ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 28 de març de 2018
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 0.35 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. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Roberto García Casado
Excusa la seva absència:
Sra. Estela Martín Urbano
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Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

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 EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA
CELEBRADES ELS DIES 19 DE GENER I 23 DE FEBRER DE 2018.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar les actes extraordinària i ordinària
celebrades els dies 19 de gener i 23 de febrer de 2018.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00100 AL NÚM. 00168 DE 2018.
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. 00100 al núm. 00168 de 2018. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2017
DE LA CORPORACIÓ DE VILA-SECA, INTEGRADA PER LA DE L’AJUNTAMENT, LA
DEL PATRONAT DE TURISME I LA DEL PATRONAT DE MÚSICA.
(EL SR. FARRIOL FA LA PRESENTACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)

Es dóna compte del decret de data 20 de març de 2018, pel qual es resolen els següents
punts:
“PRIMER.- Validar les operacions comptables que fan referència a la liquidació
presentada per la Direcció de Turisme de la Generalitat de Catalunya d’estades en
establiments turístics durant el període abril-setembre 2017, DR- 201700033394 i el
reconeixement de l’obligació per a l’aportació de l’Ajuntament de Vila-seca al Patronat
Municipal de Turisme de la taxa turística de l’any 2017, O-201700033395.
SEGON.- Aprovar la Liquidació del Pressupost General de la Corporació de Vila-seca
integrada per l’Ajuntament i els Organismes Autònoms Patronat Municipal de Música i
Patronat Municipal de Turisme, corresponent a l’exercici de 2017 en els termes continguts
a l’expedient elaborat a tal efecte.
TERCER.- Aprovar la incorporació de romanents de crèdits procedents de l’exercici 2017,
per un import total de 6.145.036,29€, d’acord amb el detall inclòs a l’extracte 6 de
l’expedient.
QUART.- Aprovar les baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats per import de
630.209,64€, d’acord amb el detall inclòs a l’extracte 13 de l’expedient.
CINQUÈ.- Trametre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, en compliment de l’article 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març i donar compte
al Ple en la propera sessió que es celebri”.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
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3.2 DONAR COMPTE DELS ACORDS CONTRARIS ALS INFORMES DESFAVORABLES
DE LA INTERVENCIÓ.
(ES PRODUEIX DEBAT)

Es dona compte de l’informe addicional relatiu a la documentació que els òrgans interventors
de les entitats del sector públic local han de presentar davant la sindicatura de comptes a
través de la plataforma EACAT, en relació amb l’article 218.3 del TRLRHL i respecte als
acords adoptats pels òrgans competents de les entitats locals amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.3 DONAR COMPTE DE L’INFORME PROVISIONAL I CONTROL POSTERIOR DE
FISCALITZACIO 2017
(ES PRODUEIX DEBAT)
Es dona compte de l’informe provisional del control posterior de fiscalització de l’exercici de
2017. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.4 DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL MES DE
FEBRER DE 2018 DINS DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’EXERCICI
2018.
(ES PRODUEIX DEBAT)
En virtut del Pla anual de control financer per a l’exercici de 2018, es dona compte de les
actuacions realitzades durant el mes de febrer de 2018, dintre de l’exercici de control
financer permanent. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INSTRUCCIÓ QUE CONTÉ LES NORMES A
SEGUIR PER LES ENTITATS FINANCERES QUE COL·LABORIN EN LA RECAPTACIÓ
MUNICIPAL.
(ES PRODUEIX DEBAT)
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D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós regulador de les Hisendes Locals, l’Ajuntament té
la facultat de sol·licitar l’assistència i col·laboració d’altres entitats per tal d’ampliar i agilitzar
el seu sistema de recaptació i cobrament de tributs i preus públics.
D’acord amb el marc normatiu general que regula els ingressos de la Hisenda Pública a
través d’Entitats Col·laboradores constituït pel Reglament General de Recaptació i per les
«Normes i procediments bancaris» desenvolupats per les Entitats Financeres espanyoles
a través de les seves respectives associacions (Asociación Española de Banca –AEB–,
Confederación Española de Cajas de Ahorro –CECA-, y Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito –UNACC–).
Donat que a dia d’avui l’Ajuntament únicament té un Conveni de col·laboració per a la
prestació de serveis de cobrament de tributs i preus públics amb Caixabank, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de data 30-10-2015.
Donat que per motius d’eficàcia i economia en la gestió administrativa resulta imprescindible
facilitar als contribuents els tràmits i pagaments de rebuts no domiciliats a les diverses
entitats financeres ubicades al municipi i d’acord amb l’Informe-Proposta IT3/18, emès per la
Tresoreria en data 20-02-2018.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la Instrucció amb les normes que regulen la relació entre les entitats
financeres que actuen com a col·laboradores en la recaptació municipal i l’Ajuntament de
Vila-seca i els seus Organismes Autònoms.
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal de Fons, així com a les
entitats financeres ubicades al municipi per tal que puguin sol·licitar autorització com a
entitats col·laboradores en la recaptació de l’Ajuntament de Vila-seca i els seus Organismes
Autònoms.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DETERMINAR LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI
PER A L’ANY 2019.
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Vista la sol·licitud del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya (RE2018001188, de 16 de febrer), per la qual es proposa el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2019, les quals es relacionen a
continuació:
1 de gener (Cap d’any), 19 d’abril (Divendres Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua), 1 de
maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de
setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de
novembre (Tots Sants), 6 de desembre (dia de la Constitució), 25 de desembre (Nadal), i
26 de desembre (Sant Esteve).
Ates que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret 177/1980, de 3 d’octubre, en
el que estableix que les dues festes locals seran fixades per ordre del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta del municipis respectius.
Vist allò que disposa la legislació vigent i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el següent calendari de festes locals del municipi de Vila-seca per a
l’any 2019:
- 17 de gener, dijous.
- 3 d’agost, dissabte.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i als medis de difusió de l’Ajuntament.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

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

A) “MOCIÓ PER CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE SUCRE DURANT
LA INFÀNCIA.
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(Es substitueix el text de la moció presentada per un nou text modificat pel grup
proposant)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment, l'elevat consum de sucre durant la infància és la principal preocupació
dels nutricionistes, autoritats sanitàries i pediatres: el valor nutricional del sucre és
zero, és a dir, aporta al cos energia i res més (ni vitamines, ni proteïnes, etc), les
conegudes "calories buides"; a més, el seu consum crea addicció i està directament
relacionat amb les càries, l'obesitat i risc de patir malalties cardiovasculars.
El nivell de consum de sucre durant la infància ha crescut tant que els estudis revelen que
un infant als 8 anys ja ha consumit la mateixa quantitat que el seus avis. La major part és
sucre afegit en productes ultra processats: brioxeria (on s'inclouen les galetes), snacks,
llaminadures, begudes ensucrades, gasoses, etc. En aquest context de mals hàbits
alimentaris, la ingesta de sucre és molt superior a la recomanada, tant que els
professionals destaquen que és freqüent que només amb l'esmorzar ja s'hagi superat la
ingesta diària recomanada. Als mals hàbits es suma la desconeixença, doncs més enllà
de les publicitats i reclams dels envasos, les enquestes demostren que no sabem
interpretar l'etiquetat dels productes.
Quan parlem de quelcom que perjudica la salut d'un infant i que genera addicció, la
decisió del seu consum hauria de ser estrictament familiar. La missió de l'ajuntament en
relació als bon hàbits dels infants i la seva salut, com a institució que procura el bé comú,
és la de recolzar a les famílies.
Malauradament, tot i que cada cop són més les famílies conscienciades sobre la
necessitat de deixar endarrere aquest tipus de consum perjudicial, fora de l'entorn
controlat de la llar és habitual trobar-se amb obstacles que dificulten normalitzar el nou
model, principalment esdeveniments on s'obsequia amb menjar i/o beure. Evidentment,
les famílies conscienciades sempre poden rebutjar l'obsequi, igual que en el cas dels
infants diabètics, tanmateix en ambdós casos suposa exclusió i és ben trist contraposar
salut a inclusió.
Al nostre municipi, per donar alguns exemples concrets:
-

