ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 d’abril de 2018
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 0.45 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. Roberto García Casado
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso
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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 abans d’entrar en l’ordre del dia i prèvia la seva lectura, el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la següent:

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Davant la publicació de la sentència dictada per l’Audiència provincial de Navarra als cinc
membres acusats en l’anomenat cas de “La Manada”, en la que se’ls condemna a penes
de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença, i a 5 de llibertat vigilada
després del compliment de la pena, obviant que es produís cap tipus d’intimidació i
violència;
Davant el fet de que els 5 han estat condemnats per delictes continuats d’abús sexual
amb prevalença, però no per violació, ja que, incomprensiblement, el tribunal no ha
considerat el delicte d’agressió sexual, que implica violència i intimidació;
Davant el vot particular que inclou la sentència en el que es demana l’absolució de tots
els acusats a excepció del delicte lleu de furt;
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Davant una sentència, que com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, entitats
feministes i de dones, ONU dones, o el govern de Navarra entre altres, manifestem que:
- minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar l’agreujant de
realitzar-se en grup,
- situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus de la sentència en el seu
comportament i no en el comportament dels agressors,
- afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de
la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza,
- posa de manifest la incoherència d’entendre que l’abús sexual perpetrat en les
condicions que es va produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot produir-se
sense violència i/o intimidació;
Per tot això, l’Ajuntament de Vila-seca ACORDA:
1. Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la modificació del Codi Penal per revisar el
supòsit d’abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió
sexual i violació
2. Donar suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions
sexuals
3. Donar suport a totes les mobilitzacions socials en contra d’aquesta sentència judicial
4. Fer arribar aquesta declaració a l’Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri
de Justícia i al Consell General del Poder Judicial.”
A continuació s’entra en l’ordre del dia i es prenen els següents acords:
1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 28 DE MARÇ DE 2018.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta ordinària celebrada el dia 28
de març de 2018.
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2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00169 AL NÚM. 00208 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. 00169 al núm. 00208 de 2018. Els regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST, EXERCICI 2018.
(EL SR. FARRIOL FA LA PRESENTACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)

En el pressupost de l’exercici 2018, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 19 de gener de 2018, es van aprovar les bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018.
Donat que en l’execució del pressupost es posa de manifest la necessitat de modificar les
bases d’execució per tal d’adaptar-les a la realitat de l’organització de la Corporació de
Vila-seca i vista la proposta de modificació que s’acompanya a l’expedient.
D’acord amb allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de l’any 2018
que s’incorpora a l’expedient.
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SEGON.- Donar a l’aprovació dels documents anteriors, el tràmit d’exposició pública de
quinze dies, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest
termini, l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER, EXERCICI 2018-2019.

(EL SR. FARRIOL FA LA PRESENTACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)
En data 19 de març de 2018 la Intervenció General emet informe sobre avaluació del
compliment en l'expedient de la liquidació del pressupost 2017 del grup consolidat de la
Corporació de Vila-seca. A tal efecte es posa de manifest l'existència d'un incompliment
de la regla de despesa, per un import de 23.904.924,58 amb una desviació de
1.478.488,68€.
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor per al seu coneixement.
Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis per als
Pressupostos de l’entitat.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat
Econòmica, el Ple acorda, amb l’abstenció dels Srs/Sra. Sánchez, Téllez, Forasté i
Rodríguez 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 García, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer 2018-2019
que aconsegueix l’acompliment de la regla de la despesa durant l'any en curs i el
següent, detall del qual figura a l’expedient.
SEGON.- Acordar adoptar les mesures per corregir l’incompliment de l’objectiu de la regla
de la despesa establertes al pla econòmic financer 2018-2019.
TERCER.- Trametre còpia del pla econòmic financer 2018-2019 a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
QUART.- Comunicar el Pla aprovat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
mitjançant l’aplicatiu PEFEL2.
CINQUÉ.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

3.3
RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS DEL CONSELL PLENARI DEL
CONSORCI TACOALT DE PRÒRROGA DE LA DURADA DEL CONSORCI PER UN NOU
PERÍODE DE 10 ANYS, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I D’INCORPORACIÓ D’UN
NOU MEMBRE AL CONSORCI.

