ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 26 de gener de 2018
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 23.27 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
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Roberto García Casado

Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
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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, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADES ELS DIES 27 I 19 DE DESEMBRE DE 2017.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar les actes de les sessions ordinària
i extraordinària celebrades els dies 27 i 19 de desembre de 2017.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00761 AL NÚM. 00796 DE 2017.

(ES PRODUEIX DEBAT)

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. 00761 al núm. 00796 de 2017.
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3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

(ES PRODUEIX DEBAT)
3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN EL
CONSORCI LOCALRET.
Per acord plenari de 10 de juliol de 2015 es va nomenar a la Sra. Cristina Campallo
Martínez representant de l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET, havent desenvolupat
aquesta representació fins a la data de la pressa en coneixement pel Ple de la seva
renúncia com a regidora de la Corporació, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de
2017.
Per tant, cal proposar la substitució de la Sra. Cristina Campallo Martínez pel regidor F.
Xavier Farriol Roigés, com a representant de l’Ajuntament de Vila-seca en el Consorci
LOCALRET.
Per tot l’anterior i de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2 b) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local i article 38 del Reial Decret 2568/1986, i vista la
proposta formulada per l’alcaldia presidència, el Ple acorda, amb l’abstenció dels
Srs/Sres. Sànchez, Téllez, Forasté, Rodríguez i García i el vot a favor dels Srs/Sres.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa, Poblet Antonio, Ramírez, Pastor, Basterrechea, Martín i Camarasa, el que
segueix:
PRIMER. Nomenar al Regidor, F. Xavier Farriol Roigés, com a representant de
l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET, en substitució de la Sra. Cristina Campallo
Martínez.
SEGON. Notificar el present acord al regidor designat i al Consorci LOCALRET.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler
d’anuncis i en la seva electrònica de l’Ajuntament.

4t.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
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4.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.

A) MOCIÓ PER IMPLEMENTAR BEQUES MUNICIPALS PER A L'ALUMNAT DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
VILA-SECA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Escola Municipal de Música de Vila-seca i el Conservatori de Música de Vila-seca són
centres d'ensenyament musical creats des del Patronat Municipal de Música de Vila-seca.
L'origen es remunta a 1974 quan, per iniciativa municipal, es van començar a impartir
classes de música a tots els infants en edat escolar. A partir d'aquí l'any 1978, el Ministeri
d'Educació i Ciència, que aleshores era qui tenia les competències en matèria
d'ensenyament, va autoritzar la creació del Conservatori de Grau Professional de Vilaseca, atenent a la qualitat de les propostes docents del centre. En aquell moment, el
conservatori ja comptava amb un professorat de molt bon nivell, un cor de veus blanques
amb projecció internacional (Cor Sant Esteve) i un Curs Internacional que començava a
consolidar-se entre els cursos més prestigiosos del país. L'any 1986 es va crear la
primera orquestra que, amb el temps, ha esdevingut, juntament amb el Cor Sant Esteve,
un dels elements de major projecció del centre.

En l'actualitat, I'Escola Municipal de Música dóna formació als alumnes de nivell
elemental i als alumnes interessats a rebre formació musical no oficial a Vila-seca. El
Conservatori de Música imparteix els ensenyaments oficials de Grau Professional d'acord
amb la normativa vigent.

Per la seva banda, El Conservatori de Vila-seca atén els alumnes de Grau Professional
d'acord amb allò que estableix la normativa vigent. El centre imparteix, doncs,
ensenyaments oficials reglats. Aquests ensenyaments donen dret, després de la
superació del darrer curs, a l'obtenció del títol professional de l'especialitat
instrumental corresponent. Els alumnes hi poden accedir a partir de la superació de la
prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L'accés pot ser a qualsevol dels sis cursos que té aquest grau. Entre els objectius
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d'aquest nivell d'estudis, un dels més importants és el d'estimular els joves amb aptituds,
interès i talent per preparar-los per cursar els estudis musicals de nivell superior.

Si bé la qualitat dels estudis musicals del nostre municipi és irrefutable, cada cop són més
les famílies que no poden gaudir d'aquest servei públic municipal per qüestions de caire
econòmic. Per aquest motiu, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú considerem
que un servei públic municipal com aquest no pot deixar a la cuneta bona part dels
contribuents. Com a representants dels veïns i veïnes, no podem permetre que un
servei públic i municipal com aquest tingui caràcter elitista. Volem una educació musical
pública, de qualitat i universal en la qual ningú pugui veure privat d'anar per motius
econòmics.

Un municipi amb deute zero i superàvits anuals superiors al milió d'euros pot i ha
d'establir bonificacions en funció de les rendes familiars o un servei de beques que
garanteixi la justícia social i l'accés de les famílies més desfavorides a aquests estudis
reglats per tal de fer efectiu el principi de igualtat d'oportunitats de tots els veïns del
municipi en l'accés a l'educació musical, tal i com preceptua la Llei d'Educació Catalana.

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 l'adopció deis
següents,
ACORDS

PRIMER. Iniciar un estudi econòmic per analitzar la possibilitat d'establir beques
municipals per a l'alumnat de I'Escola Municipal de Música de Vila-seca i del Conservatori
Professional de Vila-seca amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats de tots els
veïns del municipi en l'accés a l'educació musical, així com potenciar l’esforç en millorar
el rendiment acadèmic.
SEGON. Que les condicions per aconseguir la beca tinguin en compte la renda de la
unitat familiar, així com els expedients acadèmics del curs anterior de l’alumnat ja
matriculat, o de la prova d'accés, pera l'alumnat nou.
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TERCER. Que els conceptes a becar siguin les taxes corresponents a la matrícula i la
quota mensual.
QUART. Fer difusió dels següents acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals”.

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

El Ple acorda, per unanimitat, retirar aquesta moció de l’odre del dia per a un millor estudi.

