ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de desembre de 2017
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 22.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
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
Sra. Àngels Poblet Antonio
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Roberto García Casado

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Jordi Camarasa Moreso
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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
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, el Sr. alcalde fa referència a un tràgic succés de violència de
gènere que ha provocat la mort d’una dona apunyalada per la seva parella o ex parella, el
passat dia de Nadal a Sant Adrià del Besós, per la qual cosa demana al Ple un minut de
silenci, que és seguit per tots els regidors i regidores i públic dempeus.
A continuació 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 EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2017

(El Sr. alcalde demana es faci constar en l’acta del Ple extraordinari del dia 1 de
desembre, que hi va haver una intervenció seva i de la Sra. Campallo en el punt 7è,
relatiu a la pressa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. Campallo).
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb aquesta esmena i per unanimitat, aprovar l’acta de la
sessió extraordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2017.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00732 AL NÚM. 00760 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. 00732 al núm. 00760 de 2017.
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE.
Es dona compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda corresponent al tercer
trimestre de l’exercici 2017, relativa al període mig de pagament a proveïdors, d’acord
amb la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic, RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El Ple en
resta assabentat.
3.2 DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I MOVIMENTS DE TRESORERIA A DATA 30/09/2017.

Es dona compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda sobre l’execució del
pressupost general i moviments de tresoreria a data 30/09/2017, d’acord amb l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la L.O. 2/2012 i modificat per l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre. El Ple en resta assabentat.
3.3 DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE COMPLIMENTS DELS TERMINIS
DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE.
Es dona compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda sobre el compliment
dels terminis de pagament, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. El Ple en resta assabentat.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS, PER A L’EXERCICI DE
2018 I SEGÜENTS.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DEL TEMA PEL SR. FARRIOL I ES PRODUEIX DEBAT)
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Atès que l’Ajuntament Ple, en data 30 d’octubre de 2017, va aprovar la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici de 2018 i següents.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial s’han
presentat les següents reclamacions:
A) Al·legacions presentades pel grup municipal VILA-SECA EN COMÚ ( Registre
d’entrada núm. 8027, de data 13-11-2017)
B) Al·legacions presentades pel grup PSC-CP (Registre d’entrada núm. 8212, de data 2011-2017).
Vist l’informe tècnic emès al respecte, i el dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple acorda, amb el vot en contra dels Srs/Sres. Sánchez,
Téllez, Forasté, Rodríguez i Basterrechea, l’abstenció dels Srs/Sra. Ramírez, Pastor i García
i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa i Poblet, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública de
la modificació de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vila-seca, per a l’exercici de
2018 i següents, d’acord amb l’informe tècnic emès al respecte.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici
2018 reguladores dels tributs municipals, tal i com es van aprovar provisionalment per acord
Plenari de 30 d’octubre de 2017.
TERCER.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’aprovació definitiva
així com el text íntegre de les ordenances que es modifiquen.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE VILA-SECA, RESPECTE A L’ÀMBIT DE LES UNITATS
D’ACTUACIÓ UA-PI-2 I UA-PI-3.
El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, en sessió de data 9 d’octubre de 2017, va aprovar
inicialment la modificació del Pla general d’ordenació urbana de Vila-seca, respecte a
l’àmbit de les unitats d’actuació UA-PI-2 i UA-PI-3.
L’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes,
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un
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diari de gran divulgació en l'àmbit municipal i a través del web www.vila-seca.cat . També
es va donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els quals confronta l’àmbit de
la modificació que es vol portar a terme i es van demanar els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials.
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions a l’aprovació inicial
de la modificació del PGOU, segons el certificat que consta en l’expedient.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’informe jurídic de data 5 de
desembre de 2017.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al
Territori, el Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs/Sra. Sánchez, Téllez i Basterrechea i el
vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals,
Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Poblet, Ramírez, Pastor, Forasté, Rodríguez i García, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de
Vila-seca, respecte a l’àmbit de les unitats d’actuació UA-PI-2 i UA-PI-3.