(ES PRODUEIX DEBAT)

Antecedents
1. Amb data 27 de juliol de 2007, el ple de l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar
inicialment els Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del
Camp de Tarragona- TACOALT (d’ara en endavant, Consorci), els quals, un cop aprovats
definitivament, foren publicats al BOPT núm. 23 de 27 de novembre de 2007.
2. La televisió TAC 12 s’ha consolidat en la demarcació de Tarragona com una televisió
pública de qualitat al servei de la ciutadania, complint els objectius que van motivar la
seva creació, i que és manifesta la necessitat de donar continuïtat dintre del panorama de
mitjans de comunicació del Camp de Tarragona a aquesta televisió pública, que ha trobat
el seu espai de referència en aquest territori, considerem que és imprescindible també
donar continuïtat, per un nou període decennal, al Consorci, com a forma associativa
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més adient per a la gestió de la televisió digital terrestre TAC12 per part dels municipis
membres.
3. Per acord de Junta de Govern de data 05 de març de 2018 l’Ajuntament de Vila-seca
aprova l’aportació anual, corresponent a l’any 2018, al Consorci per un import de
74.123,30€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 20401.49100.46700 del vigent
pressupost operació AD 201800004550.
4. En relació a la durada del Consorci, l’article 5 dels Estatuts estableix que aquesta
durada seria per un període de 10 anys des de la data de signatura de l’acta de
constitució dels seus òrgans col·legiats, prorrogable per períodes successius de 10 anys,
previ acord dels ens consorciats. L’acta de constitució del Consorci es va dur a terme el
dia 12 de juny de 2008 i, per tant, el període de 10 anys de durada inicial del Consorci
finirà el dia 12 de juny de 2018.
L’article 21 dels Estatuts estableix el procediment de pròrroga, essent requisit per acordar
aquesta l’acord exprés de tots els municipis consorciats, i que aquest procés ha de dur-se
a terme dintre del darrer any del termini inicial de duració, és a dir, com a molt tard abans
del 12 de juny de 2018.
5. El Consell Plenari del Consorci, segons consta en certificació remesa a aquest
ajuntament, ha adoptat en data 26 de setembre de 2017, el següent acord:
“Primer: Prorrogar per un nou període de 10 anys, a comptar de la finalització del
període inicial, és a dir, del 12 de juny de 2018, la durada del Consorci per a la Gestió
de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT).
Segon: Comunicar aquest acord als Alcaldes de tots els ajuntaments consorciats, per
què amb suficient antelació sotmetin a consideració de l’òrgan municipal competent la
ratificació del mateix.
Tercer: Rebudes per part dels ajuntaments consorciats certificacions dels acords de
ratificació, es comunicarà la pròrroga als corresponents òrgans de la Generalitat de
Catalunya i de l’Administració de l’Estat i es publicarà el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de gran difusió.”
6. D’altra banda, i segons consta en certificació remesa a aquest ajuntament, en sessió
del 24 de novembre de 2017, el Consell Plenari del Consorci ha adoptat el següent acord:
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci, la qual consta
reflectida en Annex a la present, i que afecta als articles 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 i
a les Disposicions Addicionals i Transitòries.
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• Articles objecte de la modificació.
El nou text que es proposa és el següent:
Article 11
Actuaran com a secretari, interventor i tresorer del Consorci els funcionaris d’habilitació
nacional que desenvolupin els respectius càrrecs a l’ajuntament d’adscripció, o
funcionari d’habilitació nacional del mateix o de qualsevol dels ajuntaments consorciats
en qui es delegui o, en el cas de la Tresoreria, de funcionari propi o adscrit del
Consorci suficientment capacitat.
Article 14
1. El Consell Plenari nomenarà un Gerent. La seva designació es realitzarà entre
funcionaris o personal laboral de les administracions públiques o professionals del
sector privat, titulats superiors en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici
professional en el segon, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat i a criteris
d’idoneïtat, i en la seva selecció es garantirà la publicitat i la concurrència.
El següent paràgraf de l’article se numera amb el núm. 2
Article 18
1. El Consell Plenari aprovarà anualment el pressupost del Consorci, l’avantprojecte
del qual serà elaborat per la Gerència d’acord amb la normativa d’aplicació a les
Corporacions Locals. El pressupost formarà part dels pressupostos de l’ajuntament
d’adscripció i s’inclourà en el Compte General d’aquest.
2. Els comptes anuals se sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció general de l’ajuntament d’adscripció.
3. El Consorci se sotmetrà als mateixos terminis que l’ajuntament d’adscripció pel que
fa al retiment de comptes, a l’aprovació del pressupost, i als requeriments d’informació
comptable i financera, sense perjudici dels requeriments que pugui fixar l’ajuntament
d’adscripció.
Article 22
1. Qualsevol de les entitats membres del Consorci podrà separar-se abans de la
finalització del termini de vigència o de qualsevol de les pròrrogues si algun dels
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membres incompleix alguna de les seves obligacions estatutàries i, en particular,
aquelles que impedeixen complir amb la finalitat per la que es va crear el Consorci,
com és l’obligació de realitzar aportacions econòmiques.
2. També es podran separar les entitats que acordin deixar de prestar el servei públic
de televisió local.
3. El dret de separació s’exercirà mitjançant acord de l’òrgan competent de l’entitat
notificat al Consorci, en el que caldrà fer constar, si és el cas, l’incompliment que