B) MOCIÓ PER REALITZAR UN PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE VENT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), vigent en funció
de l'acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, constitueix un pla especial que té per finalitat
disposar d'una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les
incidències i emergències que es puguin produir en l’àmbit del risc per vent.
Estableix l'estructura de resposta, l'operativa i els procediments necessaris per gestionar
qualsevol emergència associada al risc de vent, amb la finalitat de minimitzar aquest risc i
garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi
ambient.
Entre d'altres qüestions rellevants, aquest pla especial especifica una sèrie de municipis
obligats a realitzar un PIa d'Actuació per Risc de Vent entre els quals és el municipi de
Vila-seca per superació del llindar de població.
És important assenyalar que, més enllà de la obligatorietat, el municipi de Vila-seca fa
anys que pateix infortunis com a conseqüència de l'acció del vent, cosa que fa
imprescindible prendre mesures al respecte. A tall d'exemple fa uns anys va caure, per
culpa del fort vent, una torre de llum de l'estadi municipal mentre jugaven infants.
Afortunadament, cap persona va resultar ferida. Així mateix, l'any passat es va retirar
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d’urgència l'envelat com a conseqüència de la forta ventada. Per últim, el vent també va
incidir negativament en la Festa Major d'Hivern d'enguany obligant a reubicar la carpa del
circ "dels somnis" imprudentment ubicada al vell mig de Plaça de la Riera sense un
anclatge suficientment ferm.
Per tots els motius exposats des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú demanem al
Ple Municipal de Vila-seca l'adopció deis següents,
ACORDS
PRIMER. Iniciar la confecció del PIa d'Actuació per Risc de Vent de Vila-seca tal i com
determina el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT)
SEGON. Comunicar el següent acord al Departament d'lnterior de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER. Fer difusió dels següents acords a través dels diferents mitjans de
comunicació municipals”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. TÉLLEZ I ES PRODUEIX DEBAT)
El Ple acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Camarasa i García, l’abstenció dels Srs. Forasté i Rodríguez i el vot
en contra dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura,
Teruel, Núñez, Almansa i Poblet Antonio, la present moció.
4.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.

A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA- SECA - ACORD
MUNICIPAL PER LA REORGANITZACIÓ DELS ORGANISMES AUTÓNOMS LOCALS I
LES SEVES FUNCIONS EN L'ÁMBIT CULTURAL
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, l’estructura administrativa de Vila-seca es basa en tres figures jurídicament
diferenciades: l'Ajuntament de Vila-seca i els dos Patronats Municipals autònoms (Música i
Turisme). En un municipi on el turisme és i ha de ser un motor fonamental de l'economia
local, esdevé estratègic disposar d'un ens amb personalitat jurídica, estructura i pressupost
propis; permanentment i exclusivament dedicat a la promoció turística del municipi. No
obstant això, entre les actuals funcions del Patronat de Turisme hi ha la d'organitzar les
Festes Majors del municipi, malgrat que en cap dels objectius fundacionals d'aquest
Patronat es contempla clarament així. No és fins al 14e objectiu contemplat en l'Article 3 dels
Estatuts del Patronat de Turisme que es fa referència a quelcom semblant:
“n) Impulsar les polítiques locals de promoció d’activitats culturals i lúdiques.
o) Potenciar l’oferta cultural, lúdica i festiva com a complement del reclam dels visitants.
p) L'organització d'esdeveniments d’interès ciutadà en matèria d'oci i temps de lleure.
q) Promoure la practica cultural i fomentar la participació a la festa dels ciutadans del
municipi i el seu entorn com a espai de comunicació i d’integració sociocultural."

En una altra línia estratègica, és important que Vila-seca disposi d'una política d'acció
cultural clara i unes línies de treball establertes. És essencial definir un PIa d'Acció Cultural
encarat a la preservació del patrimoni cultural propi, a la generació de cultura i a la seva
promoció. Això es fa encara més necessari en el nostre municipi, que ha rebut un increment
substancial de població en un període de temps molt curt, i on és clau la integració d'aquesta
població nouvinguda i la seva vinculació social i emocional amb el poble. Disposar d'un ens
amb personalitat jurídica, estructura i pressupost propis exclusivament dedicat a la promoció
cultural al municipi, afavoriria clarament la cultura.
Atès que la promoció cultural és un eix estratègic en si mateix i que més i millor cultura
implica més sentiment de pertinença, que implica més cohesió social.
Atès que no s'ha d'entendre la política cultural del municipi com un complement de
l'oferta turística, sinó com un element clau del patrimoni local, com un element d'integració i
cohesió social, i com una font d'enriquiment personal i col·lectiu.
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Atès que el Patronat de Turisme s'hauria de dedicar exclusivament a la promoció turística
del municipi, amb treballadors i treballadores especialment formats en aquest àmbit; malgrat
que actualment disposa de treballadors dedicats exclusivament a tasques de promoció
festiva i cultural.
Atès que el que aquí es proposa és la creació d'un organisme autònom local de naturalesa
administrativa, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d'obrar i també
d'autonomia financera i funcional, creat per al desenvolupament i assoliment dels objectius
definits en el seus Estatuts (pendents de creació); amb adscripció a I'Àrea Cultural.
Atès que la creació del Patronat de Cultura afavoriria la promoció cultural del municipi i
evitaria duplicitat de funcions, per mitja de l'assumpció de la totalitat de les funcions actuals
de l'Àrea de Cultura i de les funcions de facto esmentades del Patronat de Turisme; i que la
seva Presidència hauria de recaure sobre la Regidoria de Cultura.
Atès que aquest organisme autònom es regiria legalment per allò disposat als articles 85 i,
especialment, 85bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim
Local; als articles 45 a 52 í 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i
Funcionament de l'Administració General de I'Estat; als articles 249 í 254 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; als articles 199 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals; a l'article 164 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locals; a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques; i a la resta de legislació de caràcter local que li sigui aplicable.
Atès que, de forma practica, actualment l'Area de Cultura de l'Ajuntament de Vila-seca
disposa d'un nombre insuficient i precari de tècnics de cultura.
Atès que disposar del Patronat Municipal de Cultura podria esdevenir un primer pas per a la
integració d’òrgans, funcions i consells -dels quals actualment no es disposa- que aportarien
un gran valor i riquesa al nostre teixit cultural, com podrien ser: Oficina d'Atenció a les
Entitats i a l'Associacionisme, Consell Local d'Entitats o Comissió de Festes.
Atès que disposar d'una major capacitat i dedicació administrativa facilitaria la protecció deis
actes o esdeveniments culturals i festius realitzats per la xarxa associativa de Vila- seca que
representen un bé patrimonial immaterial, amb la intenció de fomentar-ne la participació, la
seva preservació i una difusió i documentació adequades.
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Proposem al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS

