica al que ja s’està fent. Demanen que mentre
aquesta xacra continuï present a la societat s’hi posi tot el que estigui a les seves mans
per combatre-la sense descans, perquè cada cop que es produeix una agressió física o
psicològica contra una dona, amb rerefons masclista, sigui del caire que sigui, des d’un
insult fins al desgraciat incident que ha tingut lloc fa pocs dies, es constata que la societat
està malalta i el seu fracàs com a responsables públics. Aquest és el seu sentiment. Una
vega més vol remarcar que no és una crítica sobre el que ja s’està fent, sinó que és un
sentiment d’impotència i ràbia quan veus aquestes coses i simplement voldria exposar-ho
perquè de segur que tots ho comparteixen.
En segon lloc, voldria felicitar el Parlament de Catalunya per la unanimitat i el consens
assolit aquests dies enrere per l’anul·lació dels judicis sumaríssims i les sentències
il·legals del franquisme, reparant la memòria de quasi 64.000 persones que van patir
aquesta barbàrie d’aquests judicis, tot i que lamenten que aquesta mateixa sensibilitat no
es posi de manifest al Congrés de Diputats o a l’hora d’anul·lar el judici polític al President
Companys que continua vigent.
En tercer lloc, a l’últim Ple van preguntar quins actes estaven previstos celebrar el dia de
l’Associacionisme Cultural (DASC), tal com s’havia aprovat en la sessió plenària de l’any
passat. Ara ja en saben la resposta : res. Ara els pot tornar a dir que es pren molt
seriosament les decisions d’aquest plenari. No calia fer un gran espectacle ni castell de
focs, però no es va fer res.
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També voldria comentar-li la situació d’abocador descontrolat. Creu que és un tema que
coneix l’alcalde, perquè li agafa relativament prop, i es refereix a la gasolinera que hi ha
situada a l’antiga CN-340 en direcció a Cambrils. Aquesta benzinera va quedar en desús i
actualment és un abocador que va a més, i entenen que des de l’Ajuntament caldria
actuar abans que el problema no se’n vagi de les mans o suposi un problema gran.
Un altre tema és el de vetlladors al Megaestiu i no a les escoles. Aquests nens que van al
Megaestiu i necessiten vetlladors són els mateixos nens que durant el curs són a les
escoles i tenen les mateixes necessitats. Si tenen necessitat de vetllador al Megaestiu
també el tenen a l’hivern. Sempre responen que no és competència municipal per no
donar resposta a aquestes famílies, però les llars municipals sí que són competència de
l’Ajuntament i tampoc es tenen vetlladors. És un tema que ja ha sortit abans i ja li han
comentat, és un esforç mínim per a l’Ajuntament, és un tema de sensibilitat política del
govern i especialment de la regidoria d’Educació, i no es té aquesta sensibilitat perquè, si
no ja s’estaria fent i no es fa, però ells insistiran i si no ho fan per sensibilitat, que ho facin
perquè ells no callen.
També voldria fer saber, a risc que els tractin de portadors de fatalitats i de males
notícies, el malestar que hi ha entre els pintors de carrers que es situen a l’estiu a la
Pineda i als quals el Patronat els ha augmentat el cànon més d’un 350% respecte a l’any
passat. Els explicarà que ningú es fa ric pintant quadres al carrer, no és una gent que
vagi allí i surtin al vespre, pugin a un Ferrari i se’n vagin a casa. Tot el contrari, no venen
res. Es troben davant una expressió cultural que ajuda a donar vida i configurar el
paisatge cultural del municipi. Ho tenen a Cambrils i en altres llocs a preus simbòlics,
perquè del que es tracta és de donar vida, davant d’això el govern municipal mostra una
insensibilitat absoluta, o per dir-ho d’una altra manera : li fa més nosa que favor. O
canvien d’actitud o el mercat d’art a la Pineda desapareixerà, fet que no el sorprendria, ja
que es pot dir que és marca de la casa.