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
TERCER. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.
Un cop la modificació del PGOU estigui aprovada definitivament, que es publiqui un
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL I EL CATÀLEGRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2018 DE L’AJUNTAMENT I ELS
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
(ES PRODUEIX DEBAT)
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Atès el que disposa l’article 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local i
l’article 283.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on es prescriu l’obligatorietat dels ens
locals d’aprovar la seva plantilla, en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost.
Vist també l’article 186 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que un dels
documents que s’ha d’unir al Pressupost General és un annex del personal de
l’Ajuntament.
Atès que la competència per aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla és del Ple
de la Corporació, d’acord amb l’article 33 de la LBRL i 32 de RPEL.
Atès l’informe jurídic inicial sobre aprovació de la plantilla municipal i el catàleg-relació de
llocs de treball, per l’any 2018, emès per l’àrea de Governació ,així com l’informe
complementari emès en data 13 de desembre de 2018, sobre la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball per a l’exercici pressupostari 2018.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, amb el vot en contra del Sr/Sra.
Sánchez i Téllez, l’abstenció dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Forasté, Rodríguez,
Basterrechea i García, i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Poblet, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la plantilla municipal i el catàleg-relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Vila-seca i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2018.
SEGON. Publicar la Plantilla del personal en el termini de trenta dies següents a la seva
aprovació juntament amb el resum del Pressupost en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Diari Oficial de la Generalitat.
TERCER. Trametre còpies de l’ esmentada plantilla a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies des de la seva
aprovació.
5.2 APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI
DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, ANY
2018.
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que modifica la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la
massa salarial del personal laboral del sector públic local, que obliga a les Corporacions
locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Atesa la Provisió de l’Alcaldia de data 12-12-2017, ordenant la incoació de l’expedient
d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament de Vila-seca corresponent a l’exercici 2018, alhora que ordena l’emissió
d’informe jurídic del responsable de l’Àrea de Serveis Generals i l’emissió d’informe de
fiscalització per part de la Intervenció municipal.
Atès l’informe jurídic de data 13-12-2017, emès pel cap de l’Àrea de Governació i Règim
Intern, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir, el qual inclou la proposta de
massa salarial del personal laboral per a l’any 2018, i conforme aquesta no experimenta
un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31-12-2017, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa al nombre
d’efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Atès l’informe de fiscalització de l’expedient emès per la Intervenció municipal DI 282-17.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, la
competència per l’aprovació de la massa salarial del personal laboral del sector públic
local correspon al Ple de l’Ajuntament.
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 massa salarial del personal laboral del sector públic local de
l'Ajuntament de Vila-seca per a l'exercici 2018, la qual ascendeix a 2.312.943,07 € euros.
La qual no representa increment respecte de la meritada per aquest personal en l’exercici
2017, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació,
tant pel que respecta a efectius de personal, com a la seva antiguitat.

SEGON. Publicar la massa salarial a la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona en el termini de 20 dies.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’ANY 2017, PER APLICACIÓ DE LA LLEI
3/2017 (LPGE), I PAGAMENT DELS ENDARRERIMENTS DE LES RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
L’article 18 dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
al 2017, aplicable a tot el personal al servei del sector públic, incloses les corporacions
locals i organismes que en depenen, estableix que «En l’any 2017, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior
a l’1 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat del mateix».
Atesa la resolució de 20 de juliol de 2017, conjunta de la Secretaria d’Estat de
Pressupostos i despeses i la secretaria d’Estat de Funció Púbica, per la que es dicten
instruccions sobre l’abonament al personal del Sector Públic estatal dels endarreriments
corresponent a l’ increment de l’1 per cent previst en la Llei 3/2017 (LPGE).
Atès l’informe jurídic de data 14-12-2017, emès pel cap de l’Àrea de Governació i Règim
Intern, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir, el qual conclou que per al
personal funcionari és obligatori aplicar aquest increment, amb efectes des de l’1 de
gener de 2017, i que en el cas del personal laboral caldrà aprovar l’ increment en el
percentatge de l’1% i la seva aplicació amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener.