Hi ha llars d'infants i centres de suport familiar on demanen a les famílies que els
infants portin galetes per a l'esmorzar, en alguns casos fins i tot a diari.
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-

-

-

A la ludoteca municipal, a les diverses celebracions, s'ofereixen sucs ensucrats,
batuts de xocolata, sandvitxos de crema de cacau, etc. Una mona per a menors
d'un any pot constar d'un dònut i un ou de xocolata. El cagatió caga llaminadures.
Etc.
Al menjador del casal d'estiu es donaven begudes ensucrades (mal anomenats
refrescos) i gelats.
Dins el pla educatiu d'entorn, activitats de la festa major, etc, s'han obsequiat
esmorzars i berenars als infants, consistents en coca ensucrada i xocolata
desfeta.
A la cavalcada de reis es llencen caramels amb sucre.

Evidentment, la intenció és la millor, s'obsequia amb productes ensucrats als infants
"perquè els agraden". Tanmateix, als nens els agraden més coses, estem segurs que
amb voluntat, imaginació i ajuda de professionals de la nutrició, es pot adaptar allò que
ja s'ofereix a una alternativa més saludable i que de ben segur també agradarà a petits i
grans. Per citar algunes idees que il·lustrin que no és tan difícil aplicar els canvis: els
caramels de la cavalcada podrien ser caramels sense sucre; el caga tió de les llars i de la
ludoteca podria cagar alguna joguina en comptes de llaminadures; els sucs de fruita que
s'ofereixen repetidament podrien ser de la varietat envasada de suc 100% espremut i
pasteuritzat, en comptes dels que són amb sucres afegits. Cal que l'ajuntament ajudi a les
famílies a empènyer en la direcció que es coneix que porta a un escenari més saludable i
contribueixi a normalitzar bons hàbits.
En quant a esdeveniments que organitzen associacions o entitats privades, la decisió és
seva, però una vegada informades, conscienciades i fent-los extensibles els nostres
recursos d'ajuda, podrien contribuir d'igual manera a la causa i llavors podríem afirmar
que Vila-seca és un poble que ajuda a les famílies a reduir el consum de sucre durant la
infància, alhora que no exclou a infants diabètics.

ACORDS
Primer. Demanar a les associacions, entitats, centres educatius i regidories del municipi
que quan organitzin activitats en les quals s’ofereix menjar i/o beure als infants,
incorporin, en la mesura del possible, criteris d’alimentació i hàbits saludables, especials
reduint els productes ensucrats ( sucs, batuts, galetes, coques, etc.)
Segon. Fer difusió del següent acord mitjançant els mitjans de comunicació municipals”.
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(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PER LA SRA. SÁNCHEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)

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

B) “MOCIÓ PER REALITZAR UN ESTUDI PER IMPLEMENTAR LA RECOLLIDA
SELECTIVA MITJANÇANT EL SISTEMA PORTA A PORTA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La brossa que generem els vila-secans i vila-secanes, la que llencem al contenidor gris o
de rebuig, se'n va a la incineradora de Tarragona. Allí també hi van els mateixos residus
dels altres municipis de la comarca del Tarragonès. Abans de la incineradora teníem
l'abocador de Vila-seca, a tocar de la Sèquia Major. Quan la situació de l'abocador va
esdevenir insostenible, l'antic abocador de Vila-seca es va transformar en el Parc Urbà de
la Torre d’en Dolça amb una inversió de 3,2 milions d'euros, tres dels quals van procedir
del Fons Social Europeu.
Atès l'informe de l'Àrea de Serveis Públics sobre l'increment de la tarifa i del cànon
d'incineració de la fracció resta per a l’exercici 2017 pel tractament dels residus del
municipi de Vila-seca, que revela que els cànons cada any són més elevats i la previsió
és que vagin augmentant.
Atès que l'increment de la tarifa i del cànon d'incineració de la fracció resta pel tractament
dels residus del municipi de Vila-seca molt probablement acabarà repercutint sobre la
taxa.
Atès que l'encariment del preu de la tona dipositada a la incineradora provoca que cada
vegada costi més diners no fer la recollida selectiva.
Atès que, segons l'estudi de seguretat vial realitzat l'any 2016 a Vila-seca, l'actual sistema
de recollida amb contenidors de cinc colors genera dificultats per garantir la seguretat vial
al municipi.
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Atès que el pas endavant més sostenible per a la societat, per a l'economia i per al medi
ambient és el sistema de recollida porta a porta (PAP).
Atès que el PAP és un sistema implementat des de l'any 2000 a Catalunya i que ara
tenen un total de 133 municipis, alguns d'ells de les nostres dimensions.
Atès que també hi ha experiències en diferents ciutats europees amb grandàries molt
superior a la del nostre municipi, cosa que demostra la viabilitat del sistema amb
independència de la grandària del municipi.
Atès que una acurada recollida selectiva proporciona més ingressos als Ajuntaments,
amb la venda del paper i a través de les empreses que gestionen els abocadors
d'envasos i de vidre (verd).
Atès que amb la implantació del sistema PAP s'arriba a percentatges de recollida
selectiva que superen el 90% i que, a més, genera llocs de treball.
Atès que la inoperativitat dels contenidors soterrats han provocat que el casc antic es
quedi sense contenidors propers cosa que obliga al veïnat del centre a desplaçar-se lluny
del seu domicili.
Per tots els motius exposats, demanem al conjunt del Ple municipal de Vila-seca l'adopció
dels següents

ACORDS
Primer.- Encomanar als serveis tècnics la confecció d'un estudi rigorós per analitzar la
possibilitat d'implementar el sistema de recollida porta a porta de forma progressiva a
mitjà o llarg termini.
Segon.- Encomanar als serveis tècnics la confecció d'un estudi més específic per
analitzar la possibilitat d'implementar a curt termini el sistema de recollida porta a porta al
casc antic del municipi.
Tercer.- Realitzar una campanya de sensibilització per fomentar la recollida selectiva que
alerti que l'encariment inevitable de la tarifa i del cànon d'incineració de la fracció resta
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pot comportar un augment de la taxa d'escombraries si no reduïm la quantitat de brossa
que dipositem a la fracció resta”.

(ES RETIRA LA PRESENT MOCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA, A PETICIÓ I PRÈVIA
EXPLICACIÓ DEL GRUP PROPOSANT)
5.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

A) “MOCIÓ PER ESTUDIAR LA IMPLENTACIÓ DE BEQUES
ACTIVITATS
SOCIOEDUCATIVES
I REFORÇ ESCOLAR
SECUNDÀRIA.