Primer.- Adquirir el compromís polític de crear el Patronal Municipal de Cultura.
Segon.- Encarregar als Serveis Tècnics de I'Ajuntament de Vila-seca la redacció d'una
proposta inicial d'Estatuts per al Patronal de Cultura de Vila-seca, que serveixi com a
document de treball per a I'Equip de Govern i els Grups Municipals.
Tercer.- Sotmetre a aprovació del Ple aquests Estatuts, un cop hagin estat redactats i
consensuats i estudiada la seva viabilitat econòmica, sens perjudici que aquesta aprovació
definitiva es pugui endarrerir per necessitats economicojurídiques i/o administratives.
Quart.- Promoure les modificacions estatutàries i legals que siguin necessàries, com ara la
dels estatuts del Patronal de Turisme, així com la reestructuració interna del personal de
I'Ajuntament; un cop hagi estat aprovada en seu plenària la constitució del Patronal de
Cultura”.

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

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

B) MOCIÓ PER IMPULSAR LA CREACIÓ D'UN BANC DE TERRES MUNICIPAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’àmbit rural és fonamental per entendre el nostre municipi i el seu desenvolupament, sent
aquest sector el principal motor econòmic local fins fa no gaires dècades, fet que li confereix
un gran valor històric i sociològic. Per aquest motiu, des de Decidim Vila-seca - AM,
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entenem que és primordial afavorir polítiques municipals dirigides a fomentar la conservació
i el desenvolupament de la part, malauradament petita, d'aquesta àrea agrícola que avui en
dia encara es conserva en el nostre terme municipal.

Amb aquest objectiu, i seguint la línia iniciada amb les mocions per a incrementar la
seguretat i la vigilància en l’àmbit agrícola o a una millar conservació deis camins rurals
municipals, s'emmarca la present proposta de creació d'un Banc de Terres, la qual, a
l'empara del que disposa la llei del Parlament de Catalunya 1/2008, de 20 de febrer, de
contractes de conreu, pretén consolidar l’àmbit rural del nostre municipi, creant una àrea on
aquelles finques rústiques que es trobin en estat d'abandonament del cultiu puguin ser
treballades per aquelles persones interessades en cultivar-les.

L’experiència en bancs de terres és amplia i molt extensa al nostre país, amb nombrosos
exemples impulsats des de diferents nivells de l'administració com el Banc de Terres del
Baix Camp, el Banc de Terres del Garraf, el Banc de Terres de la Comunitat de Regants
Garrigues Sud, o bancs de terres d’àmbit local com els de Amposta, Ulldecona, Vinaròs,
Torrelles, Cabanes, Manises i una llarga llista, que demostren que aquesta iniciativa és una
solució efectiva i contractada a l'hora d'impulsar la consolidació, viabilitat i conservació de
l’àmbit agrari.

Els avantatges de l'impuls d'un Banc de Terres són innegables i molt nombrosos:
Aturar l'evident abandonament de !'agricultura i la pagesia, i l’àmbit rural i agrícola en
general.
Posar en valor la superfície agrícola abandonada o en previsió d'abandó.
Reduir les dificultats d'accés a la terra a persones i famílies disposades a treballar en
aquest àmbit.
Conservar les funcions del sòl afavorint una gestió sostenible i equilibrada del
territori.
Manteniment i recuperació del sector primari local i dels cultius i varietats propis de
cada territori.
Creació de nous llocs de treball.
Impuls d'una economia local sostenible i equilibrada, garantint la pervivència del
sector primari.
Altres avantatges derivats de disposar d'un Banc de Terres, podrien ser la possibilitat
d'impulsar programes específics d'impuls de l'ocupació o d'altres opcions més ambicioses
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com sembrar la llavor d'una futura creació d'una reserva agrària al nostre municipi, que
combinaria el desenvolupament del sector primari amb la creació de noves possibilitats dins
del sector turístic, com demostren algunes iniciatives que ja s'estan treballant en aquest
sentit.

Finalment, volem fer constar que el treball conjunt amb la Cooperativa Agrícola de Vila-seca
ha de ser bàsic en el desenvolupament d'aquest projecte, però que l'impuls, l'assessorament
i el "tutelatge", almenys en els primers anys de funcionament, han de provenir del mateix
Ajuntament.

Per tot això exposat, des del Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal, es
proposa al Ple de I'Ajuntament, l'adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Impulsar des de I'Ajuntament de Vila-seca la creació d'un Banc de Terres Municipal
de Vila-seca, establint una comissió de treball conjunta amb la Cooperativa Agrícola
Municipal que determini i desenvolupi les següents propostes:
Creació d'una base de dades i d'un registre que contingui l'oferta i la demanda
existent en cada moment.
Reglament de funcionament del Banc de Terres.
Establir la delimitació geogràfic del Banc de Terres.
Establir les condicions d'accés, tant de l'oferta com la demanda, al Banc de Terres,
determinant-ne els models d'alta i baixa.
Desenvolupament de tots aquells altres aspectes que es considerin necessaris per al
correcte desenvolupament i funcionament del Banc de Terres municipal.
Segon.- Elaboració i aprovació d'una ordenança municipal específica que en contingui el
reglament definitiu així com la bonificació de I'IBI rústic pera totes aquelles finques
abandonades o susceptibles d'abandó que decideixin incorporar- se al Banc de Terres.
Tercer.- Fer la publicitat necessària del projecte amb l'objectiu de garantir-ne la màxima
difusió, especialment entre els col·lectius que s'hi puguin veure directament beneficiats.
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Quart.- Comunicar l'aprovació d'aquests acords a la Cooperativa Agrícola de Vila-seca, al
Consell Comarcal del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona i al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. FORASTÉ I ES PRODUEIX DEBAT)
El Ple acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterreche, Martín, Forasté, Rodríguez, Camarasa i García i el vot en contra dels Srs/Sres.
Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa
i Poblet Antonio, la present moció.