Arran d’això voldria fer una reflexió entorn l’anul·lació del festival Elrow que es pretenia
realitzar a l’antiga pedrera del Racó, perquè és cert que l’alcalde de Salou va tirar pel dret
sense el necessari consens previ de les parts afectades com podria ser aquest municipi,
és cert que l’escenari escollit presentava importants dubtes en matèria de seguretat i és
cert que les dates escollides representaven un problema a causa de l’alta ocupació de la
zona en plena temporada. Tot això és cert. Però són aspectes que amb voluntat política
s’haurien pogut solucionar amb un canvi d’ubicació o estudiant mesures de seguretat i
allotjament, alternatives que plantejava l’organització de l’esdeveniment. No és que a ells
els agradi especialment aquests tipus de festivals, més aviat al contrari, però el que en
cap cas poden avalar és la campanya de pressions, sobretot a nivell de partit, que va
viure l’alcalde de Salou i que va acabar amb l’anul·lació del festival. I costa poc esbrinar
l’origen d’aquesta campanya, perquè el pecat capital de l’Elrow no ha estat ni la
seguretat, ni les dates, ni la manca de comunicació..., el pecat capital de l’Elrow ha estat
el públic associat a certs prejudicis de borratxeres, drogues, descontrol i que simplement
no els agraden, no agraden al govern municipal, com tampoc agradava veure pels carrers
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de Vila-seca gent amb rastes, sandàlies i cerveses a les mans, tombant pel poble,
persones que són més pròpies de gent cupaire, i llavors es van carregar la FIM, perquè
no els agradava aquests perfil de gent, no és per altra cosa. Aquesta i cap altre és el
pecat capital de la FIM. El tema econòmic no, la necessària evolució de la vida tal com
els van dir en aquest plenari tampoc, o la necessitat de repensar durant anys, això en el
fons són excuses de mal pagador. El que no els agrada és la gent, però no es poden
enganyar i en tots aquests prejudicis només cal que agafin el diari un dia qualsevol per
adonar-se compte que els perillosos, aquells que realment són perjudicials per a la
imatge del prestigi del municipi i del país en general, són els de l’americana i la corbata.
Per això els demana que visquin i deixin viure, i que enlloc de posar tants esforços a
destruir coses es dediquin a vigilar l’entorn més proper i segurament el poble ho agrairà, i
que es permeti que hi hagi altres expressions més enllà del que els agradi més o menys.

Del Sr. Basterrechea.
En primer lloc voldria saber quan es farà la xerrada informativa que es va aprovar fer al
Ple ja fa uns mesos sobre les clàusules sòl, perquè el seu grup van proposar un dia i una
data per parlar i se’ls va dir que no es podia fer. El Sr. Toquero li va dir que portaria una
empresa de Barcelona, i voldria dir que no cal portar ningú de Barcelona perquè el seu
grup la feia gratuïtament, i si volen poden venir advocats de prestigi del Col·legi
d’Advocats que vindran gratuïtament. Per això volen saber dia i hora per fer la xerrada
aquesta, ja que no poden esperar més mesos.
També volen saber si el Sr. alcalde va participar en la reunió que es va fer amb la
petroquímica el dia 14 de juny que tenia la intenció que les químiques poguessin abaratir
l’energia industrial a través de la transposició de la directiva europea 72/2009. Si va estar
en aquesta reunió, els agradaria que els fes un resum dels acords als quals es van
arribar.
Per últim, dir que avui al Ple el regidor de C’s ha dit que s’està treballant en una taula de
negociació de pressupostos i d’ordenances, i per això volen saber quina és aquesta taula
i per què a ells no se’ls ha convidat a aquesta taula, ja que també voldrien ser-hi
presents.

De la Sra. Sánchez.
Si tal com diu l’alcalde aquest és un projecte que fan junts i juntes, com és que no se’ls
comunica per participar dels actes públics? Com és que l’equip de govern fa actes i no els
conviden i se n’assabenten pels diaris o pel Facebook?, com és la visita al pavelló,
trobada de les corals, dinars que fan de diferents nuclis...? com és que no tenen aquest
esperit que diuen avui que defensen i que fan un projecte junts, però tot es queda en
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paraules?. No se’ls poden creure de cap de les maneres perquè diuen unes coses i en
fan unes altres. No es poden creure aquest equip de govern.
Ha de quedar molt clar que és molt important establir un règim comú i de mínims pel tema
de les subvencions. Encara que l’equip de govern els digui que ja s’està fent bé, tal com
estableix la Llei General de Subvencions s’ha d’acabar amb l’arbitrarietat a l’hora
d’adjudicar subvencions i s’ha de garantir la igualtat de condicions per a totes les entitats.