motiva la separació, la formulació del requeriment previ de compliment i el transcurs
del termini atorgat per a complir el requeriment.
4. L’exercici del dret de separació per una de les entitats consorciades produirà la
dissolució del Consorci, llevat que la resta dels seus membres acordin la continuïtat i,
en qualsevol cas, romanguin en el Consorci al menys dues entitats membres.
5. Per al càlcul de la quota de separació d’una entitat membre, es tindrà en compte la
participació que li hagués correspost a la mateixa en el saldo resultant del patrimoni
net en el supòsit de liquidació del Consorci, en funció de les aportacions efectives que
hagi desemborsat anualment.
6. El Consell Plenari acordarà la forma i les condicions de pagament de la quota de
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és
negativa.
7. L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de
separació, en el supòsit que resulti positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota
és negativa.
8. Si l’entitat que exerceix el dret de separació és aquella a la qual el Consorci està
adscrit, el Consell Plenari acordarà a quina altra entitat membre s’adscriurà el
Consorci, d’acord amb els criteris previstos en la legislació vigent.
Article 23
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat.
b) Per acord unànime dels ens consorciats.
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c) Per impossibilitat de continuar en funcionament.
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, llevat el supòsit establert a l’article
22.4.
e) Per incompliment de l'objecte.
f) Per transformació del consorci en un altre ens.
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci.
2. La dissolució del Consorci requerirà l'acord del seu Consell Plenari, adoptat amb el
vot favorable d'un mínim de dues terceres parts dels seus membres.
3. La dissolució inicia el procés de liquidació i produeix la seva extinció. Amb aquesta
finalitat es constituirà una Comissió Liquidadora, integrada per un representant de
cadascun dels ens consorciats, i amb participació del Gerent, que elaborarà una
proposta de liquidació que serà presentada al Consell Plenari per a la seva aprovació.
4. La Comissió Liquidadora calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del Consorci, d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo
resultant del patrimoni net després de la liquidació. Per al càlcul del criteri de
repartiment es tindran en compte les aportacions efectives que hagi desemborsat cada
ens consorciat.
5. El Consell Plenari, a proposta de la Comissió Liquidadora, acordarà la forma i
condicions del pagament de la quota de liquidació si aquesta és positiva.
• Nous articles o nous apartats d’articles o disposicions
A l’article 12, s’incorpora un nou apartat, el 6:
6. Correspon al Consell Plenari la determinació de la retribució per l’assistència
efectiva dels seus membres a les reunions dels òrgans de govern del Consorci i de
l’EPEL TAC DOTZE. Aquesta es realitzarà en la mateixa sessió que aprovi el
pressupost anual.
A l’article 17 se numeren els diversos apartats i s’incorporen dos nous, amb els
números 5 i 6:
5. La disponibilitat dels crèdits pressupostaris per part del Consorci requerirà que
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s’adopti resolució per l’òrgan competent de cadascú dels ajuntaments consorciats,
fiscalitzades per la seva respectiva Intervenció, acordant la seva aportació al Consorci.
A aquests efectes, els ajuntaments consorciats hauran de presentar una acreditació
davant el Consorci abans del dia 28 de febrer de cada any. La manca de presentació
d’aquesta acreditació comportarà l’adopció pel Consorci d’un acord de no disponibilitat
per import de les quantitats per les quals no es presenti aquesta documentació.
6. El desemborsament de les aportacions no podrà restar condicionat a la prèvia
execució de la despesa pel Consorci o per qualsevol altra condició limitativa,
considerant-se ingressos aplicables al finançament del conjunt de despeses. No
obstant, els ajuntaments no estaran obligats a efectuar l’aportació anual a què s’hagin
compromès, per a l’exercici corrent, si algun dels altres ajuntaments consorciats no
hagués realitzat la totalitat de les aportacions dineràries corresponents a exercicis
anteriors, a les quals estiguin obligats.
S’incorpora un nou article, el 24:
Article 24
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats,
el qual estarà constituït per:
a) Personal adscrit per les administracions consorciades. Aquest personal s’integrarà a
la plantilla del Consorci mitjançant el mecanisme que correspongui d’acord amb el seu
règim. El personal funcionari es mantindrà en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, mentre que el personal laboral
s’integrarà mitjançant successió empresarial o el que correspongui segons la legislació
laboral.
b) Personal propi, que comprendrà el personal contractat amb règim laboral amb
anterioritat a 31/12/2013 i al contractat directament pel Consorci sempre que l’òrgan
competent de l’ajuntament d’adscripció n’autoritzi aquesta contractació.
S’incorpora una nova Disposició Transitòria, la 3:
3. Els nomenaments de secretari, interventor i tresorer realitzats pel Consell Plenari
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amb anterioritat a l’entrada en vigor de la modificació dels Estatuts mitjançant la qual,
entre d’altres, es dóna una nova redacció a l’article 11, s’entendran vigents en tant no
es comuniqui al Consorci per part dels corresponents titulars de l’ajuntament
d’adscripció la voluntat d’exercir directament els respectius càrrecs.
• Supressió de la disposició addicional 3a
La matèria a que es refereix ja queda regulada pel nou article 24.
6. En sessió del dia 13 de febrer de 2018, segons consta en certificació tramesa a aquest
Ajuntament, el Consell Plenari del Consorci va aprovar inicialment la incorporació del