C) MOCIÓ PRESENTADA PEL NOMENAMENT D'UN CARRER, PLAÇA O EDIFICI
MUNICIPAL COM A "1 D'OCTUBRE".

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'u d'octubre va ser sens dubte un dia per recordar en molts sentits. La celebració del
Referèndum va ser un acte de dignitat col·lectiva, on la Generalitat i gran part de la
ciutadania de Catalunya va resistir tots els mecanismes de repressió de I'Estat que
intentaven impedir-lo. La campanya de la vergonya, que va suposar la vulneració de drets
fonamentals i l'arribada de la Guardia Civil i la Policia Nacional per a intervenir mitjans de
comunicació, impremtes i conselleries de la Generalitat ens feia recordar més a principis de
segle XX i al franquisme que no pas a una democràcia europea consolidada del s.XXI.
Però pitjor estava per arribar. L'Estat, frustrat en veure que els col·legis electorals es van
constituir correctament amb urnes i paperetes, va reaccionar de forma violenta i amb un ús
de la força desproporcionat. Les imatges tan lamentables que s'han pogut anar veient de la
Guardia Civil i el CNP apallissant ciutadans pacífics a les portes dels col·legis i que han fet la
volta al món, són absolutament execrables i demostren la impotència de I'Estat envers la
celebració del Referèndum. Una violència que no oblidarem.
Per desgracia, a Vila-seca també ens va tocar. Vam veure com pujaven Riera amunt una
quantitat desproporcionada de dotacions antidisturbis preparats per a qualsevol acció. Cal
remarcar en aquest punt, la valenta i decisiva defensa pacífica de tots els ciutadans
disposats a protegir els col·legis i que, havent vist les imatges durant el matí, van decidir
quedar-se per protegir les urnes. Per tant, aquesta moció fa honor també a tots i totes elles,
que valentament van mantenir-se ferms a l'arribada de la Guardia Civil.
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Considerem que aquest dia restarà present en la memòria de tots nosaltres i sortirà en els
llibres d’història i per això, i sabent que Vila-seca va ser un dels pobles afectats per la
intervenció de la policia espanyola proposem que un edifici de titularitat municipal, una plaça
o un carrer s'anomeni "1 d'octubre", deixant en la memòria dels vila-secans aquest trist, però
a la vegada feliç dia tan important per al país.
El Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal proposa al Ple l'adopció del
següent:

ACORD
ACORD ÚNIC.- Posar a un carrer, plaça o edifici municipal, en ús o de nova inauguració el
nom "1 d'octubre".