Atesa la modificació de crèdits del capítol I, mitjançant transferències, en tràmit
d’aprovació, per tal de donar cobertura a les retribucions del personal laboral.
Atès l’informe de fiscalització de l’expedient emès per la Intervenció municipal DI 282-17.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, la
competència per a la determinació de les quanties de les retribucions del personal al
servei del sector públic local correspon al Ple de l’Ajuntament.
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 les retribucions de la Plantilla del personal al servei
de l’Ajuntament de Vila-seca, any 2017, per aplicació del a Llei 3/2017 (LPGE), que
representen un import total de 46.543,32 euros.
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SEGON. Aprovar el pagament dels endarreriments de l’1 per cent d’increment global de
les retribucions del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Vila-seca, amb
efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, per una
quantia total de 34.074,93 euros.
TERCER. Aprovar el pagament dels endarreriments de l’1 per cent d’increment global de
les retribucions del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Vila-seca, amb efectes
retroactius des de l’1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, que
representen un import total de 12.468,39 euros, condicionat a l’efectivitat de modificació
de crèdit del capítol I, mitjançant transferència de crèdit.
6è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

6.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.
“MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA A LA XARXA DE
MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, es I ‘hora d'explorar un
nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i
prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més
eficaçment les necessitats de la ciutadania.
En aquesta direcció les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària representen
una alternativa nascuda per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes que no prioritzen el
lucre sinó la satisfacció de necessitats, la utilitat social, s'organitzen de manera
democràtica i actuen amb compromís social i ambiental. Aquestes característiques les fa
especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens
locals per diversificar la economia i crear un model paral·lel de desenvolupament
territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha
crescut quantitativament, s'ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim
milers d'iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes
d'altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen
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comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d'economia
col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions
que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris,
bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials i un llarg
etcètera.
És important destacar que molts dels projectes nascuts al caliu de I ‘economia social i
solidaria emergeixen per resoldre necessitats d'una col·lectivitat concreta. A més, les
persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l’activitat, com
també els seus proveïdors i col·laboradors. Així mateix, sovint donen suport a activitats
socials i culturals de l’entorn i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a
circular dins el territori.
Per tots aquests motius podem considerar que aquestes iniciatives són agents de
desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè
faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a
mes, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Per tots els motius expressats des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú sol·licitem al
conjunt de Grups Municipals que composen el Ple de Vila-seca I ‘adopció dels següents,

ACORDS
ÚNIC. Estudiar adherir el municipi de Vila-seca a la Xarxa de Municipis per l‘Economia
Social i Solidaria, participar de les trobades i formar part dels òrgans de que s'han dotat
els ajuntaments adherits.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
L’Ajuntament Ple acorda aprovar, per unanimitat, la present moció.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

Del Sr. Forasté.
En primer lloc, voldrien preguntar quan es farà el Ple del mes de gener, quina és la data
prevista, entenent que la previsió habitual coincideix amb els actes de la Festa Major. S’ha
avançat el Ple de desembre de forma imprevista, modificant els terminis de presentació de
mocions sense avisar i deixant-los sense aquest dret a alguns grups de l’oposició per motius
que a dia d’avui desconeixen però intueixen que poden ser més de caràcter personal.
Pregunta si es pot conciliar també els actes de Festa Major amb la celebració del Ple.