Han votat en contra, però és necessari.
Sí que s’han fet moltes coses en 30 anys en el tema d’habitatge, però llavors en tot això
que s’ha fet on és la anàlisis i la diagnosi de la situació per escrit. On és? Perquè no la
tenen. No està fet i es necessita. I quin és l’inconvenient que l’equip de govern té per
poder fer un Pla Local d’Habitatge? Vila-seca ara es farà un projecte de 400 habitatges,
en aquest projecte s’ha d’haver fet una diagnosi de la realitat, de les necessitats, quina és
la situació, les línies d’actuació no són clares, una memòria econòmica, l’estratègia de
l’àrea residencial per saber el tipus d’habitatges.... Això no es té i és del tot necessari.
S’ha de fer una redacció del Pla Local d’Habitatge, tal com assenyala l’article 14 de la Llei
18/2007 de dret a l’habitatge, ho tinguin o no al seu programa.
Pel que fa a l’estudi del transport públic urbà, el passat dilluns van demanar l’estudi sobre
mobilitat en el transport públic i se’ls va comunicar a la Comissió informativa que la
setmana vinent arriba. Des del Ple també ho demanen, perquè a les comissions també
demanen, però a les comissions, tal com es fan poca negociació hi ha, i no se’ls va
garantir la possibilitat de fer-lo arribar el més àgil possible una vegada es tingui. De fet, és
un estudi que porta un any realitzant-se i no es té cap millora de servei de transport entre
nuclis. La línia de bus que ha d’unir els tres nuclis de població encara no hi és i la
freqüència del nucli de Vila-seca a la Pineda és la mateixa que l’any passat, per tant, no
hi ha hagut cap millora. La fotografia va sortir de seguida però l’estudi encara l’estant
esperant i el demanen digitalitzat.
Pel que fa a les bonificacions d’ordenances fiscals, com que segurament ja hi estan
treballant, demanen al Ple que els facin arribar les propostes d’ordenances de
bonificacions previstes amb més de temps del normal que acostumen a fer, perquè amb
48 hores els serà molt difícil i com que ells sí que volen que realment aquest projecte es
faci junts i juntes, perquè s’ho creuen, i ells són de fets, de paraules i de fets, si pot ser
que els les facin arribar amb més d’una setmana d’antelació. Demanen tant els canvis i
millores pel que fa a les bonificacions municipals, al passat Ple s’hi van referir, perquè el
seu grup està molt interessat a incloure bonificacions dels diferents serveis municipals
que ara per ara estan externalitzats i que no tenen cap bonificació. Per la seva banda,
ofereixen reunir-se la setmana que es vulgui per presentar les seves propostes en aquest
respecte i poder-les negociar i treballar amb temps i equip, perquè tal com ha dit abans,
el seu grup és de treballar en equip.
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Respecte a la supressió de la FIM, troben que es fa molt difícil justificar el per què no es
fa la FIM. Poden fer supòsits de per què no es fa, però realment no sap si algun dia
arribaran a saber el per què es va decidir no fer la FIM. El fet és fa la sensació que des
que es va suprimir la FIM estan buscant una alternativa a la fira a Vila-seca, com per
exemple la Fira de Curtmetratges, la gastronòmica de més de 130.000 euros, i el
problema és que no es consulta a la gent, ja no tan sols als grups municipals, sinó a la
gent del pobla. Pregunta si no s’adonen que la FIM de Vila-seca era un format consolidat,
que la gent la vol, la reclama i no s’havia d’haver suprimit. Encara no acaben d’entendre
el que funciona, els agradi o no personalment, i que ha de continuar i millorar-se en cada
edició. Encara no acaben d’entendre que la FIM era un reclam cultural i turístic per Vilaseca i des d’aquí volen que torni la FIM, i si convé ho reclamaran cada any.
Del Sr. Ramírez.
Pregunta si hi ha algun motiu justificat del per què no hi ha l’Interventor avui.
Diu que comparteixen el 100% l’exposició del grup de Decidim en el tema de la violència
ja que creuen que és l’epidèmia del segle XXI i amb això tots hi estan d’acord i recolzen
aquesta iniciativa.