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

El Ple acorda aprovar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya,
Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Poblet Antonio, Forasté i
Rodríguez, l’abstenció de la Sra. Sánchez i el Sr. Téllez i el vot en contra dels Srs/Sres.
Ramírez, Pastor, Basterrechea, Martín, Camarasa i García, la present moció.
5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté.
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Diu que han vist que s’ha tret la placa del portal de Riudoms i el codi QR, i ha sabut que ni
les pedres ni el lloc es correspon al portal de Riudoms i que els segles de les plaques
tampoc es corresponien entre elles. Per això pregunta quin ha estat el motiu, perquè
entenen que aquests no poden ser els motius, ja que després de tants anys si ho han tret
ara ha costat molt d’adonar-se’n que allò no era correcte i volen saber què ha passat.
En segon lloc, dir que estaven valorant no fer la proposta en el torn obert de paraula perquè,
al final, en no haver-hi dret a rèplica, pregunten coses i l’alcalde contesta el que li sembla. Fa
bona la dita aquella de fer passar bou per bèstia grossa i acaben tots escoltant els seus
sermons carregats de paternalisme i postveritats i que bàsicament són campanya electoral
permanentment.
L’alcalde li diu al Sr. Forasté que faci les preguntes sense fer consideracions ni valoracions
perquè ell tampoc les fa d’ell i li demana que faci les preguntes i les consideracions que
cregui oportunes, però que no faci qualificacions del que li contesten, tant si li agrada com si
no li agrada. Li diu que es limiti al torn obert de paraules de dir el seu posicionament o les
seves preguntes com fan tots els grups.
El Sr. Forasté diu que li farà notar que sí els fa i que ja les llistarà.
El que sí voldria dir, continua el Sr. Forasté, és que al Ple del mes de maig de 2016, van
presentar en aquest plenari una moció on demanaven la creació del Consell d’Infants,
l’equip de govern va dir que hi estaven d’acord però la votarien en contra i després del que li
va dir a l’últim plenari, ell ha volgut anar allí perquè hi ha hagut coses que es van dir allí
aquell dia i que creu que mereixen preguntes. Amb els següents arguments literals, en
aquell moment es va dir : per nosaltres el Consell d’Infants municipals ha de ser una activitat
més dins d’un projecte molt més ambiciós , i per això pregunta en què consisteix aquest
projecte molt més ambiciós i quines altres iniciatives hi havia. També es va dir literalment :
haver aprovat el plenari del mes d’abril l’adhesió al Programa Ciutats Amigues de la Infància,
no ens obliga a fer aquest projecte. L’alcalde, en l’últim plenari li va dir que el motiu, per cert
equivocadament, era perquè s’havia aprovat aquesta moció i els obligava a treure el Consell
d’Infants, que és una posveritat. Literalment : en un moment de inestabilitat en aquest
moment no seria molt més interessant donar eines als nostres joves perquè resolguin els
conflictes? I pregunta si és que ara no hi ha conflictes. Literalment, Abans de fer aquest
Consell s’han de fer altres coses. Suposa que ja les han fet les altres coses, i voldrien saber
quines eren i com és que ara ja han pogut fer el Consell, tot i que deixa clar que se
n’alegren. L’alcalde li va dir al Sr. Rodríguez que estava parlant de recursos humans i de la
feina que té la gent als ajuntaments, no són maquinàries il·limitades amb recursos infinits.
Bé han encarregat el projecte En Xarxa, si aquests eren els recursos que necessitaven,
tampoc era un esforç tan gran, i més tenint en compte que al 2016 van tenir un superàvit de
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7 milions d’euros. Imagina que no es van gastar en això. Literalment, si ens presenten una
moció dos dies abans del Ple, no deixen marge de maniobra, i això no els ho poden
acceptar perquè la discussió d’aquest Consell d’Infants va derivar en aquest sentit.
Literalment, i no és un no per sistema, així no es pot treballar, això ho va dir l’alcalde. Doncs
bé, les dues mocions que han presentat avui van entrar fa tres setmanes i com se’ls va dir
això va voler entrar una instància amb les dues mocions, per reforçar-ho i on convidaven
l’equip de govern a parlar-ne i a treballar-les en comissió o allà on ells creguessin oportú. I
quina ha estat la resposta? El silenci. És igual tres dies que tres setmanes, la resposta de
l’equip de govern, almenys pel que fa a la seva experiència, és la mateixa. Per tant, de
vegades segons quins comentaris caldria fer-los honor. I tot això ho ha exposat perquè en
l’últim Ple ordinari i parlant del Consell d’Infants, va menystenir la seva proposta fent veure
que no havia existit o almenys que no la recordava, i és just informar a la ciutadania i fer-los
memòria del que es diu aquí i com són les coses i com passen, perquè no és la primera
vegada que, des del seu punt de vista, es canvia la realitat.
Del Sr. Basterrechea.
Diu que amb tot el tema de l’1 d’octubre i dels referèndums, ja li va dir al Ple al seu dia que
ja havia sortit de l’ambigüitat i que en un excés de sentimentalisme un representant polític de
tots els ciutadans va aparèixer al Parlament de Catalunya amb el bastó de comandament
representant a tots els ciutadans de Vila-seca, cosa que avui ha ratificat. Avui ho ha
demostrat, una vegada més, amb la seva demagògia, amb els mateixos arguments que ha
utilitzat avui pel tema del carrer o la plaça de l’1 d’octubre dient que la comissió decidirà. Li
voldria recordar que quan el grup municipal del PSC va presentar la moció perquè es fes un
carrer, una plaça, un jardí, en memòria d’Antonio Muñoz, una persona molt estimada al
municipi, l’alcalde va votar en contra, i avui ha votat a favor, amb la qual cosa li demostra
que l’únic motiu pel que va votar en contra va ser perquè era socialista. Avui no ha
representat el sentiment majoritari del municipi i només s’ha de veure el resultat de les
anteriors eleccions. Li sembla molt trista l’actitud que ha pres avui.
També voldria preguntar si es farà alguna cosa amb el mercat municipal. El mercat
municipal fa pena. Només té quatre parades i necessita urgentment un canvi d’imatge i una
reforma urgent i completa per poder donar-li la vitalitat que necessita un mercat municipal en
un municipi com Vila-seca. Si l’equip de govern té algun pla per poder rescatar-lo o per
poder fer alguna cosa, els agradaria saber-ho i formar part dels debats per poder aportar
solucions a la imatge deplorable que té el mercat municipal.
Del Sr. Téllez.
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Diu que començarà fent dos precs i després la seva companya en farà dos o tres més.
En primer lloc, dir que en una relació de factures que tenen per costum veure, prèvia a la
Comissió d’Hisenda es troba que s’ha fet un estudi relatiu a un servei de transport urbà a
Vila-seca. El dia 10 d’octubre demana aquest estudi i li contesten que l’estudi encara es
trobava pendent de la seva redacció definitiva per part de l’equip tècnic i de la validació de la
Direcció General de Transport de la Generalitat. Un mes després, el dia 19 de novembre,
torna a fer la reclamació, torna a demanar l’estudi adjuntant tota la legislació vigent i com
l’empara la Llei de Bases de Règim Local així com la Llei de Transparència, ho demana i li
tornen a contestar que no pel mateix motiu que encara es troba pendent de validació per
part de la Direcció General de Transport de la Generalitat. Vista aquesta circumstància va
tenir l’obligació i el deure d’anar a la Comissió de Garanties del Dret d’Accés de la
Informació pública de la Generalitat de Catalunya a finals de desembre i, pel que ha vist, el
dia 2 de gener ja van formular un escrit a l’Ajuntament de Vila-seca en que es volia saber el
motiu pel qual es privava l’accés de la informació al grup de Vila-seca en Comú. El dia 10 de
gener ja s’ha tramés una còpia d’aquest estudi a cadascun dels portaveus del grup
municipal. Per això pregunta si cal fer tot això per accedir a un expedient, perquè el que sí