En segon lloc, diu que s’ha eliminat l’accés dels cotxes a la plaça de l’Església pel carrer
Monterols, que no a la plaça de l’Església perquè el cotxes pugen per altres carrers. Això ha
generat malestar als comerciants per molt que ho negui l’equip de govern i al final no s’ha
aconseguit aïllar la plaça del trànsit rodat. L’obertura del carrer Beatriu de Queralt no ha
suposat una oportunitat per millorar tampoc la mobilitat al nucli antic del municipi, laberíntica
per als vehicles que si no coneixen bé les direccions dels carrers fan molt difícil arribar al
destí, ja que quan te n’adones compte ja ets fora. Hi ha gent que li pregunten al Portal de
Sant Antoni per anar a l’Ajuntament i no saps com explicar-los-ho. Tot i això, hi ha molts
comerciants que aposten pel nucli antic i tot i les dificultats continuen mantenint els
comerços, però veuen que als clients els hi costa arribar. Ara, el més probable és que l’equip
de govern ho negui, com fan sempre, però voldrien saber si hi ha algun pla de xoc o alguna
estratègia per compensar o revertir d’alguna manera aquesta dinàmica negativa, o
simplement la idea és treure el trànsit rodat del nucli antic i, si es mor, que es mori
comercialment parlant i ja està.
Finalment Serveis Socials. Han vist un decret en el qual es constituïa la comissió de
seguiment del conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal i demanen oficialment si
els podrien fer arribar les actes de forma automàtica sense necessitat de presentar
instàncies per saber quan es celebra cada reunió i demanar-ne el seu contingut.
En el Ple anterior es va parlar de posar en marxa el servei d’intervenció socioeducativa per
una entitat diferent del Consell Comarcal. El poble es fa gran, les necessitats augmenten,
venen imposicions de la Generalitat com és el cas del servei d’intervenció i per això creuen
molt necessari que tot l’àmbit dels serveis socials s’assumeixi directament per l’Ajuntament,
amb tots els serveis centralitzats al municipi, sense dependre de quotes de serveis del
Consell Comarcal, per molt eficient i bé que es faci el seguiment, ni haver de gastar esforços
amb taules de seguiment, coordinació entre entitats, que l’únic que fan al final és alentir el
procediment. Es generen problemes de normalització, de documentació, i són casos de
molta urgència. Creu que cal reflexionar i assumir el servei directament. Això ho demana
tota l’oposició des de fa molt de temps. No és una cosa ni de colors ni de partits, i per això
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conviden l’equip de govern que faci aquesta reflexió més enllà que l’equip de govern vulgui
assumir el mèrit, com probablement faran amb el Consell d’Infants, que per qui no ho sàpiga
al seu dia se’ls va dir que no hi havia capacitat, es va menystenir la proposta perquè era del
seu grup i ara s’està fent, s’està posant en marxa aquest Consell d’Infants. Qualsevol dia es
veuran a Vila-seca informatiu que ara està disfressat de Més Vila-seca, unes boniques fotos
a color i una portada.
I no pot acabar sense mostrar el seu suport pels quatre presos polítics que encara hi ha
tancats a dia d’avui, tres d’ells càrrecs electes del Parlament, així com la persecució que els
regidors de l’Ajuntament de Reus i el seu alcalde estan patint aquests dies, una autèntica
caça de bruixes per part d’aquells que dijous passat van esdevenir residuals electoralment
parlant al país i que actuen només com a força policial i judicial per reprimir allò que és
incapaç de vèncer a les urnes. Això no és una democràcia, és una altra cosa, i creu que tots
ho tenen present. A pesar que tot, desitja que acabin de provar les festes a tothom i
especialment als regidors de la Corporació, que tinguin tots plegats una bona entrada d’any i
que els Reis portin a cada un allò que es mereixi.
De la Sra. Sánchez.
Diu que es té el pavelló remodelat i l’ascensor encara no funciona i pregunta per què. Ha vist
nombroses vegades que hi ha mares amb el cotxet que no poden pujar i també va veure
una senyora que anava amb un caminador i no va poder pujar a veure el seu net o neta al
torneig de Nadal d’hoquei. Sap que hi ha un any de garantia, però l’ascensor no ha funcionat
mai. No sap si està o no donat d’alta i sí que seria convenient ja que funcionés de forma
normal.
Del Sr. Ramírez.