Voldria fer una reflexió en veu alta i és que ell, com a vila-secà i com a grup municipal
s’alegren d’un pas més donat avui amb el CRT, creu que ja hi ha un inversor que
segurament hi participarà i creuen que això per al territori i per al municipi és important i
ho celebren.
Amb relació a la pregunta que ha fet el grup del PSC respecte a la taula de negociació,
dir-li que no n’hi ha una, hi ha tres taules de negociació, de diferents coses, perquè són
tres acords que varen pactar amb els pressupostos al 2017 i s’hi està treballant. Algunes
amb més velocitat i algunes s’haurien d’activar més ràpides, però s’hi està treballant, la
línia és la que es va pactar i s’està intentant trobar acords per tirar-ho endavant.
També li agradaria fer una justificació referent al Pla de l’Habitatge perquè el seu grup ha
canviat el sentit de vot avui al plenari i creu que seria injust marxar sense justificar el
perquè s’ha fet aquest canvi. Diu que quan aquests dies preparaven i estudiaven la moció
detectaven que és un tema molt sensible tal com han dit abans de començar. És cert que
s’ha conclòs que no es té un pla d’habitatge i és el que Vila-seca en Comú demanava,
però també creu que és de justícia reconèixer que s’han aplicat mesures de la Llei
18/2007 i creuen que per justícia i responsabilitat tenien una mica la decisió partida, amb
algunes coses estaven d’acord que s’ha de fer aquest pla, i en altres veuen que hi havia
moltes sensibilitats i moltes persones implicades i per això han decidit canviar i abstenirse. No és perquè no hi estiguin d’acord, hi estan, però durant el Ple s’han anat veient
altres coses i és cert que a la Llei 18/2007 s’apliquen coses i és cert que és un tema de
consens i que s’hauria de treballar per millorar-lo.
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També voldria comentar que hi ha molts tipus de mocions però generalment n’hi ha dos.
Hi ha aquelles mocions que es podrien debatre i on la sensibilitat no és tan important, són
decisions menys ideològiques, però hi ha temes que són molt sensibles i que creu que
s’hi hauria de tenir més cura al moment de presentar-los. Posarà un exemple, no es
tracta de portar una moció o 25, es tracta que aquestes mocions tinguin realment una
utilitat. El seu grup quan va començar fa dos anys, recorda que la primera moció que van
preparar la van haver de buscar a Google perquè el seu partit estava en procés de
formació i s’havien de formar contínuament. Dos anys després, els càrrecs electes tenen
una plataforma a nivell nacional, tenen més de 3.000 mocions, tenen una organització
territorial, autonòmica, nacional, s’han organitzat i estan aprenent a marxes forçades, fan
cursos contínuament i estan aprenent, amb això el que vol dir que els seria molt fàcil el
mes pròxim, el mes d’agost, portar 30 mocions, com que no es té reglament, s’haurien
d’acceptar, però és un tema d’agafar reglament, portar-los, copiar-los, entrar en aquest
joc de portar per portar mocions. Amb això vol dir que tot és respectable, però de
vegades demanaria que quan es tinguin mocions que toquin la sensibilitat, intentar
quadrar-ho perquè els 21 regidors del Ple poden pensar de manera diferent però hi ha
coses tan bàsiques i coses amb què estan tots d’acord amb matisos i això s’hauria de
corregir.
També dir a l’equip de govern que no acaben d’obrir la mà. Expliquen els seus motius,
però creu que l’oposició té la raó en moltes coses i que és evident que han guanyat les
eleccions, que han de complir el seu mandat, però de vegades hi ha detalls que avui no
repetirà. Moltes vegades s’assabenten de coses pels mitjans de comunicació, per
premsa, i els dóna la sensació que hi ha gent del carrer que s’assabenta més aviat que
un mateix de les coses i això els fa mal. Els fa mal perquè pensen que la seva feina no
està valorada o que qui realment t’ha d’informar no ho fa a temps. I això és un error que
creu que s’ha de corregir. Res més.
Respostes de l’alcalde.-

Amb relació al que ha demanat el Sr. García de llistat de projectes en marxa, diu que
quan tingui interès en alguna comissió de saber quins són els projectes que s’estan fent
en aquell moment té diversos camins, pels acords que s’han pres o per la informació que
li donin els presidents de les comissions informatives.