està clar és que a dia d’avui la raó per la qual no se li donava l’estudi encara no s’ha
complert, ja que segons té entès encara no ha arribat la validació de la Direcció General de
Transport Públic de la Generalitat. I voldria dir que si pensen que ells com a regidors no
tenen més eines a l’hora de fer garantir els seus drets, estan equivocats, ja van anar al seu
dia al Síndic de Greuges, en aquesta ocasió han hagut d’anar a la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, però el que realment li agradaria seria no haver de fer
servir aquests mecanismes per poder tenir la informació.
L’altre prec és que l’any passat van indicar reiteradament que en matèria subvencional no es
complia amb la legislació vigent i que ni l’oposició ni el departament d’Intervenció tenien la
possibilitat de fer el control i l’avaluació derivada de l’aplicació del pla estratègic de
subvencions, atès la carència d’indicadors de gestió i pel fet que els regidors i les regidores
competents no havien realitzar l’informe sobre el grau d’avançament de la seva aplicació.
Aquest informe en teoria s’hauria d’haver fet el dia 15 d’abril de l’any passat. No es va fer
mai. El dia 1 de desembre en l’aprovació del pressupost de 2018, que aquesta vegada no
entrava el pla estratègic, van advertir que si al pla estratègic de 2018 no incorporava
indicadors de gestió, no s’aprovaria i es trobarien en una situació molt delicada atès que això
implicaria una situació molt desagradable en la qual les persones en situació de
vulnerabilitat no podrien rebre ajuts d’urgència social ni les entitats no podrien rebre
bestretes pel seu servei al municipi. Malauradament el temps els ha tornat a donar la raó,
ara s’està acabant el mes de gener i no es té pla estratègic de subvencions com a
conseqüència d’aquesta manca de planificació de coses que ja havien advertit a llarg de tot
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un any. En aquest sentit, el mal ja està fet, però sí que demanaria tota la celeritat possible i
tot el que pugui fer l’alcalde perquè es pugui tramitar el pla estratègic de subvencions i
també demanar el compromís de tots els regidors de realitzar l’informe sobre el grau de
compliment de la seva aplicació el dia 15 d’abril tal i com demana la llei de subvencions,
perquè pugui funcionar tot de manera ordinària.
De la Sra. Sánchez.
La primera pregunta va dirigida al tema dels pressupostos participatius i la proposta
guanyadora que va ser el parc caní a Vila-seca. En un primer moment s’hi va preveure una
destinació de 80.000 euros i al seu grup li va semblar molt desmesurat aquest import i, en
comparació amb altres municipis on també estan construint parcs canins, amb aquesta
quantitat se’n tindria per quatre. Han vist que s’ha rebaixat la quantia i pensen que es podria
fer més d’un parc caní a Vila-seca, tot i que se n’ha pressupostat un. Volen saber quan
estarà enllestit, la data del primer, quin és el percentatge del seu full de ruta i si s’informarà
prèviament a la ciutadania que té gossos i estan censats al municipi. Aquesta proposta
tampoc saben si s’acaba d’ajustar al que va demanar la ciutadania, perquè es farà la
construcció d’un parc caní i el lloc on es farà difícilment hi anirà la gent que viu per la zona
del Castell, perquè està molt lluny.
Han pogut veure als mitjans públics, sobretot al diari Mes i també a xarxes, que l’equip de
govern fa la seva representació municipal, com ha de ser, i en aquestes representacions
que fan a les escoles, als centres cívics, als instituts, al pavelló...es fan fotografies amb
menors. Això que comenta ara li sembla molt oportú per fer una alerta conscient sobre les
fotografies que es poden fer amb menors. I voldria preguntar si quan l’equip de govern es fa
fotografies amb menors, amb infants, s’ha parat a pensar si als seus pares els agradaria
veure-les a la portada d’un diari o a les xarxes socials, com es pot veure a ensenyament
vila-seca.cat, esports vila-seca.cat. Cal preguntar-se què significa sentir-se propietari de la
seva imatge i disposar-ne sense la seva opinió. Per què? Perquè són menors i en cas de
dubte més val que es quedin curts que passar-se, per tant, demana que tinguin en compte
aquesta alerta que avui fa.
Parlant de les antenes de telefonia, han pogut veure que hi ha un canvi d’ubicació a les
antenes de telefonia. On hi ha la Canaleta s’ha canviat d’ubicació l’antena que era en un
costat i ara s’ha col·locat a l’altre costat de l’escola. També al polígon s’ha col·locat una altra
antena de telefonia davant un lloc on l’activitat que fan és rentar cotxes. I la pregunta és quin
és el motiu del canvi d’ubicació de l’antena de telefonia de la Canaleta i l’antena que s’ha
col·locat al polígon quin és el motiu, quina és l’empresa que l’ha instal·lat i si s’aprofiten les
antenes que hi ha.
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Respostes de l’alcalde.
En primer lloc, al grup de Decidim vol aclarir-li una cosa que va sentir al Ple passat i que
com no tenia la corroboració exacta, va preferir no contestar. Aquest grup va invocar en
diverses ocasions que hi havia onze vacants a la plantilla municipal i com és que no es
cobrien. Voldria deixar ben clar que això no és cert, no hi ha vacants perquè estan cobertes
al 2017 al 100% i al 2018 només queden pendents perquè s’enceta l’any aquelles que són
de nova creació i que es proveiran enguany mateix. Les onze vacants estan cobertes, altra
cosa és que el titular que ostenta la plaça encara no la tingui assignada en propietat pel
procés corresponent i siguin d’interinatge, però no hi ha places vacants sense cobrir, el 2017
el 100% i el 2018 es convocaran tan bon punt sigui possible les de nova creació per tenir la
incorporació d’aquest personal.
Amb relació al portal de Riudoms, hi ha un certa controvèrsia històrica que ara ja està
aclarida respecte si era aquella la ubicació o no, perquè hi ha diferents estudis publicats que
invoquen respecte de l’entorn de l’església i el carrer que circumda la zona de l’església
diferents tipus d’informació, depèn de l’època històrica i dels vestigis que s’han trobat al llarg
dels anys. Hi ha estudis de l’Agrupació Cultural que apunten unes tesis i altres estudis
posteriors que n’apunten d’altres, algun de recent que ha estat presentat a la pròpia església
parroquial. Davant el fet que ha adquirit fortalesa la idea que aquell no era el portal de
Riudoms, no han volgut enganyar a ningú, i quan ha estat oportú i quan ha estat el moment
adequat s’ha retirat el cartell que indicava la presència d’aquest portal en aquell indret. De
fet era una confusió que també l’entén, perquè en definitiva va molt en la direcció del terme
de Riudoms i era fàcil atribuir a aquell indret un dels punts d’entrada de l’antiga muralla.
Sembla ser que no és així i les pròpies consultes històriques fetes i les posteriors que s’han
fet han induït a corregir aquest equívoc i no mantenir-lo per més temps. Assumpte conclòs i
contestat.
Ha d’admetre que el Sr. Forasté ha vist una certa contrarietat, per dir-ho d’alguna manera,
en un assumpte del Ple de maig de 2016, que hi vol veure burxa i no n’hi ha. Creu que en el
darrer Ple o en l’anterior precisament va manifestar que hi havia hagut mocions tant del grup
municipal Socialista com de Decidim Vila-seca en aquesta direcció i que no recorda en
quina data s’havia acordat fer-se de les Ciutats amigues de la infància, cosa que
efectivament des de l’àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat està tramitant amb zel i
puntualitat la regidora Sra. Teruel, no exempt d’un treball previ que s’ha de fer per poder
complimentar absolutament tots els requisits. La regidora els pot informar. No hi ha cap
menysteniment, ni en el Ple passat ni en anteriors. Hi ha hagut posicionaments polítics en
diverses ocasions sobre aquest tema i en algun moment determinat es va aprovar que Vilaseca es fes Ciutat amiga de la infància. Vila-seca ja és amiga de la infància, però si a més
19