Voldria fer una reflexió a nivell de xarxes socials. Aquest és un tema que no hauria portat
mai al plenari, però l’alcalde va obrir la llauna i el va increpar fa un parell de mesos en el
plenari per una publicació del seu partit a facebook. Sap que els primers dies de desembre
potser va tenir temps de posar-se al dia i va fer una sèrie de publicacions, amb tot el seu
dret, però ell el va increpar perquè el que deia en aquell post de C’s no era la veritat i el que
li agradaria dir-li avui és que ells no fan demagògia, no tenen poca vergonya i no fan perdre
el temps als funcionaris. Aquesta és la seva opinió que respecta i és molt lliure d’aplicar-la,
però voldria fer-li una esmena i dir-li que fa 70 o 80 anys la comunicació era unidireccional,
però avui el bonic de les xarxes socials és que quan tu fas una publicació, algú et pugui
rebatre el teu punt de vista i és això el que el seu partit va fer, però automàticament aquell
post es va esborrar del seu mur. I per això li demana que si és lliure d’aplicar el seu criteri,
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però també voldrien la llibertat que els deixi expressar i, ja que el va increpar aquí en el
plenari, ell mai hagués obert aquesta llauna però vol fer-li aquesta reflexió.
En segon lloc, dir que han demanat diverses vegades un informe del que va passar a
l’edifici de la policia. Creu que comença a ser una cosa que els preocupa. No creu que una
assegurança, uns bombers o mossos d’esquadra puguin estar tant de temps, és un informe
que s’ha demanat moltes vegades i no els arriba.
En tercer lloc voldria aprofitar aquest espai per agrair els 5.569 vots que van tenir el dia 21
de desembre i felicitar a tots els vila-secans per la lliçó de civisme i convivència que van tenir
aquest dia. Tenen entesa la situació actual, ha comentat moltes vegades que aquesta no és
una situació que els agradi, ja que els agradaria que arribés a bon port d’una manera
adequada per totes les parts. Finalment també vol aprofitar per felicitar les festes a tothom,
un bon any i que puguin gaudir de les seves famílies.

Respostes de l’alcalde.
Respecte del Ple de desembre i el de gener, dir-li al grup de Decidim a quin Ple del mes de
desembre es refereixen, ja que n’hi va haver tres. Entén que es refereix al darrer, però
precisament si d’alguna cosa no es va faltar és activitat a nivell de plenari. Les
circumstàncies han fet que en aquest desembre s’hagin hagut d’encaixar tres plenaris. El de
novembre que es va haver de fer l’1 de desembre per circumstàncies que es van justificar
en el seu moment, després un altre Ple de pressa de possessió de la nova regidora, cosa
que és ben justificada i, per altra banda, el Ple ordinari que s’ha fet en funció del termini que
els permet publicar les ordenances fiscals amb temps i forma el dia 30 per la vigència i
aplicació el dia 1 de gener, de manera que totes aquelles mesures de bonificacions que
contenen les ordenances des del primer moment de l’any 18 la gent les pugui percebre i les
pugui tenir a la seva disposició. Això és el que preval, que els ciutadans puguin anar ben
servits pel govern, per la Corporació, pel plenari i per les publicacions legals. Aquesta és la
raó per la qual el Ple de desembre s’ha fet aquest dia i no en un altre dia posterior, que no
hauria pogut donar lloc a l’aprovació de les ordenances que algú les ha impugnat sabent
quin seria el resultat final, perquè ja el coneixien. I el Ple de gener es farà quan toca. El Ple
és més important que les festes, i a 30 dies vista no sap quina podria ser la raó per què no
es celebrés el dia que pertoca que és el darrer divendres de cada mes.
Amb relació a la plaça de l’Església, el carrer Beatriu de Queralt i altres als quals s’ha referit
el Sr. Forasté, dir que és evident que aquestes qüestions sempre són una matèria punyent,
és una cosa de la que tothom té opinió. Això és legítim i normal. La feina seriosa i
responsable és intentar organitzar entre les opinions aquelles coses que van bé o no en una
comunitat.