DE MEJADOR,
A L'EDUCACIÓ

Tenim encara una insuficient resposta pública davant l'augment de la pobresa infantil
durant la crisi, tot i l'augment els darrers anys de beques menjador en educació primària.
La situació és més preocupant per als alumnes de 12 a 16 anys que, al passar a I'ESO,
es troben que en molts instituts s'ha compactat la jornada lectiva i han desaparegut les
beques menjador; per tant estan doblement penalitzats.
Ni des de el nostre ajuntament, ni des de la diputació, ni des de el Consell comarcal s'han
posat en marxa beques menjador a l'educació secundaria.
Els/las socialistes de Vila-seca volem beques menjador a tots els nivells d'educació
obligatòria per els alumnes amb necessitats.
Per quant a les activitats socioeducatives al nostre Municipi els/les alumnes de
secundaria no tenen cap activitat i de reforç escolar només 15 alumnes son derivats dels
instituts al UEC aula 15; no tenen un reforç extraescolar en l'aprenentatge de
assignatures bàsiques.
Per tots aquests motius el grup del PSC-CP portem a consideració del ple de l'Ajuntament
de Vila-seca els següents acords:
Primer. Fer un estudi als instituts dels alumnes que necessiten les beques menjador i
estudiar la possibilitat de la seva implementació.
11

Segon. Una vegada fet l'estudi convocar amb caràcter d'urgència la implementació de
beques menjador per als alumnes de 12 a 16 anys, que segons els serveis socials
municipals i la comunitat educativa tinguin aquesta necessitat.
Tercer.- Fer un estudi per implementar activitats socioeducatives i de reforç escolar als
propis instituts amb un mínim de dues hores setmanals i fora de l'horari escolar”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA, ES PRODUEIX
DEBAT I ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA A PETICIÓ DEL GRUP PROPOSANT)

B) “MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA, COM A EINA DE
COHESIÓ I DE PROMOCIÓ SOCIAL.
Exposició de motius:
El model d'escola catalana ha estat una de les principals eines de cohesió i promoció
social a Catalunya i que millor ha garantit la igualtat d'oportunitats.
L’objectiu és evitar la segregació d'alumnes per motius lingüístics.
Estem convençuts que aquest model, àmpliament defensat per la comunitat educativa i la
societat, i que té en compte la diversitat sociolingüística del conjunt del territori, és la
millor garantia per continuar assegurant el respecte a les dues llengües oficials, així com
l'aranès a la Val d'Aran, la convivència normal d'aquestes a la societat i als centres
educatius, la igualtat d'oportunitats, així com les llibertats individuals que defensem, entre
elles la llibertat d'elecció de centre educatiu.
No es tracta d'un model uniforme pel conjunt de Catalunya. Cada centre educatiu elabora
un projecte lingüístic de centre d'acord amb la composició del seu alumnat i de l'entorn,
amb l'objectiu de garantir el domini en les dues llengües oficials a Catalunya al final de
l'educació obligatòria, que requereix el vist i plau del Departament d'Ensenyament.
Catalunya va optar en el seu moment per no segregar l'alumnat en funció de la llengua, i
aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins al moment, que no volem
abandonar.
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El model normatiu recollit a la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que va se aprovada
amb un suport del 90% del Parlament l'any 2009, defineix un model plurilingüe que
estableix en el seu Títol 11 el dret i deure de conèixer les llengües oficials, en concret,
l'article 10.1. determina que els currículums han de garantir el ple domini de les llengües
oficials catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori.
Algunes dades que confirmen l'èxit d'aquest model pedagògic:
-

L'alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i castellana, tal
com acrediten els resultats de les proves de competències lingüístiques
realitzades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de tota la
trajectòria escolar. En el cas de 6è de Primària, la diferència mitjana es quantifica en
menys de dos punts en una escala de 100.
El nivell de castellà a Catalunya és equiparable també al de la resta de
CCAA espanyoles, segons els resultats en comunicació lingüística del propi Ministeri
d'Educació.
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Vila-seca
els acords següents:
1. Ens oposem a qualsevol instrumentalització de l'escola o de la llengua en finalitats
electoralistes.
2. Ens refermem en la defensa d'un model d'escola no segregadora que faci de la igualtat
d'oportunitats el seu principal objectiu.
3. Expressem la nostra plena confiança en la professionalitat dels docents i del cos
d'inspecció d'Educació de Catalunya, alhora que rebutgem qualsevol desviació dels
objectius pedagògics que es puguin produir en el marc legal que regula el nostre
sistema educatiu.
4. Instem al futur Govern de la Generalitat a vetllar per l'acompliment de les nostres lleis i
l'excel·lència del sistema educatiu català.
5. Donar trasllat d'aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa del
Congrés de Diputats i del Senat, al Departament d'Ensenyament del Govern de la
Generalitat, al Ministeri d'Educació i Cultura, a l'Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya, als sindicats de mestres, i a les AMPAS de les
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escoles i instituts del municipi”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. BASTERRECHEA 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, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Forasté, Rodríguez i García, i l’abstenció dels Srs./Sra. Ramírez,
Pastor i Camarasa, la present moció.
5.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE DECIDIM VILA-SECA – ACORD
MUNICIPAL.
A) “MOCIÓ PER PROMOURE INICIATIVES PER DONAR A CONÈIXER LA HISTÒRIA
LOCAL DE VILA-SECA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant les últimes dècades, la Secció de Lletres de l'Agrupació Cultural de Vila- seca, i
més recentment la Biblioteca de Vila-seca i el Centre d'Estudis Vila- secans Maria Elena
Maseras, han dut a terme una notable tasca a l'hora d'investigar i difondre la història local
del nostre municipi, a través de l'edició de nombroses publicacions, d'una interessant
pàgina web i del premi Inèdit per a treballs de recerca de batxillerat que estiguin enfocats
en el món local.
Des de l'Ajuntament de Vila-seca també s'ha impulsat la creació d'una comissió de cultura
la tasca de la qual, malauradament, es limita a unes actuacions molt puntuals i poc
transparents de cara als nostres convilatans i convilatanes, que no tenen accés a la
informació d'allò que es du a terme en aquesta comissió. A més, aquesta comissió no té
una dotació econòmica pròpia, per la qual cosa moltes de les seves accions no s'acaben
de dur a terme a causa de la manca de mitjans.
Tenint en compte tots aquests precedents, cal dir que hi ha diferents aspectes de la
història local de Vila-seca que mereixen una dedicació especial que fins ara no ha tingut.
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Concretament, ens referim als períodes més recents de la nostra història local, aquells
que ajuden a entendre la transformació social, econòmica i urbanística de Vila-seca i a
augmentar el sentiment de pertinença al nostre àmbit local, afavorint d'aquesta manera la
cohesió social de tots els vila-secans i vila-secanes.
L'objectiu de la història local, doncs, no és cap altre que teixir un relat de comunitat en
què tota la població se'n senti partícip. En definitiva, per saber què volem ser, primer cal
saber quins passos hem anat donant al llarg del temps fins arribar on som ara. Uns
passos que no només han d'incloure la història en majúscules, sinó també aquella petita
història que cadascun de nosaltres, vinguem d'on vinguem, hem anat aportant al nostre
poble.
Així doncs, amb aquesta moció volem impulsar un seguit de propostes per tal de
promoure un major coneixement de la història local de Vila-seca, amb el propòsit últim
d'avançar en l'establiment d'una societat més cohesionada, donant rellevància al paper
que han tingut tots els vila-secans i vila-secanes en la construcció del nostre municipi.
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de la
Corporació municipal els següents:
ACORDS

Primer.- Replantejar la tasca de l'actual comissió de cultura, per tal que realitzi una
activitat continuada, efectiva i transparent destinada a la recerca i a la difusió de tots
aquells temes d'història local més recent que afavoreixin el sentiment de pertinença a
Vila-seca.
Segon.- Incorporar els tècnics dels quals disposa l'Ajuntament per a les qüestions
relacionades amb la cultura i el patrimoni local en aquesta nova comissió de cultura.
Tercer.- Impulsar la recerca de la història local de Vila-seca a través
específics amb les entitats locals i també la universitat.

de convenis

Quart.- Implementar un programa de difusió de la història local de Vila-seca des de
diferents àmbits (escoles, instituts, col·lectiu de nouvinguts, associacions de veïns i
veïnes, associacions esportives i culturals ...).
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Cinquè.- Dotar amb un pressupost suficient i adequat, dintre de les partides
pressupostàries corresponents, totes aquestes actuacions impulsades amb l'objectiu de
millorar el coneixement de la història local de Vila-seca per part dels seus habitants”.