municipi de l’Espluga de Francolí com a nou membre del Consorci (BOPT núm. 40 de 26
de febrer de 2018), essent necessària la ratificació d’aquest acord pels ens consorciats,
d’acord amb l’article 322 del Decret 179/1995 de 13 de juny.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 18 d’abril de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 390/2018 emès per la Intervenció General en data 18
d’abril de 2018.
Fonaments de dret
Articles 5, 13 i 21 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital
Terrestre del Camp de Tarragona.
Articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Articles 313.3 i 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Article 22.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la
lletra b) de l’article 52.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Ordre GRI/280/2015, de 4 de setembre, d'organització del Registre del sector públic local
de Catalunya
En conseqüència, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Activitat Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la durada del Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT) NIF:P4300062I per un nou període
de 10 anys, a comptar de la finalització del seu període inicial, és a dir, del 12 de juny de
2018.
SEGON.- Aprovar la modificació dels articles 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 i les
disposicions addicionals i transitòries dels seus Estatuts, conforme la nova redacció
proposada pel Consorci, que consta literalment en aquest acord.
TERCER.- Com que la pròrroga comporta despeses de caràcter plurianual, el seu
finançament se subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal amb una previsió de
despesa màxima pels nou anys restants de 684.000€. Així, l’Ajuntament s’obliga a consignar
i retenir crèdit en els pressupost dels anys 2019 a 2028 en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, sense adoptar l’acord d’aprovació de la despesa
fins a l’aprovació definitiva del pressupost corresponent.
QUART.- Ratificar la incorporació del municipi de l’Espluga de Francolí, com a nou
membre del Consorci.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consorci a l’efecte que els remeti als altres
ajuntaments membres del Consorci, si escau, i al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat perquè els anoti al Registre del
sector públic local de Catalunya, i els publiqui al BOPT i al DOGC.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció General.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ CIVIL.
(ES PRODUEIX DEBAT)
L’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, disposa que
els municipis amb més de cinquanta mil habitants i els que, sense arribar a aquesta
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població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a
adoptar plans d'autoprotecció per llur activitat industrial, i els municipis de caràcter
especial tipificats en l'article 17.2 (població superior als vint mil habitants) i els que, sense
arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics, han de crear una comissió
municipal de protecció civil.
Atès que en el cas de l’Ajuntament de Vila-seca aquesta Comissió està prevista tant en la
redacció del Pla de Seguretat Local, com en el Document Únic de Protecció Civil
Municipal, que es troben en fase de verificació tècnica per part pels organismes
competents en la matèria de la Generalitat de Catalunya .
Atès que per tal de procedir a l’aprovació del Pla de Seguretat Local i del Document Únic
de Protecció Civil Municipal , és preceptiu l’informe previ de la comissió municipal de
protecció civil.
Atesa la providència de l’Alcaldia de data 26-3-2018, d’inici del procediment de creació de
la Comissió de Protecció Civil Municipal de Vila-seca.
Atès l’informe conjunt de la prefectura de la Policia Local i de la responsable d’Activitats i
Protecció Civil de data 28-3-2018, proposant la composició i regulació de la Comissió de
Protecció Civil Municipal de Vila-seca.
Atès l’informe jurídic favorable emès a l’efecte de data 29 de març de 2018
Atès el dictamen també favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Seguretat Pública de data 23 d’abril de 2018.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic
de
la
corporació,
aquest
Reglament
només
requereix
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l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances i reglaments s’entendran aprovades definitivament amb caràcter
automàtic sense cap tràmit ulterior si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant
la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial, llevat de
la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) 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, i
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança
amb l’article 66 del ROAS.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar, d’acord amb l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, la creació de la Comissió de Protecció Civil Municipal.
SEGON. Aprovar inicialment el Reglament intern regulador de la Comissió Municipal de
Protecció Civil de Vila-seca, segons el text que s’adjunta als presents acords.
TERCER. Sotmetre a informació pública el present acords i el text del Reglament
regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Vila-seca, pel termini mínim de
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona , al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al Diari de Tarragona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci
al BOPT.
QUART. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a
la publicació íntegre en el BOPT i referència en el DOGC i tramesa a la Direcció General
de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2018.
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(ES PRODUEIX DEBAT)