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La plaça de l’Església és un indret central al municipi on s’hi desenvolupen la major part dels
actes públics, socials, institucionals, festius i també familiars, i és normal que en aquest
entorn circulacions innecessàries, que no tenen a veure amb aquests actes, que no són dels
veïns, que no són distribucions o punts d’assistència pels comerciants, hi sobren, creen perill
i no ajuden a cap dinàmica positiva. A més, això es fa en contacte gairebé permanent amb
les persones a les quals han anat informant de les bondats d’aquest model i les coses que
s’han d’ajustar. Concretament els veïns que hi resideixen estan tots contens. Per als
comerciants s’estan buscant mesures que acabin d’ajustar els propòsits, s’està donant
temps suficient, s’estan veient les pràctiques quines són, està funcionant prou bé, no s’està
sent rígid i s’estan fent les coses de la manera que es fa quan es fa una prova pilot per
establir uns criteris de circulació que siguin els raonables i no aquells que són il·lògics. Això
pel que fa referència concretament a la plaça de l’Església i al tros de circulació al qual
s’estan referint.
L’obertura del carrer Beatriu de Queralt ha significat un descans per anar al centre històric ja
que ara no cal fer el tomb que s’havia de fer. Això li han dit concretament tots els veïns que
viuen a la zona del Castell, que ara tenen accés directe com al seu dia va ser el carrer de
l’Hort o el carrer Requet de Fèlix o tantes altres de les connexions que s’han anat fent, així
que el centre històric ha anat desbordant cap a nous barris. Són connexions normals entre
un nucli antic i les zones residencials noves. Aquesta és la darrera actuació i ha fet el favor
enorme de permetre que a peu pugui fluir tot un seguit de moviments que van cap el carrer
del Pou i de les Creus i a les zones a les quals s’accedeix des d’aquell indret que han
millorat les condicions de vida i d’accessibilitat de molta gent. Aquests dies de les festes
precisament molta gent li ha fet saber el bonic que ha quedat. Ben fet, ben organitzat, amb
un criteri d’estètica adient al centre històric, amb mobiliari urbà, amb l’enllumenat adient,
amb els reforços de les cases veïnes. Impecable i a satisfacció de tothom. Ha permès que
no hi hagi una doble direcció perillosa al carrer de les Creus, que del moviment ascendent
carrer de Sant Bernat es pugui anar a dreta i esquerra, perquè no hi havia altra opció, ara
l’opció de l’esquerra ha quedat substituïda per sortir per Beatriu de Queralt i es funciona de
manera lògica girant per la dreta i evitant que hi hagi creuaments que establien una situació
de risc entre els que venien pel carrer de Monterols i accedien al centre històric i els que
sortien del carrer de les Creus en direcció en aquesta mateixa direcció contrària. Ha millorat
aquest aspecte i això creu també haver-ho dit en aquest plenari a preguntes d’un altre grup
ja fa temps. Ha millorat la circulació, crea més seguretat i ha millorat les condicions de vida, i
amb tot això progressivament es va fent possible que hi hagi una millora progressiva i
constant de la mobilitat al centre històric i de les persones que hi van o venen.
Com anar a l’Ajuntament? Com s’hi ha anat sempre i com es va tots els ajuntaments, a peu,
s’aparca el cotxe i s’arriba a peu. Cosa normal a Tarragona, a Reus i a Vila-seca i a tot arreu
que ha crescut i com és natural no s’hi arriba amb el cotxe a la porta, això és impossible.
Tant el tram de la plaça de l’Església, com el Beatriu de Queralt, com l’accés a l’Ajuntament
estan rodejats d’aparcaments gratuïts tots, només un d’aquests és de pagament, que és el
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que hi ha soterrani a la zona del parc de la Riera, tota la resta són aparcaments gratuïts i se
n’està construint un de nou a la zona del Castell, com tots saben, que incorporarà 88 places
més d’aparcament.