(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/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterrechea, 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.

B) “MOCIÓ PER A L'ELABORACIO I LA IMPLANTACIO D'UN PLA LOCAL D'IGUALTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tot i ser la igualtat de dones i homes un principi jurídic universal reconegut a diversos textos
internacionals i europeus, així com de l'àmbit estatal, autonòmic i local, actualment les dones
segueixen patint importants discriminacions en la seva vida personal, social i laboral.
Mostra de les diverses formes de desigualtats i discriminacions vers les dones són: la
violència masclista, un major índex d'atur, la segregació laboral, la menor representació en
càrrecs de responsabilitat política, social, cultural i/o econòmica, els problemes de
coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral...
L'àmbit local representa un espai immillorable per aplicar i revisar les polítiques d'igualtat
entre les dones i els homes per la seva proximitat a la ciutadania i la seva empremta en la
quotidianitat de les persones.
D'entre els principals instruments de planificació i d'implementació de les polítiques
públiques de gènere amb què compten els municipis cal destacar els Plans d'Igualtat,
l'objectiu principal dels quals és promoure la igualtat entre dones i homes per afavorir canvis
estructurals en la ciutadania des de la perspectiva de gènere.
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El Pla d'Igualtat ha d'incloure diverses línies estratègiques, relacionades amb diferents
dimensions de la desigualtat de gènere.
Aquestes línies estratègiques han de recollir:
Línia 1: Compromís amb la igualtat. Impuls de Polítiques d'Igualtat. (Es tracta d'analitzar el
nivell d'incorporació de la perspectiva de gènere en la política local, així com el nivell de
sensibilitat del consistori envers la igualtat en tots els àmbits del municipi).
Línia 2: Accions contra la violència masclista. Aquesta és una de les xacres més greus que
persisteix a la nostra cultura, vulnerant els drets humans i atemptant contra la plena
ciutadania, l'autonomia, la dignitat i la llibertat de les dones. Cal fer actuacions per a la
sensibilització i la prevenció de la violència masclista, veure quina afectació hi ha i dedicar
recursos específics per a l'atenció de dones en aquesta situació, treballar nous models de
masculinitat i vetllar perquè els agressors participin en programes específics.
Línia 3: Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària. Sensibilització de la població
sobre les desigualtats per estereotips de gènere i per orientació i identitat sexual existents en
diferents àmbits. Promoure Ja coeducació a les escoles bressol, als centres de primària i als
de secundària. Promoure la coeducació en espais d'educació del lleure i en les activitats
esportives. Promoure valors igualitaris a l'àmbit de Ja cultura i de la formació d'adults.
Línia 4: Drets i qualitat de vida. S'hauria de tenir més en compte les diferents tipologies de
famílies (monoparentals, LGTB...) que habiten al nostre municipi. A la vegada, divulgar des
de l'Ajuntament programes per al repartiment del treball i del temps ajudaria a tenir unes llars
amb un nivell d'atenció a les cures d'infants i de gent gran més equitativa i amb més
disposició de temps dedicat a l'oci per part de totes les persones. Es tracta de promocionar
un model de ciutat inclusiva, cohesionada i que col·loqui les persones en el centre de la
planificació urbanística, tenint en compte els espais públics i de relació, els equipaments i els
serveis, les mobilitats i l'habitatge i el seu entorn.
Línia 5: Participació i lideratge de les dones. Amb informació en matèria de gènere adreçada
a les entitats. Donant suport als grups feministes de dones, fomentant espais de trobada i
reconeixent-ne el valor i les potencialitats, al mateix temps, que es vetlla per la paritat en
l'ocupació de càrrecs a les diferents institucions i institucions del municipi. Per altra banda,
cal reconèixer, valorar i difondre els treballs i sabers de les dones i de Ja genealogia
feminista al llarg de la història.
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MARC LEGAL
A Catalunya comptem amb la Llei 17/2015, de 18 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes. En l'article 6 d'aquest text normatiu s'especifica quines són les funcions dels ens
locals de Catalunya en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i en e114.4 com dissenyar,
aprovar, executar i avaluar els Plans d'Igualtat de Ja Ciutadania.
Pel que fa al tractament de la violència masclista, el Govern de Catalunya aprovà la Llei
5/2008 del dret de les dones per a l’erradicació de Ja violència masclista. Introdueix
importants novetats conceptuals i situa la lluita contra aquesta xacra social en una posició
de prioritat en l'agenda política. La Llei defineix Ja violència com aquella que s'exerceix
contra les dones com a manifestació de la discriminació i de Ja situació de desigualtat
en un marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. A més, fa
visibles gran part de les formes en què s'exerceix aquesta violència (física, psicològica,
sexual i econòmica) i tots els àmbits en què es pot produir.
L'administració pública local, per tant, es troba en una posició idònia per desenvolupar un
paper actiu en el marc de les polítiques d'igualtat. Així ho reconeix la Carta Europea
d'Autonomia Local i també la Carta Europea per Ja Igualtat de dones i homes en Ja vida
local.
Per aquest motiu, i davant la situació del nostre municipi, des de Decidim Vila-seca- Acord
Municipal, proposem al Ple Municipal i considerem del tot necessari prendre els següents:
ACORDS
Primer.- Elaborar un Pla Local d'Igualtat que parteixi d'una diagnosi real de la situació actual
en matèria de gènere al nostre municipi i que incorpori totes les línies d'actuació
esmentades.
Segon.- Assignar els recursos humans i econòmics adequats que permetin dur a terme el
Pla Local d'Igualtat. (o assignar una quantitat de diners suficient per desenvolupar el Pla
d'Igualtat a la partida dels pressupostos municipals que correspongui)”.
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(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/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterrechea, 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.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

(Essent les 11.45 h. s’absenta el Sr. Basterrechea i reincorpora a les 11.50 h.)