El que ha dit del Ple que és útil, divertit i instructiu, dir-li que ja s’ha adonat que s’ha
passat el Ple somrient, no sap per quina raó, però ha somrigut molt. S’alegra que s’ho
passi bé. Li sembla bé que li sembli útilm, perquè precisament ho és, també és instructiu.
Amb relació a les qüestions del Sr. Forasté, en primer lloc dir-li que la condemna a la
violència masclista és un sentiment comú. Era una parella separada i segurament hi
havia algun element de rancúnia en ells, precisament el marit havia marxat al seu país i
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va tornar amb funestes intencions i li pot dir que no sap com es pot prevenir això. La
descripció dels fets ja diu que solucions no sap on cal buscar-les, alts responsables de
l’Estat i de Catalunya que s’ocupen i tenen responsabilitats en aquesta matèria han
admès públicament que estan molt preocupats perquè és un fenomen que no minva i no
s’acaben de trobar les solucions. Per tant, es pot dir que l’actitud dels públics i dels
privats de la societat ha de treure aquesta malaltia i és intolerable que passin coses com
aquestes. Constata la seva coincidència i el seu rebuig a aquestes situacions, com tantes
vegades han demostrat públicament, posant-se dempeus al plenari, manifestant-ho,
deixant-ho escrit en les actes, sortint al carrer i fent polítiques d’igualtat, de tolerància,
educatives, de sensibilització i tot el que està al seu abast.
Coincideix en la felicitació al Parlament de Catalunya.
Dir-li que ell no li va dir res que al DASC hi havia o no res, li va dir que li miraria com
estava i quines previsions hi havia. Ho comprovarà i mirarà exactament en quin punt es
troba aquesta moció i li donarà resposta tant bon punt ho sàpiga.
El tema de l’abocador descontrolat a la benzinera dir-li que és en terme de Cambrils. S’hi
entra per una finca del terme de Vila-seca, però la benzinera està en terme de Cambrils.
Això no és obstacle perquè ell s’adreci a l’Ajuntament de Cambrils perquè vigilin aquesta
situació.
El tema dels vetlladors no té nom. El Sr. Forasté pot opinar, ho ha fet, no li contestarà
perquè és absolutament desraonat. Els vetlladors a les escoles hi són, hi són d’acord
amb els criteris d’inspecció, de la direcció dels centres, dels claustres dels professors i
dels serveis territorials, i no falten vetlladors. Hi ha els que hi ha d’haver i els ha vist
actuar i és encomiable la feina que fan i el sacrifici que molts cops han de fer per cobrir la
demanda esforçant-s’hi i donant respostes. Ha viscut situacions en directe, les han aclarit
els serveis d’inspecció i s’està donant la resposta adequada a les escoles, no s’hi té
competència i la voluntat no passa per damunt de les competències.
Avui en aquest Ple s’ha portat un conveni que alguns dels regidors han dit que altres l’han
fet abans, i es permet afirmar que la proposta que avui ha vingut al Ple per posar
ascensors als centres probablement sigui l’únic municipi de Catalunya que amb la llei
vigent ho ha pogut fer, perquè amb les converses mantingudes amb el Departament
d’Ensenyament s’ha vist perfectament que no és una matèria fàcil i el molt que s’hi hagut
de treballar perquè avui vagi al Ple i rebi el suport del plenari i puguin donar aquest servei
a les escoles.
Pel que fa al cànon dels pintors del carrer, dir-li que no sap el cànon que paguen, però
s’està en un món lliure i si a la gent li sembla que amb aquest cànon no poden tirar
endavant, que ho expliquin o senzillament que renunciïn. Ja es comprovarà.
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En el tema de l’Elrow, dir-li al Sr. Forasté que té un problema molt gran i és d’un nivell
que donarà veus per si algú li ho explica. Ha dit barbaritats amb relació a aquest tema,
són d’un calibre que surt de tota raonabilitat, de qualsevol cosa assenyada, de qualsevol
debat polític. Per tant, el seu problema deu ser d’una altra magnitud que ell no ho
comprèn, potser és un problema seu i donarà veus per veure si pot esbrinar quin és el
tipus de problema que té el Sr. Forasté.