Amb relació a la comissió de seguiment del Consell Comarcal dir que coneix el tarannà de la
regidora responsable d’aquesta àrea i sembla que a aquestes alçades del mandat corporatiu
ja no desconeix ningú el tarannà de la Sra. Teruel. A la Sra. Teruel qualsevol cosa que se li
pregunti serà àmpliament satisfeta, contestada i explicada en comissió, fora de comissió o al
plenari com n’ha donat proves en tantes ocasions. Si vol tenir accés a l’acta, ja parlarà amb
l’àmbit administratiu de redacció d’actes si es pot enviar o és una acta que la fa el Consell
Comarcal, però en qualsevol cas l’important no és l’acta, és la informació de la comissió de
seguiment que verifica tot allò signat en el conveni que tant es va debatre en el ple i que
agraeix que va tenir un ampli suport en la seva aprovació. És normal que ara hi hagi interès
a conèixer els continguts de la valoració que es fa d’aquesta comissió de seguiment. Tota
aquesta informació que és en essència l’important, no hi ha cap problema que se’ls pugui
traslladar al seu coneixement així com a la resta de grups que hi mostrin interès a conèixerla.
Pel que fa al servei d’intervenció socioeducativa que ha estat contractat per enguany i
l’eterna qüestió que fa recurrent el Sr. Forasté amb relació a si la municipalització sí o no. Ell
no ha dit mai que s’estigui tancat a la municipalització plena dels serveis socials municipals,
en tot cas el que ha dit és que en el punt on s’està i en el conveni 17-19 era altament
convenient seguir fent el que feien perquè s’estava treballant en direccions que potenciaven
el que es tenia i que aconsellaven continuar com s’estava per la memòria que hi ha, per
l’experiència compartida amb el Consell Comarcal i per altres raons. Recorda haver dit que
quan s’arribi a les envistes del final del 2019, que és quan acaba el conveni serà un bon
moment perquè el govern, la Corporació i la regidora responsable tornin a reflexionar en
aquest respecte de si convé o no de fer un altre camí diferent a l’actual. Mentrestant,
comissió de seguiment per complir el conveni, treball compartit i força i coratge amb el
Consell Comarcal, servei d’intervenció socioeducativa contractat i puntualment i amb servei i
totes les millores que s’hi han anat implementant i que tots coneixen. No estan tancats en
absolut a qualsevol consideració però, mentre s’estigui en la vigència del conveni es tracta
de treure el major profit i resoldre les situacions del municipi que requereixen del màxim
esforç.
També voldria afegir que els Serveis Socials de Vila-seca no tenen ningú dormint al carrer,
realitat aquesta que si es mira en l’entorn més proper, no trobaran gaires que ho puguin
afirmar. Tota la gent de Vila-seca que té risc d’estar en aquesta situació està coberta pels
serveis socials de manera permanent, cosa que de manera recurrent pregunta i s’interessa i
això rep com a contesta, per la qual cosa es poden sentir tots ben orgullosos de la feina que
fan els serveis socials municipals, i també la policia local en detectar casos d’aquests.
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Amb relació al Consell de l’Infància i al que ha fet al·lusió que l’equip de govern aviat en faria
electoralisme, voldria dir-li que si no va errat aquest Consell d’Infància es va aprovar a tomb
d’una moció que es va presentar en aquest plenari i no precisament pel grup de govern, sinó
pel grup Municipal Socialista. Es va aprovar a proposta d’un altre grup i pregunta com
podrien fer electoralisme a proposta d’un altre grup. La voluntat del govern no era no crear
aquest Consell de l’Infància respecte del qual no faran cap electoralisme, i li interessa molt
remarcar que no ha estat un acord de govern, sinó que el govern s’ha sumat al costat
d’altres grups a un acord de la Corporació proposat per un altre grup polític.
Amb relació a la pregunta de la Sra. Sánchez de l’ascensor del pavelló, dir que no està
enllestit i per això no pot funcionar. S’està treballant amb l’empresa i la direcció d’obres la
correcció de tots els desperfectes en un procés normal. Hi ha coses que no estan resoltes i
s’han de resoldre i l’ascensor està en aquesta llista de qüestions i s’està exigint a la
constructora la posada en funcionament. S’està en el moment de recepció de l’obra i quan
es signa la recepció és perquè està tot impecable, firma l’arquitecte municipal, els serveis
que ho han inspeccionat, l’empresa contractista i l’alcalde. La recepció d’una obra és un
contracte i aquest contracte no s’ha signat ni es signarà en tant no estigui tot resolt.