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté.
Diu que té una sèrie de preguntes a fer. Diu que han començat a marcar el camí que va a la
Plana, aquest pont del camí del Castell que l’equip de govern insisteix a fer i que ells no
comparteixen. Però sí que hi ha una cosa que els ha sorprès i volien comentar, i després fer
una petició que els mateixos afectats els han fet i demanen que l’Ajuntament tingui cura que
sigui així. La primera petició és que l’amplada de les estaques que han posat en aquest
camí nou són de 14 metres d’amplada i els ha sorprès, perquè entenien que aquest era un
camí de vianants, que no era per a vehicles, però creu que aquests són temes tècnics que
algun dia ja sortiran i ja ho discutiran. Però el que sí que els demanen tots els veïns és que
aquest camí nou quedi tancat, que tal com a la via del tren posa tanques, doncs que en
aquest camí també hi hagi tanques, perquè això no sigui un nou camí d’accés a les finques i
que més endavant esdevinguin robatoris.
Ja que parlen de finques rústegues se’ls va dir que preguntarien a la Cooperativa sobre el
banc de terres i pregunten si ja han obtingut resposta i que els han dit.
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També han vist a les notícies al diari de Tarragona que han retirat la majoria de plaques
franquistes del municipi, que en falten dues i pregunten què pensen fer en aquest respecte.
Ja fa mesos els van rebutjar la moció de l’escola oficial d’idiomes amb l’argument que ja
s’estava fent, i els van dir que ja ho tenia l’equip de govern al seu programa, i pregunten en
quin punt es troba, perquè se’ls va informar a la comissió d’uns cursos d’anglès i esperen
que no quedi en això. Esperen tenir al municipi una sucursal de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Pregunta com és que no s’ha fet el casal de Setmana Santa aquest any. I com es té el tema
de l’adhesió a les Ciutats Amigues de la Infància. Ho han consultat i els han arribat notícies
que no són gaire positives i si és veritat que no s’ha arribat a temps i per quins motius.
Han retirat la moció de la fracció orgànica, però voldria preguntar perquè el tema de la
retirada dels contenidors a la plaça de l’Església i de la plaça de Voltes. Si al final el
compromís del Sr. Pujals és que tothom que tingui problemes tingui els contenidors de cada
vegada més lluny, es necessitarà una inversió per anar portant gent amunt i avall o anant a
buscar la brossa casa per casa, i al final la mateixa pràctica i el mateix compromís els hi
portarà, perquè la gent és gran i el que camina avui demà ja no camina.
De la Junta de Govern local que els han fet arribar, té una sèrie de preguntes que se’n
deriven de temes que es van tractar allí. Han vist que es contracta un nou tècnic adjunt a
Secretaria i volien preguntar si aquest tècnic especialista que ha de venir és el que ha de
donar suport a l’àmbit de la contractació. Sí és així ho celebren però demanen que els
confirmin.
Per altra banda, han vist que s’ha adjudicat el tema de l’espai jove, i voldrien saber perquè
ha estat un curs tancat aquest espai, ja que si no ho tenen malentès, tot i tenint els avisos
que tenien, se’ls va passar el termini i pregunten si amb el casal de Setmana Santa els va
passar el mateix. Són coses que els venen al cap quan veuen que ara sí, ara no i realment
creu que es té un problema amb les pròrrogues, els terminis...
També preguntar en què consistiria la celebració de les Viles Florides, quins actes es poden
fer i quina previsió tenen de fer el DASC, que no passi com l’any passat que al final no es va
fer.
Del Sr. Basterrechea.
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En primer lloc, dir que l’any passat a la comissió corresponent va demanar que de cara a
l’estiu es treballés per estudiar que quan s’obri la piscina exterior municipal a l’estiu, per gent
que no té recursos per poder anar-hi o famílies que no es poden permetre pagar el que
costa la piscina, s’estudiés subvencionar o fer-ho d’una forma gratuïta perquè aquestes
famílies puguin anar-hi una vegada o dues al mes per poder gaudir amb els nens d’aquest
espai. Demana que l’alcalde en pregui nota i que en el proper Ple li doni una resposta.
En segon lloc, és el tema de l’aplicació del mòbil. Aquest tema l’havia parlat amb la regidora
Campallo que ja no és a l’Ajuntament, però dir que després de més d’un any continua sense
tenir l’apartat que es va comprometre en aquell moment perquè els ciutadans a través
d’aquesta aplicació puguin realitzar queixes o exposar qüestions que veuen pel municipi,
com poden ser avaries, bancs trencats, etc. i la brigada intervingués. D’això fa un any i no hi
ha aquesta aplicació.
Avui s’ha rebut als domicilis els plans estratègics del Patronat de Turisme com un model de
futur que des de la seva agrupació comparteixen, però després de la presentació que es va
fer a la Universitat ja van dir que els cinc eixos del pla estratègic que es volen implantar
queden coixos si no es recupera la FIM, un esdeveniment únic a Catalunya per promocionar
grups emergents o grups per donar-se a conèixer que es realitzen en unes dates sense
competències. I dir que el seu grup ja es va comprometre i ja s’està acabant d’elaborar
l’estudi de les conclusions que publicaran sobre la FIM perquè es torni a realitzar.
També entenen que aquest pla estratègic passa per potenciar el festival de curtmetratges,
que l’edició de l’any passat va estar molt bé. També passar per invertir en equipaments
esportius que ja li consta que es farà, però que fins ara s’ha tingut una deficiència en
equipaments esportius, no tan sols en equipaments sinó també a les estructures que hi ha
dins de l’estadi municipal que es troba en unes condicions lamentables. Tot això amb
l’objectiu d’obtenir el certificat de destinació turística esportiva. També passa pel tema de
l’oci que aquest tema l’equip de govern l’analitza en el pla estratègic, però no parlen de la
joventut, parlen de l’oci de les famílies, però ell que té un fill de 18 anys que va amb ell i
quan tenia 16 o 17 anys també, i hi ha moltes famílies que aquest oci per a aquest tipus de
joventut no el tenen ni a la Pineda ni a Vila-seca. Per això s’hauria de treballar per poder
portar a terme aquest pla estratègic. S’hauria d’intentar aconseguir entre tots l’objectiu a
l’any 2021, perquè Vila-seca i la Pineda sigui aquest destí de prestigi amb iniciatives també
per a la joventut i ser creatius a l’hora d’intentar desestacionalitzar la temporada a la Pineda.
Per això entén que en aquest pla estratègic hi haurien de contribuir tots amb les seves
aportacions per portar-lo endavant.
21