Diu que no entrarà avui en cap disquisició respecte a municipis veïns i les seves
organitzacions, però el que ha dit el Sr. Forasté i que consta en acta i està enregistrat és
d’un calibre que no té qualificatiu, per tant, no pot contestar-li. Ho deixa aquí i intentarà
esbrinar el problema que té que li fa dir coses com les que ha dit aquest vespre. Perquè
ha parlat de campanya de pressions i, per tant, el dia que les acrediti aleshores potser
tindrà algun tipus d’explicació el seu enorme problema.
Amb relació a la pregunta del partit socialista respecte a la xarrada informativa de les
clàusules sòl, dir-li que va estar programada aquesta trobada i l’entitat, la fundació que
l’havia de fer, molt poques hores abans o pocs dies abans la va desconvocar al·ludint
raons d’inoportunitat per a ells i serà reprogramada d’immediat i el Sr. Toquero li
informarà tan aviat se sàpiga el dia de la xarrada.
Pel que fa a la reunió amb la petroquímica sobre la baixada dels costos energètics, no li
consta, no coneix aquesta reunió, ningú el va convidar. Tant de bo hagués pogut
contribuir i ajudar que baixessin els costos energètics de la indústria química, però de
moment encara no està al seu abast poder-ho fer, ignora en quins termes i on es va
produir aquesta reunió.
La taula de participació d’ordenances que ha al·ludit abans referint-se al Sr. Ramírez, dirli que no és una altra cosa que quan es va debatre el pressupost hi va haver com a mínim
dos partits polítics que van entrar en un procés de negociació al pressupost, cosa
desitjable i extrapolable a tots els grups. Negociar un pressupost vol dir fer-lo a gust de
tots, i en aquell marc de debat pressupostari es van establir uns acords en els quals es
volien estudiar per aprofundir-hi i, per si és possible, millorar, aspectes relatius a
educació, a música, a costos del Conservatori i aspectes relatius als temes de les
terrasses i ocupació de la via pública i a qüestions de vídeovigilància i espais amb
especial inseguretat per tal de millorar-la. Creu recordar que aquests eren els quatre
temes que es van posar a la taula, i és normal que s’estigui discutint amb aquells grups
que els van proposar. Quan es tingui l’acord es tramitarà pels òrgans adients de
funcionament ordinari de l’Ajuntament i ho sabran tots i podran mostrar-hi la seva
coincidència o les seves aportacions.
Amb relació a les preguntes de Vila-seca en Comú, del per què s’estan visitant les obres
del pavelló, perquè rep unes corals ( i no recorda haver rebut cap coral), perquè es fan
coses en què ella no hi és i no els conviden, dir-li que la seva agenda és àmplia i amb
molta feina i que procura fer-la amb els criteris i amb la diligència que s’han de fer les
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coses. Desenvolupa cada dia la seva agenda de treball, com pensa que fan tots els
regidors i regidores de l’Ajuntament. Només faltaria que no atengués a les seves
obligacions i no la cridarà a tot el que fa, no perquè hi tingui res en contra sinó perquè no
és procedent.
Respecte de les subvencions i el règim comú, ja ha quedat contestada en l’anterior debat.
Pel que fa al Pla Local d’Habitatge, ja ha estat debatut anteriorment i s’hi ha referit
precisament d’una manera àmplia i específica. Aquest país va afrontar l’any 2012 i 2013
amb unes lleis òmnibus que pretenien, i així ho han aconseguit, reduir la burocràcia
regnant a l’administració, desnormativitzant, posar les coses amb més agilitat..., s’ha
aconseguit en molts casos i, en canvi, el grup de la Sra. Sánchez es troba en una posició
justament contrària, ja que demanen normes, anàlisis, i més normes i més anàlisis, i més
reglaments.... per això li contestarà sempre el mateix, i és que tot el que es puguin
estalviar de sobrecàrrega en aquest sentit, agilita i fa més fàcil la vida a la gent i facilita la
vida a tots els que han de donar serveis als veïns i veïnes amb la més alta eficàcia i
promptitud.
Les ordenances fiscals, canvis i millores, bonificacions municipals, tot el paquet que ha
demanat tenir com més aviat millor la Sra. Sánchez, no hi ha cap problema. Quan ella
sàpiga que es posa en marxa o els regidors els avisin que s’obre el procés de revisió de
les ordenances fiscals, tindrà les propostes que hi hagi i pot tenir els canvis i millores que
en bonificacions hi pugui haver proposats per l’equip de govern o per altres. No té cap
inconvenient perquè tingui aquesta informació.