es vol acollir a aquesta manifesta declaració, es fa i per això es fa la feina per complir amb
les condicions que s’exigeixen perquè una ciutat pugui ser amiga de la infància i es fa amb
rigorositat, amb deteniment i amb eficàcia com acostuma a treballar l’àrea que dirigeix la
Sra. Teruel. Menysteniment cap ni un, al contrari, tant de bo que aquell acord que es va
prendre hi tingui protagonisme qui hi tingui, s’han d’alegrar que es tiri endavant això, ell està
content i tots i hi poden estar.
Amb relació a les preguntes del Sr. Basterrechea, voldria dir-i que ell no ha sortit de cap lloc.
En tot cas, de casa cada dia quan va a treballar. La verborrea, l’estil, l’esquira...li dirà que el
que ha fet ell és molt senzill, intentar que el plenari de Vila-seca no torci les voluntats que hi
ha al carrer, i no les ha torçat. No s’ha forçat mai cap acord al Ple que vagi en contra d’allò
que és majoritari. Però s’ha defensat sempre, i així ho farà també sempre, la lleialtat a les
institucions del país que estan per sobre, molt principalment al Parlament de Catalunya on,
es decideixi el que es decideixi, hi radica i hi resideix la sobirania de tots els catalans i
catalanes, i també el govern de Catalunya que deriva d’aquest Parlament. Això ha de ser
una referència a la vida política d’un que es dedica a la política, que les institucions del país
siguin: el Parlament que representa a tots, i el govern que surt d’aquest Parlament. A Vilaseca s’ha respectat aquest principi i s’ha ofert sempre lleial suport a aquestes dues
institucions, i en conseqüència d’això s’ha actuat.
Respecte de quan va o no va a les institucions en presentació dels ciutadans, dir-li que
l’única recriminació que se li pot fer a un alcalde català, sigui del partit que sigui, és que
quan se’l demana al Parlament de Catalunya i se’l convida a ser-hi, al lloc on hi ha la
sobirania de tots els catalans i catalanes, si té temps per anar-hi no hi vagi. Si té una causa
que el justifiqui de no anar-hi, és comprensible. L’estrany fora que fes abandonament
d’aquesta responsabilitat i no anés al Parlament de Catalunya. No tothom que va al
Parlament vota el que decideix el govern de Catalunya. Sempre que se’l cridi anirà al
Parlament i ha estat lleial a molts governs de Madrid i de la Generalitat, perquè aquesta és
la seva funció com a alcalde: representar els interessos de tots davant de l’estament
governatiu que sigui, altra cosa és el sentit dels seus actes quan expressa la seva pròpia
posició política. No hi ha cap ambigüitat. Hi ha hagut una claredat i una transparència
extraordinàries en tot moment, i prova d’això és que ha hagut d’aguantar algunes pulles
d’alguna banda de la sala de plens i de l’altra, perquè s’ha mantingut en una posició de força
ajustament a la realitat del municipi i el que representa aquest plenari. Fins i tot hi ha hagut
algun partit, que no el socialista, que ha fet una posició i la contrària i ho ha hagut de posar
en evidència, perquè la memòria encara no l’han perdut i quan surt de casa cada dia sap
perfectament el que surt a fer i quin és el projecte polític que defensa, que és la defensa dels
interessos de tota la gent.
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Li sembla fora de to que digui que a l’Antonio Muñoz no el van proposar perquè era
socialista. No és així. Abans que el Sr. Basterrechea conegués l’Antonio Muñoz, ell ja feia
molts anys que el coneixia i per això té el millor dels respectes. Però de noms a títol
individual de les persones encara no se han donat en aquest municipi. Considera, com
també es va considerar aquell dia, que no era pertinent, però independentment del bon nom
de la persona, de la família i del que votés aquest senyor. Per això no cal afegir coses que
no són de rebut, perquè ofèn sensibilitats, especialment la seva, perquè ell era amic de
l’Antonio i de la seva família, i si fos viu encara ho fora ara.
Respecte del mercat municipal, aquest és un bon mercat, el que passa que aquest mercat,
com tots els mercats, té paradistes i té paradistes que hi entren i altres que se’n van i en un
règim de llibertats i de lliure mercat la gent fa el que creu més convenient. Hi ha hagut
sempre un diàleg sempre permanent amb els paradistes que en són concessionaris. Del
mercat municipal, quan estava a punt de finir la concessió, se’n va parlar pel regidor
responsable i per la comissió bilateral constituïda entre l’Ajuntament i els paradistes, per tal
de conèixer quin era el seu punt de vista. Es tenien diverses opcions, com per exemple
tancar el mercat i prendre altres determinacions o com la que els paradistes suggerien i en
la que l’Ajuntament hi ha estat d’acord. Per això s’ha fet el procés que s’ha fet, que és obrir
una nova concessió d’un poc termini de temps (quatre anys + un) i aquest període és el que
s’ha sotmès i està a punt de resoldre’s, i en aquest sentit no hi ha cap novetat més que
l’acord al qual han arribat les parts. La part municipal podia tenir dos camins: el del
tancament o el d’escoltar. Creu que amb això no hi ha d’estar en desacord ningú perquè
sempre aposten tots pel màxim diàleg. Els paradistes van demanar de poder estar un temps
més per prendre determinacions de si van més endavant o més endarrere i s’ha cregut que
aquest nou concurs per un temps acotat era el més oportú. S’hi ha presentat els que ho han
estimat convenient i aquests són els que gestionaran durant aquests pocs anys el mercat
municipal. Més endavant, el Ple, el govern, tots plegats podran decidir quina és la destinació
futura d’aquell mercat. S’està en aquest punt perquè així ho han volgut els paradistes,
perquè la voluntat del govern ha estat de donar facilitar als paradistes i mantenir obert aquell
punt de servei públic.
Respecte a les preguntes del Sr. Téllez, del tema del servei de transport urbà, ell s’entesta
en una dialèctica de cartes que se li han contestat totes. En cada una se li ha dit en quin
moment estava i tothom que ha volgut aquesta informació a través del regidor responsable o