També dir que ja que s’acosten els Jocs del Mediterrani, felicita l’alcalde pel compromís
institucional, tant com a alcalde de Vila-seca com president de la Diputació perquè tal com
es va dir al seu dia, tant per l’alcalde Ballesteros com pel Sr. Poblet, és un projecte que va
més enllà d’uns jocs i que s’hauria d’aprofitar per reivindicar aquest turisme esportiu que es
vol portar a terme a través del pla estratègic, en el qual un territori de mig milió de persones i
30 quilòmetres han sigut capaços d’unir forces amb l’objectiu de recordar aquells sentiments
que es van viure als Jocs Olímpics del 92 i intentar que aquests Jocs del Mediterrani siguin
els millors que s’hagin realitzat a la història. Aquest projecte que va agafar força gràcies a la
unió de tot el territori i dels 16 municipis per fer d’aquests jocs un sentiment comú per anar
endavant. Per això felicita l’alcalde pel recolzament institucional, tot i els entrebancs que hi
ha hagut al final es farà i creu que serà un esdeveniment únic i que no hi haurà a Espanya
en 40 anys.
De la Sra. Sánchez.
Diu que té un prec i tres preguntes.
El prec és que Vila-seca en Comú hi és sempre, però no precisament per fer-se la fotografia.
No cal posar-se a la defensiva. És un error no reconèixer que falta difusió a la història local.
Promoure iniciatives per donar a conèixer la història local no s’està fent en un programa de
difusió i les escoles i instituts es busquen la vida com poden i de tant en tant hi ha alguna
activitat de cultura despenjada, sense fil conductor per part de l’Ajuntament. Això és així. Per
tant, no els poden vendre fum en aquest aspecte.
La primera pregunta és sobre la prova pilot de mobilitat a la plaça de l’Església, quina és la
situació actual, perquè creu que la durabilitat era d’un mes, dos mesos i no saben si encara
continua o què s’ha decidit en aquest respecte.
La segona pregunta és sobre el transport entre els tres nuclis, la Plana, la Pineda i el nucli
de Vila-seca. Les persones que van i venen a treballar encara no tenen una línia regular, ho
estan esperant. Per una altra banda, als llocs on hi ha les parades els cartells estan
esborrats i la gent no sap quan para el bus. Per això prega que es revisi i que ho diguin a qui
pertoqui.
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La tercera pregunta és sobre la situació del catàleg dels serveis socials. Avui els arribat a
casa un resum del pla estratègic de Turisme i com el catàleg de serveis socials es va
aprovar prèviament els agradaria saber el seu estat.
Del Sr. Ramírez.
Diu que van fer una sol·licitud per instància genèrica i l’han fet al Patronat en diverses
ocasions i no els donen resposta. Es va fer el 22 de juliol de 2016 i preguntaven la relació de
noms i cognoms de les persones que componen la taula de festes, vigència de la mateixa i
el reglament pel qual es regeix, i després d’un any i mig no han rebut aquesta informació.
Per això avui fa aquest prec al plenari per tal que els arribi la informació.
També voldria fer esment que el divendres a les 9.54 del matí van presentar una moció que
no ha entrat en aquest plenari, però curiosament a les 15.30 h. van acabar la comissió
informativa d’Hisenda i sí que ha entrat a l’ordre del dia. No té importància, els és igual que
aquesta moció no hagi entrat i entri el proper mes, però és una mica el contrasentit que una
moció presentada a les 9 del matí no entra i una comissió que acaba a les 16 hores sí que
entra.
El mes passat quan preguntava pel tema de la plaça, del nucli històric, del centre, del
comerç, del seu model...aprofitant aquesta avinentesa l’alcalde li va parlar de la gran inversió
que s’havia fet al nucli antic de 8 o 9 milions d’euros i per això voldria fer dues preguntes.
Dintre d’aquesta gran inversió hi havia la gran despesa que segurament va costar el sistema
de recollida i per això pregunta si se sap el cost que això va tenir, si considera que va ser un
fracàs el model escollit i quin és el model de recollida que proposaran.
Amb relació al pla estratègic, si no recorda malament el desembre de 2016 se’ls va convidar,
a tots els grups polítics a participar d’aquest pla. El seu grup va fer una proposta, la van
registrar, la van estar debatent amb el regidor Sr. Segura i voldria preguntar si quan al mes
passat va preguntar per aquest pla estratègic que no s’havia fet res, no sap si els ha arribat
perquè ho van preguntar, o si ja ho tenien previst els podien haver dit que aquest mes ja el
tindrien. Simplement si aquesta pregunta va servir perquè això es pogués posar en marxa.
Respostes del Sr. alcalde.
Diu que contestarà amb el mateix ordre que s’han fet les preguntes.
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El camí a la Plana és el resultat de les negociacions que aquest govern va dur a Madrid
sense donar per bo el model inicial i millora molt aquella previsió que hi havia. No entrarà en
detalls perquè aquestes són explicacions que precisarien de plànols que les acompanyessin
i el que s’està duent a terme ara en aquest moment són els treballs previs a l’afectació dels
terrenys per poder dur a terme una gran notícia per a aquest municipi que és una garantia
de poder tenir el Raval de la Mar, el qual, amb característiques diferents com han dit
sempre, arribi fins a la Plana. Sense aquesta estructura de la qual ara s’estan fent les
expropiacions, sense aquest pas elevat i sense aquestes feines que està fent el Ministeri,
fora del tot impossible fer aquesta feina. Això té a veure amb la mobilitat ferroviària, amb la
restitució de camins i amb aquesta negociació que el govern ha dut a terme. Quan es
planten estaques es marca una zona afectada i allò en què el propietari s’ha de fixar és amb
la firma de les actes prèvies o les actes d’expropiació, que és on es determina exactament la
superfície que es necessita per ocupar definitivament. Sempre s’agafa en l’estacatge d’un
terreny una zona més àmplia perquè s’han de fer dipòsits de materials, moviments de terres
i la zona d’afectació és temporal, i la zona d’afectació definitiva és la que figura en les actes
prèvies. En aquest sentit, dir que recull el prec del Sr. Forasté. El Ministeri fa les feines ben
fetes i en tenen prova en altres àmbits. Només van discrepar en una qüestió, determinats
camins de les altres actuacions que només van fer una compactació, que era el que hi havia
en projectes, no es va poder discutir i el que va fer l’Ajuntament va ser complementar
aquella compactació asfaltant-los. Hi ha hagut un bon desenvolupament de relacions amb el
Ministeri, es van plantar quan van fallar a una qüestió que era el baixant de les aigües
residuals de la Plana, fins i tot va arribar a ser un greu obstacle perquè es va voler preservar
l’interès general d’aquelles canonades. Va arribar a parlar-ne amb el més alt nivell de l’àmbit
ministerial, els van donar la raó, van resoldre aquell problema i han seguit avançant amb
bona i correcta decisió.
Poden recordar que hi ha havia alguns alcaldes que preguntaven com era que Vila-seca no
deixés acabar de fer aquell tram del corredor, i era justament perquè es defensava un
interès local, en aquell cas dels veïns de la Plana i dels serveis públics municipals, i que
quan es va resoldre es va continuar avançant. Avui no té cap motiu per pensar que hagi
canviat aquesta bona disposició del Ministeri a fer bona feina i a garantir que aquest projecte
es pugui fer una realitat al més aviat possible. El regidor de la Plana n’està informat, sap
perfectament que totes aquestes coses van en bona direcció i sempre s’ha estat amb els
veïns afectats i, en les múltiples expropiacions que a conseqüència de les infraestructures
han tingut, sempre hi ha hagut un nivell d’acceptació dels preus que s’han pagat i de
relacions amb l’organisme expropiant, tant si era la Generalitat com el Ministeri, altament
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satisfactòries que han fet que no hi hagi hagut cap infraestructura aturada per dificultats en
aquest àmbit.
Respecte del banc de terres en van parlar amb la Cooperativa i els seus òrgans els van dir
que coincideixen plenament amb la seva apreciació sobre els fets.
Les plaques del Ministeri de l’Habitatge són la prova inequívoca i evident que les coses es
poden fer sense estridències, sense forçar a ningú, enviant una senzilla carta i deixant que
la lliure iniciativa dels veïns faci el seu efecte. En l’actualitat ja n’hi ha el 90% d’enllestides i
les que puguin quedar suposa que pel mateix camí que han caigut les unes, cauran les
altres.
Amb relació al servei lingüístic, la promptitud amb què s’ha portat a terme acredita que no
l’enganyaven aquell dia quan li van dir que aquest era un tema que avançava. Ha de dir, per
satisfacció d’aquest govern, que la implicació de la universitat ha estat al més alt nivell, tant