L’ascensor no està donat d’alta perquè no hi ha les condicions per donar-lo d’alta. Hi ha una
manca de compliment a dia d’avui de l’empresa amb les garanties que l’ascensor funcioni
bé, una vegada resolt tot es signarà el contracte.
Quant a les preguntes del Sr. Ramírez i el tema de les xarxes socials dir-li que no el va
increpar, ja que aquesta paraula és la que deu definir prèviament a l’insult de forma pública i
ostentosa. No el va increpar, sinó que li va dir que a tomb d’una moció que tenia el seu suc,
l’equip de govern hi va votar en contra i se’n va fer una difusió per les xarxes de manera
immediata per part d’algú que venia a manifestar no el sentit de la moció sinó el contrari, que
es buscava políticament, a la qual cosa ja hi estan acostumats, per dir : el Sr. Poblet acaba
de votar en contra... Ell li va fer esment i el Sr. Ramírez va tenir un acte d’elegància que el
caracteritza en moltes ocasions i va dir que s’havia d’esmenar i així es va fer. Quan ell
intervé en les xarxes socials és perquè li sembla que ho ha de fer, com quan hi ha alguna
que és estrident i s’aparta i desinforma i crea confusió, amb aquesta és contundent, però no
faltant al respecte. El cas que li deixa el Sr. Ramírez era una qüestió que lligava amb el que
C’s havia votat junt amb el Partit Popular i ell en aquesta rèplica deia que el que els hauria
de preocupar de la Constitució no és si s’acata o no, que prou vegades l’han acatat, és que
altres coses que exigeix la Constitució com és el dret al treball i l’habitatge, que prou
esforços costa, que el govern s’hi impliqués més. Això no va contra el Sr. Ramírez, ni contra
el grup popular, va contra els qui tenen la responsabilitat directa de complir amb la
Constitució i de fer que aquest compliment, que vol ser tan rigorós en alguns casos ho sigui
també amb els altres com el dret al treball i a l’habitatge, que són els dos als quals es referia
i que han de resoldre els ajuntaments a primera línia de foc amb ben poca ajuda del govern
central. I l’expressió llibertat que és potser la més bonica de les paraules en un àmbit social i
han de pesar el mateix totes dues. Cap contradicció amb això. Llibertat per poder dir les
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coses tant ajustades possibles a la realitat, tots dos són electes i ell procura ajustar-se a
aquesta realitat i no el trobarà en cap contradicció en aquest respecte a les llibertats dels
altres, reclamant que es respecti la seva.
Amb relació a l’informe dels mossos d’esquadra relatiu al succés de la policia local,
certament no ha arribat. El foc va ser accidental però els procediments en aquests casos
han de ser els que han de ser. S’està parlant d’un cos policial, d’un seguiment que es va fer
pel cos dels mossos d’esquadra i que acabarà amb un informe. Aquest cos ha tingut
situacions prou complexes en els darrers mesos i suposa que la policia científica ha estat
més ocupada en altres afers de molta més rellevància que el foc fortuït que es va produir en
el magatzem de la policia local. No s’excusa d’ensenyar-lo, si el tingués no podria contestarli el que ara li contesta, quan es tingui li mostrarà.
El Sr. alcalde finalitza dient que agraeix a tots que hagin fet possible tirar endavant aquest
plenari d’avui per poder entrar en vigor les ordenances puntualment el dia 1 de gener de
2018 amb tots els avantatges que comporta. Agraeix tota la seva contribució a fer
possible des del debat polític els passos endavant que la comunitat ha donat al llarg
d’aquest any, que ha donat sense cap mena de dubte i desitja que amb família, amics,
com triïn, de la mateixa manera que desitja que hagin passat un bon Nadal, puguin tancar
l’any amb la il·lusió d’estar amb els seus més propers i que l’any 2018 porti nous passos
endavant per a Vila-seca i per a tots en l’ordre personal i familiar.

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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