Amb relació al transport públic urbà, no sap si no s’expliquen bé o no ho entenen ja que si
es té en curs l’estudi de transport públic urbà per dur-lo a terme quan estigui aprovat per
aquest plenari, com pot dir-li que on són les millores? Les millores hi seran quan
s’apliquin, però si encara li està reclamant l’estudi, com pot dir-li alhora on són les millores
cap als nuclis de la Pineda o de la Plana. Les millores les haurà de buscar en el servei
regular de transport que avui es té vigent, i el que volen fer és un transport de plena
competència municipal i s’està treballant per a fer-ho. Es vol un bon transport per al
municipi, es vol donar una resposta efectiva en aquesta demanda, més enllà de les
capacitats que es tenen atribuïdes, que no els són reconegudes per llei, però que tampoc
els impedeix de fer-ho, i s’esmerçaran recursos econòmics, energies polítiques i tot el que
convingui, però encara no està fet l’estudi, s’està acabant de fer i el reclama per poder-lo
veure. Li pregaria que ordenés una mica les idees perquè ell li pugui contestar amb la
precisió necessària tot allò que li demana.
La supressió de la FIM ja li ha dit moltes vegades que aquest no és un tema de la
incumbència del Ple municipal, ja que ho és del Patronat de Turisme, i és allí on s’han de
remetre per poder debatre el que vulguin d’això.
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Respecte a les preguntes del Sr. Ramírez, dir-li, en primer lloc, que el Sr. Interventor té
vacances i no és preceptiu que sigui al Ple.
Amb relació a la violència de gènere, li reitera el mateix que ja li ha dit al Sr. Forasté.
Efectivament, avui ha estat un dia important per al desenvolupament turístic del municipi i
per aquells que veuen en això una oportunitat de futur amb continuïtat de les de fa 25
anys i que incrementarà la capacitat turística, les visites, ens farà més forts i amb
empreses que garanteixin que aquesta fortalesa sigui la que es vol. Creu que l’oferta
presentada és la millor de les possibilitats de les que han apostat en aquest concurs i ara
queda per conèixer, el dia 10 quan obrin els segons sobres, les característiques
tècniques i econòmiques, les condicions, l’itinerari, les inversions i el full de ruta, i cap a
meitat de setembre es podrà fer l’adjudicació definitiva. L’oferta presentada és d’una
empresa d’orientació americana-europea en la seva concepció del turisme, més aviat
decantada al món de l’espectacle, el turisme de grans esdeveniments, a la gastronomia,
la música i, en canvi, poc d’altres coses que potser no els entusiasmen tant. I, per tant,
no sabria trobar-hi més elements de coincidència amb aquesta bona notícia que avui s’ha
conegut.
Pel que fa a la taula de negociació dels acords pressupostaris, li sembla que ja ha quedat
contestada aquesta qüestió al Sr. Basterrechea, pel Sr. Ramírez i per ell mateix. Ho deia
com una reflexió i creu que no cal que s’hi refereixi més. Aquesta taula avança,
s’intentarà portar amb el millor ritme possible i no té cap dubte que hi ha la màxima
disposició per ambdues bandes per assolir els acords. I, efectivament, el consens en
temes estratègics del municipi creu que hi és. Avui es parla d’habitatge, es va parlar de
FEDER, de pressupostos participatius... han anat sorgint coses que d’una manera
espontània es detecten i les identifiquen com a valors importants, aquells que com més
consens hi hagi, millor. El dia que va venir la Consellera els va convidar a tots perquè
entén que és un tema que tenen un interès extraordinari per estar el màxim d’informats, i
van venir i ho va agrair públicament. Per tant, el consens és una via en què els trobarà
amb la ma estirada i amb la millor disposició. Llàstima que després ha dit que l’equip de
govern no acaba d’obrir la mà, creu que entre tots han posar la voluntat perquè així sigui,
ja que ell ho intenta al màxim amb el seu grup de govern i amb les seves actituds, si no
sempre ho aconsegueixen ho lamenta molt i miraran d’esforçar-s’hi, però també els
demana que facin idèntica reflexió i intentin fer idèntica actitud.

32

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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