del servei lingüístic com amb la voluntat expressa del Rector que han fet possible que
aquest servei sigui ja una realitat aquest proper curs 2018/2019. Serà un bon servei
lingüístic que comença amb una gradació d’opcions i anirà avançant i farà innecessària en el
futur tenir cap delegació o cap satèl·lit de l’Escola Oficial d’Idiomes que, per altra banda, li
consta que és més cara i que no satisfà tant als usuaris com el servei lingüístic de la pròpia
universitat. Un fruit més de la presència universitària al municipi en forma de servei lingüístic
que s’obre als estudiants i als ciutadans. Aquesta és una gran notícia per a Vila-seca,
perquè vol dir que es marxa del club dels municipis que no tenen servei lingüístic de cap
manera i aquí es té conjuntament amb la universitat, fent créixer el campus i donant-hi un
contingut més i aquest en un sentit no només universitari, sinó social.
Pel que fa al casal de Setmana Santa i l’espai Jove ha de demanar al Sr. Forasté que
aquestes preguntes les formuli en la comissió de Serveis a les Persones, perquè ara no
disposa de la informació precisa per poder contestar com a ell li agrada, amb una informació
correcta i ajustada. El regidor president en la propera sessió que es celebri li explicarà
quines circumstàncies han concorregut per prendre les decisions que s’han pres.
El mateix per les Ciutats Amigues de la Infància, que aquesta ja és reiterativa. La regidora ja
li ha dit altres vegades que en aquest tema s’hi està treballant i quan estigui enllestit el
coneixeran en el seu punt d’execució i d’entrada en funcionament.
L’emplaçament dels contenidors de la plaça de l’Església i la plaça de Voltes. És un
emplaçament que ha quedat substituït, no es tracta ara que en cada casa hi hagi una
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persona que no pugui anar a portar, i si hi és naturalment s’implementaran les mesures
necessàries, perquè si és una persona que viu sola se l’atendrà, si és una persona que té
assistència hi haurà qui l’hi assisteixi i si és una persona que viu amb família, vol pensar que
no seran tan ingrats de no portar la brossa al lloc on correspon. De vegades s’exageren tant
les coses que sembla que es situïn en el punt de l’impossible. Tota la vida s’ha dipositat la
brossa on ha convingut i si una persona ha tingut una dificultat, li ha portat el veí o veïna o el
fill o la filla. Respecte a l’emplaçament actual es resolen alguns problemes de sorolls i
algunes molèsties addicionals que hi havia i la situació actual no els indica que hi hagi cap
dificultat.
Pel que fa al nou tècnic i aquesta obstinació que tenen que no hi ha prou gent, quan es té
l’oportunitat perquè és possible cobrir una plaça, es fa i el nou tècnic ha d’anar a l’àmbit de
contractació i espera que pugui cobrir altres atencions en el conjunt de l’organització.
En el tema del DASC ja li va contestar en la darrera ocasió, i dona per reproduïda la seva
resposta que li va fer llavors.
Pel que fa a les Viles Florides, tot i que l’emplaça que ho pugui parlar amb la regidora Sra.
Moya, dir-li que és una opció interdisciplinar, bonica, de pedagogia social, d’empoderament
de la gent, d’interacció amb les escoles i amb el comerç. És una iniciativa bonica.
Transversal. Que farà que es tingui una Vila-seca més sensible amb l’element vegetal,
paisatgisme, un urbanisme de qualitat. Hi haurà tot un seguit de circumstàncies que ja es
tenen, perquè si no, no serien ciutat escollida entre les 18 o 20 de Catalunya com a
distingides en aquest àmbit, no només pels espais públics als carrers, sinó pels espais
interurbans i periurbans i per tantes coses més. Pel que fa als desenvolupaments que
tindran lloc engany, el primer té un caràcter més eminentment local, amb participació
d’experts, escoles, comerciants, ciutadans i persones que han apadrinat les jardineres que
hi ha en determinats espais de la via pública, i la segona és que Vila-seca serà la seu
enguany de la “Trobada de les Viles Florides de Catalunya”, un esdeveniment important del
qual es poden sentir tots afortunats de liderar en aquest camp que defineix ciutats que fan
goig: que Vila-seca sigui la vila escollida per poder fer aquesta convocatòria anual.
Pel que fa a les preguntes del grup del PSC i el que ha dit el Sr. Basterrechea que havia
quedat algun tema de les piscines pendents, li pot assegurar que no li consta pendent, però
dir-li que si hi ha alguna persona que té voluntat d’anar a les piscines, per desig o necessitat,
i que no pugui pagar el que costa, doncs que ho digui i se li buscarà una solució. Ja hi ha
unes determinats ajuts o prestacions, i si aquestes són insuficients i realment el cas s’ho val,
s’estudiarà i sense cap mena de discriminació es veurà què es pot fer perquè aquesta
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persona o persones que es troben en aquest límit de no poder pagar les petites tarifes
d’utilització de la piscina, ho pugui fer.
L’APP funciona en l’aspecte informatiu i no funciona encara en l’aspecte operatiu de les
queixes, i això és una determinació que s’ha pres d’acord amb l’àrea de Serveis Públics, que
ha estat tramitant amb molta diligència tota la feina i van creure que crear aquests dos
sistemes pot portar possibles incerteses. S’està en fase d’experimentació, s’està verificant el
model, comprovant coses perquè el dia que es posi en marxa sigui continuant en aquella
línia que tirava endavant la regidora Campallo i faci possible que hi hagi aquesta finestra
oberta a la queixa del ciutadà, però que no sigui una finestra oberta a altres consideracions.
Aquesta és una feina molt important. Serveis públics és una àrea molt sensible amb
l’organització i si s’enfarfega en determinades coses s’embarrancarà més que s’agilitarà, per
això, en un exercici de responsabilitat i parlant amb aquells que han de ser els destinataris
finals, s’ha cregut oportú de polir més el criteri de sensibilització en aquesta àrea per no
crear un problema.
El pla estratègic del Patronat de Turisme al qual ha fet referència algun altre grup, dir que en
una altra ocasió ja ha dit que és un instrument de planificació estratègica, marca les grans
línies de en quina direcció es va. No perquè no es tinguessin abans, sinó que les actualitza,
les posa al dia i fruit de la dinàmica canviant del mon del turisme estableix una senda que
s’ha d’anar executant d’acord amb unes línies i unes funcions determinades de cada una
d’aquestes estratègies. Tot el que es faci s’emmarcarà dins, sigui una cosa o una altra de
les que es determinin en el propi si del Patronat, amb un treball tècnic, de prospectiva, de
coordinació amb el sector turístic en general i marcant aquell accent propi que els ha fet ser
el que avui són: una destinació turística molt rellevant a la Costa Daurada. En el Patronat de
Turisme pot ser tant debatut com calgui, però allò que s’ha planificat i que ha tingut un
consens ampli, s’està desenvolupant en la direcció i creu que no requereix cap mena de
reconducció o correcció perquè fins on ell sap està fent-se en la direcció que convé.
Respecte la deficiència esportiva, dir que sempre hi ha coses millorables, s’està fent un pla
director en matèria esportiva perquè s’estigui al dia i marqui noves direccions de futur i ben
aviat es podrà comprovar. Si abans de desenvolupar aquesta estratègia es fos un lloc tan
paupèrrim esportivament, difícilment es podria haver optat a ser la subseu dels Jocs,
difícilment tants esdeveniments esportius es farien al municipi, o no podrien ser
coorganitzadors del “mundialito”, i tantes altres coses. Atenent que hi ha tres nuclis de
població, l’esforç és triple per haver d’apropar la pràctica esportiva a tres nuclis de població,
cadascun amb les seves característiques. Es tenen uns bons equipaments esportius que
amb el pla director que s’està a punt de donar a conèixer incorporarà les directrius de futur,
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ampliarà, modernitzarà i farà créixer la capacitat esportiva que ja és prou important a dia
d’avui.
Vila-seca ha estat el primer municipi que ha tingut enllestida la feina per ser seu dels Jocs
del Mediterrani. La preocupació de l’àrea d’esports per estar al dia, per fer la feina i perquè
aquells compromisos que s’han assumit arribin a bon port és manifesta. Ell està content
d’això i la insatisfacció la pot tenir perquè sempre es vol ser més, però allò que es té no es
pot menystenir ni es pot infravalorar, perquè és ben valuós i permet fer feina amb molts
practicants esportius i de clubs que té el municipi.
El municipi és destí de turisme familiar i de qualitat. Creu que al mandat 2011, aquell estiu la
Direcció General de Turisme va venir a la Pineda en un acte important que es va fer i se’ls
va lliurar el certificat de turisme familiar i de qualitat. Quan es dona això ja no és una qüestió