l’alcalde l’ha obtingut. Si vol anar a la comissió de garanties, dir-li que té tot el dret de fer-ho.
També va anar a la Sindicatura de Comptes a dir que signarien un conveni que encara
espera ara i ja està acostumat que cada ressò que veu el Sr. Téllez proven d’anar-hi per
tenir una mica de festa. Creu que no cal que vagi a la comissió de garanties ja que sempre
ha tingut la informació que han demanat. I pregunta si sap quants escrits han contestat
durant l’any 2017 fins el 19 de gener de 2018, o durant aquests últims temps fins al 2018:
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l’any 15, 37 escrits, 59 l’any 16, 36 el 17. Tots contestats. No n’hi ha ni un de pendent. Si
voler saber més aviat el que diu l’estudi, llavors sí que ha d’anar al fons de la qüestió, i el
fons de la qüestió és que aquest estudi, que està fet amb la bona finalitat de donar un bon
servei públic de transport, necessita que una institució indispensable que és el govern de
Catalunya, contesti aquest informe dient si l’accepta o no, si hi haurà un contracte programa,
si els ajudaran o no. Per això es necessita un cabal d’informació de tal importància que
mostrar aquest estudi abans és irrellevant perquè podria quedar absolutament canviat. Se’ls
ha enviat un estudi, quan sigui el moment, els demanaran la seva opinió, no abans, perquè
vol saber abans la del govern. El govern està en funcions i intervingut per l’article 155 i
esperen que es resolgui per poder recuperar la normalitat entre institucions i la cooperació
que presideix les relacions entre la Generalitat i el govern de l’Ajuntament de Vila-seca.
Respecte a les subvencions, dir-li que abans que el Sr. Téllez arribés a aquest plenari ja es
complia la llei i les subvencions a Vila-seca han estat sempre nominals, que és en opinió de
molta gent el sistema més clar de les subvencions. Si ara s’ha de fer a més un pla estratègic
de subvencions, les coses canvien, hi ha normatives noves i l’aplicació d’aquestes
normatives quan passa sobtadament i en moltes direccions, cal un temps d’aplicació. Les
coses no es poden fer totes alhora i al mateix moment. El pla de subvencions no dificultarà a
ningú, no crearà cap maldecap, no hi haurà cap inconvenient i estarà dins de poques
setmanes vigent i aprovat, i es podran atendre sota aquest nou criteri unes subvencions que
s’han atès sempre des del criteri que hi havia abans que hi hagués aquesta nova normativa.
Respecte a les preguntes de la Sra. Sánchez, dels pressupostos participatius i una de les
seves actuacions, que és el parc caní, dir que aquest parc s’ha volgut fer bé perquè els va
semblar que a aquesta iniciativa que demanava tanta gent li calia una resposta que fos
adequada al que demanaven. No és que l’hagin rebaixat. Ja sap com és una contractació
pública, es fa un pressupost, es fa un projecte, es valora i després les empreses, en lliure
competència, van a la contractació i fan baixes. Si amb relació al valor que li ha assignat el
servei tècnic, una empresa es veu capaç i està dins els límits legals d’oferir aquesta baixa,
de fer-lo per menys diners, tot aquest guany que es tindrà, és normal que sigui així. No és
que el govern hagi retallat l’import, sinó que l’import sota el qual va sortir a contractació, les
empreses que s’hi ha presentat ho faran per menys diners. S’informarà la gent i la gent hi
anirà. Si la gent té un sentit cívic i de bon acompanyament dels seus animals de companyia,
va on calgui. Ara van molt més lluny. I si amb el temps se’n pot fer algun altre es farà. Ara es
fa per mandat del pressupost participatiu.
Respecte a les fotografies a menors a les escoles, dir que quan el govern municipal va
arreu, quan la gent és adulta i no es vol posar en una fotografia, no s’hi posa i senzillament
s’aparta. Però relatiu a les escoles i sempre des que està normativitzat el dret a la imatge
dels menors, com tots saben perfectament i la Sra. Sánchez que és mestra ja ho coneix,
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quan es va a fer una visita oficial, sigui perquè ve un conseller del govern o consellera i es
va a inaugurar una escola o es visita l’inici del curs escolar, o es va a comprovar in situ con
funciona aquella aula que s’ha fet nova, el primer que li diuen a la directora o a la
responsable d’aquella aula és si hi ha algun nen o nena que tingui o que vulgui preservar el
dret d’imatge. Si és així, aquella criatura és separada o posada d’esquena perquè no pugui
ser identificada. Això és pràctica habitual als centres escolars o a tots aquells llocs que hi ha
menors, i que els centres respecten i els polítics respecten. Per tant, no cal que encengui
cap alerta que les alertes ja fa dies que estan aplicades, i no hi ha hagut mai cap problema
en aquest sentit i espera que tampoc hi sigui en el futur.
Pel que fa a la telefonia a la Canaleta, dir-li que aquella antena havia vençut el seu
contracte, hi havia els dictàmens de l’organisme oficial de la Generalitat que avalua si hi
havia riscos o no. No n’hi havia, però davant que la gent li incomodava que hi hagués
aquella antena i, com a més havia vençut el temps d’estada, es va fer fora i ara s’ha instal·lat
en una altre lloc on els tècnics municipals han informat que és el lloc favorable per poder-hi
ser, i ha estat instal·lada per l’empresa que explota la telefonia que dóna servei a aquella
antena.
El Sr. alcalde finalitza dient que res més a dir, espera haver contestat tot el que li han
preguntat i demana disculpes per si en alguna cosa ells de vegades no entenen les seves
expressions o ell no entén les seves, però en qualsevol cas és amb l’ànim de deixar les
coses ben clares. Ell, almenys adopta aquest criteri, ho fa amb tota la prudència i amb tota
rigorositat que pot, i li agradaria que així ho entenguessin amb la mateixa prudència que ell
els escolta i els atén en tot el que li diuen.

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

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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