d’anar-ho validant, és que ja tens un recorregut i un itinerari que acredita destí familiar i de
qualitat, i ni una cosa ni una altra és improvisada, ni és per casualitat. Si es marxa de l’àmbit
de l’administració o de l’àmbit institucional i es miren les estadístiques d’exterotour trobaran
que la Pineda com a destinació de turisme és de les que amb relació a les places hoteleres
té la rendibilitat més alta, social, laboral i econòmica en conseqüència. Per això, la Pineda és
un destí molt fort per moltes raons, per tots els actius que es tenen i per una llarga trajectòria
de conreu d’aquest sector amb l’autèntica excel·lència que permet que avui pugui dir això.
Amb relació a la felicitació dels Jocs del Mediterrani, li agraeix que ho digui i que ho digui
amb coneixement de causa, a ell també li complau haver pogut com a alcalde i com a
responsable polític de la Diputació fer possible que quan es parli de lideratges en un territori,
en una regió, siguin efectius i reals, que la gent que lidera espais de la vida col·lectiva, pugui
posar-se d’acord amb els altres, estendre àmbits de complicitat, fer-los possible, tenir les
dotacions econòmiques quan és difícil de vegades fer-les, perquè quan es lliurin siguin en el
moment oportú que es puguin aprovar els projectes, licitar les obres i executar-les i tenir-ho
a temps. No pot negar que ha estat difícil aquest exercici, però ja que el felicita, li diu que li
agraeix perquè com a mínim es reconegui que s’ha fet la feina bé no només ells sinó d’altres
que també l’han fet.
Amb relació a les preguntes de Vila-seca en Comú i la prova pilot de la mobilitat a la plaça
de l’Església, li pot dir que li dona per reproduït el mateix que li va contestar en el darrer Ple
a la Sra. Sánchez i al Sr. Ramírez. Que es va avançant encara més, avui mateix ha tingut
una reunió amb el regidor Sr. Pujals sobre aquest tema i s’està definint ja el mobiliari, els
aparcaments, els bons d’aparcament que puguin tenir, la informació perimetral dels
aparcaments que hi ha a la zona, es marcarà un horari, es regularà bé amb els distribuïdors
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de mercaderies i tot el que és aquell utillatge que diàriament ha de fer servir als carrers,
perquè tot funcioni i s’ajusti realment a la voluntat de la gent i al bon servei a la ciutat, que és
el que es vol.
Respecte al transport, li ha semblat que li feia una doble consideració, respecte de l’actual i
del futur. El transport actual ja sap que és insuficient i insatisfactori, ho reconeix. En l’actual
model, en el que l’Ajuntament no té competències, es té el model que es té, que és
satisfactori en algunes coses, se n’han resolt algunes altres, però en general no són
satisfactòries i per això s’està treballant en un model de transport futur. El que ha dit sobre
que hi ha algunes irregularitats que fa la concessionària ho recull i s’hi està constantment a
sobre i ja es farà l’oportuna reconsideració d’allò que no estigui correcte en aquest moment,
però el futur el tenen tots a la taula dels seus despatxos i s’està pendent, tal com ja els va
dir, que la Generalitat de Catalunya estigui plenament operativa per poder tirar endavant que
s’aprovi aquell pla i, eventualment, que es pugui signar un conveni marc de col·laboració en
què el govern també ajudi, ja que és una competència que sense tenir-la es vol dur a terme,
cosa pròpia dels municipis que es declaren adults i madurs i capaços de fer
responsablement la feina per compte d’un altre, però també s’espera tenir l’ajuda
corresponent del Govern de Catalunya. Espera que ben aviat el nou model de mobilitat
urbana dels tres nuclis de població sigui una realitat al més aviat possible, acordada amb el
Govern de la Generalitat i que es pugui fer arribar un bon servei de cada dia als usuaris.
Pel que fa al catàleg de serveis socials, s’hi està treballant. Potser en el proper Ple encara
no es tindrà, però tenen en la més alta consideració que aquest catàleg de serveis socials,
junt amb el servei d’intervenció socio educativa que ja s’acaba de posar en marxa i que era
la peça que faltava per complementar tot el conjunt, pugui estar disponible i difós a la
població.
Amb relació a les preguntes del grup de C’s, dir que ignorava que des del mes de juliol
estigués esperant uns noms i per això li demana al Sr. Segura que quan tingui oportunitat li
faci arribar els noms que ha demanat el Sr. Ramírez.
Pel que fa als temes que van entrar a l’ordre del dia del Ple, dir-li que hi ha un procediment
que es va deixar clar i és que quan es signa l’ordre del dia, ja no s’hi entren nous elements.
La diferència està que no es pot presumir si hi ha una moció que arribarà uns minuts tard.
No es pot saber d’antuvi. El que sí sabien és que hi havia Comissió d’Hisenda, es posa
l’epígraf i el contingut es situa després, quan s’ha celebrat la comissió, a disposició de tots
els regidors, per això té una lògica que els continguts de la Comissió d’Hisenda hi entressin
entrar i la moció no hi entrés perquè s’ignorava que hi fos.
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La gran inversió al centre històric, la recollida..., li ha semblat que deia alguna paraula com
fracàs o similar, i voldria que no fos així perquè no ha estat un fracàs. Es té un bon model de
recollida. El sistema EASY. El gran procés de participació que s’ha fet al municipi, el més
referencial, va ser el del procés de participació en el model de recollida selectiva i eliminació
de residus, va ser important. Era tant el que hi havia en joc per als usuaris, per al bon
funcionament de l’espai urbà i per l’èxit que, en paral·lel, mentre uns avançaven pel camí
que es va emprendre, uns altres anaven per un sentit contrari, i el que ha passat a dia d’avui
és que, en els pocs anys que han passat, tots els municipis que van optar pel camí diferent
al del nostre han acabat traient els contenidors soterrats i els han situat en superfície, del
model d’aquest municipi. Si s’avalués el cost que ha tingut això per a aquests municipis, és
impressionant. En aquell moment es van anar a veure diverses proves, el regidor Sr. Pujals
va liderar aquesta operació amb el serveis tècnics municipals, però no ho van fer sols, ho
van fer amb líders veïnals, amb gestors del mon hoteler, amb el mon del comerç, amb
ciutadans en general. Tothom que va voler els va acompanyar a cada una d’aquestes
qüestions i van fer sessions de treballs, visites i reunions molt de temps perquè no es volien
equivocar. Ha estat un èxit perquè funciona bé i tothom n’està content, encara que sempre
hi pot haver algú que no, però s’està referint que, en general, en un percentatge amplíssim,
el model del municipi ha estat àmpliament satisfactori. Res de fracàs. Hi ha hagut dos punts
que es va fer amb la bona fe de comptar que aniria bé, però tot anant bé el pes del camió
malmet el terra i això no agrada, cosa que no es podia saber abans. Els dos punts que hi
havia s’estan reconsiderant perquè els camions quan fan la recollida passin pel terra que
estigui asfaltat i no per un altre. El model seguirà vigent mentre no n’hi hagi un altre que el
superi. El Sr. Farriol li apuntava l’alt cost que tenen els contenidors soterrats que és de 6.000
euros per bateria i caldria posar-ne tres, un al carrer de l’Hospital, un a la plaça de l’Església
i un a la plaça de Voltes. Ara s’han substituït els dos que estan més centrals per evitar
aquests girs de roda de camió i que produeixen aquests danys i que han de ser reparats
quan toqui fer-ho. Pel que fa al pla estratègic, dir-li que es té un bon model, que funciona i en
aquells dos punts no és que no hagi funcionat, ha funcionat bé, s’han canviat de lloc i s’han
situat en dos punts que de moment no han creat cap problema. Per una altra banda, si s’han
tret també hi ha hagut algun altre guany en algun altre sentit. Són espais públics d’una
utilització massiva a l’estiu, en èpoques festives i millor treure’ls. No ha estat un fracàs, ha
estat l’excepció que ha confirmat la norma que es va fer un bon model.
El pla estratègic de turisme ja li ha contestat al Sr. Basterrechea. Dir que ja es procura fer tot
el possible que es conegui, dins d’uns criteris de ponderació i de prudència. El regidor
president del Patronat de Turisme, el Sr. Segura, ha fet un opuscle que l’ha distribuït a les
llars perquè els ciutadans siguin ben coneixedors de quina és l’estratègia turística que es tira
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endavant i que, a més, li sembla que és del gust de tots els regidors. Desitja doncs, que els
complagui i que aquesta qüestió sigui coneguda al màxim pels veïns i veïnes.

El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte desitjant una bona Pasqua 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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