Vist el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, publicat al BOE número 316 de 29 de
desembre de 2017, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del padró habitants referida a l’1 de gener de 2017, en cadascun dels municipis
espanyols.
Vistos els resums numèrics generals en que es detallen les variacions en el número
d’habitants entre el 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017
Un , i l’informe del responsable del negociat d’estadística de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:

•

La Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica els articles relatius al Padró Municipal de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix
que la informatització de tots els Padrons Municipals i la seva coordinació per part de
l’Institut Nacional d’Estadística possibiliten que les xifres resultants de les revisions
anuals puguin ser declarades oficials.

•

El Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es dóna nova redacció als
articles 81 i 82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol.

•

La Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució de l‘INE i de la
Direcció General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques
als ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població (BOE núm. 280, de 23 de
novembre de 2005).

•

L’Ordre d’11 de juliol de 1997, del Ministeri de la Presidència, sobre comunicacions
electròniques entre les administracions públiques referents a la informació dels
padrons municipals (BOE núm. 169, de 16 de juliol de 1997, pàg. 21804).

Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió de Serveis
Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la publicació (BOE número 316 de 29 de desembre de 2017, pel
qual l’Institut Nacional d’Estadística declara oficials les xifres de població obtingudes a partir
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de la revisió del padró municipal amb referència a l’1 de gener de 2017, de la que en resulta
que el número total d’habitants corresponents al municipi de Vila-seca és de 21.993
habitants.
SEGON.- Aprovar que la renovació de la xifra oficial de població que consta en el Padró
Municipal d’Habitants del Municipi de Vila-seca amb referència a l’1 de gener de 2018, és
de 22.995 habitants.
TERCER.- Notificar l’Institut Nacional d’Estadística les esmentades xifres, així com els
corresponents resums numèrics generals.
5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.
“ MOCIÓ PER L'ALLIBERAMENT DELS NOSTRES PRESOS POLÍTICS I EL RETORN
DELS EXILIATS.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del Govern de
l'Estat en aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'onada repressiva contra els
catalans i les catalanes és majúscula, tant com l'intent d'esclafar la voluntat popular
empresonant els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre. L'empresonament dels diputats i diputades Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Carme Forcadell, Dolors Bassa, i l'exili de Marta Rovira, ressonarà en els annals de la
història del nostre país com un nou episodi fosc d'intolerància i vulneració dels drets
polítics més elementals. Un escenari agreujat a l'haver-se descartat el delicte de rebel·lió
per part dels òrgans judicials alemanys en relació a la petició d'extradició del President
Carles Puigdemont.
Un 23 de març negre no només pel poble català, sinó també pel poble espanyol, ja que
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan veient trontollar els seus drets
i les llibertats més bàsiques i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix
com a democràtic i civilitzat
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Manllevant-nos els nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep
Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, Marta Rovira
i Anna Gabriel, no deixarem de mantenir-nos ferms en defensa de la causa més justa que
hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Vila-seca:
ACORDA
PRIMER- Demanar la llibertat immediata de tots els presos polítics i el retorn de tots els
consellers i polítics catalans exiliats i la garantia del respecte absolut als seus drets
polítics, ciutadans i humans sense veure's sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici
polític.
SEGON.- Demanar a les institucions europees que apel-lin a la justícia internacional
perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets de tots els
ciutadans catalans.
TERCER- Instar a tothom a defensar els drets fonamentals, civils i polítics, així com
també, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament al Parlament de Catalunya.
QUART.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport a la voluntat unitària de la plataforma "Espai
Democràcia i Convivència" que té com a objectius "la defensa de les institucions
catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania".
CINQUÉ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH),
així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), l'aprovació de la present Moció”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. FARRIOL 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,
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Téllez, Forasté i Rodríguez, i el vot en contra dels Srs./Sres. Ramírez, Pastor, Basterrechea,
Martín i García, la present moció.
5.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE C’S.

"MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL TRACTAMENT BIOLÒGIC DE LES PLAGUES DE
MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA PER A LA
PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT
TIGRE"

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1.
Atès que la Llei reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per
la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local estableix que
la protecció de la salubritat pública és una matèria competència pròpia del municipi, que
haurà d'exercir-se en els termes de la legislació estatal i de la autonòmica.
2.
Atès que una ordenança municipal és una eina jurídica què pretén la informació,
les solucions i els consells necessaris als ciutadans i les personalitats jurídiques privades
i públiques.
3. Atès que és necessari el desenvolupament d'una ordenança específica per evitar la
presència i/o minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits al municipi, dotant a
l'Ajuntament de les eines necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells
espais que puguin contenir aigües estancades, així com permetre als òrgans competents
sancionar els subjectes responsables de la reproducció del mosquit tigre o altres
espècies de mosquits autòctons.
4. Atès que els darrers anys, l'Ajuntament de Vila-seca ha intensificat les tasques de
prevenció i tractament de les zones de la ciutat per combatre la proliferació de mosquits.
5.
Atès que el mosquit tigre és una espècie invasora i es troba a la llista de les 100
espècies invasores més danyoses del món, elaborada per la Unió Internacional per a la
Conservació de la Naturalesa i els Recursos Naturals (UICN).
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6. Atès que el seu èxit colonitzant hàbitats urbans, radica en el fet que és capaç de
reproduir- se en indrets amb volums molt petits d'aigua, perquè, al contrari del que molta
gent es pensa, aquets insecte evita grans volums d'aigua com piscines, estanys o
aiguamolls i diposita els seus ous en objectes tan quotidians com plats, pots o bidons que
podem tenir a balcons, jardins o carrers.
7.
Atès que el mosquit tigre té un comportament agressiu i una capacitat vectorial
força important perquè és capaç de transmetre malalties infeccioses d'origen tropical.
8.
Atès que els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del
mosquit tigre. Segons diversos estudis, es calcula que més del 90% d'espais on l'insecte
pot criar són privats. Per aquest motiu es important que cada persona es responsabilitzi
d'evitar que el mosquit criï a casa seva.
9.
Atès que les plagues de mosquit tigre s'han convertit en els últims anys en un
problema social què exigeix la recerca de solucions.
10.
Atès que mantenir l'equilibri biològic natural a les ciutats mitjançant la utilització de
tots aquells recursos biològics que la pròpia natura ens ofereix és possible i convenient, i
atès que som partidaris de potenciar, i si és possible, millorar sistemes de control de
plagues més respectuosos amb l'entorn i què contribuirien a l'equilibri de l'ecosistema
urbà. Tot tenint present que ja s'han començat a utilitzar en altres municipis de Catalunya
i de l'Estat espanyol.
11.
Atès que altres municipi de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol han
instal·lat caixes nius per a ratpenats i per a orenetes perquè aquestes espècies són un
depredador natural per als insectes.
12.
Atès que la utilització de fitosanitaris i la impossibilitat de niar de ratpenats i
orenetes a les noves construccions han minvat la capacitat de depredació d'aquestes
espècies al municipi.
13.
Atès que un ratpenat incorpora a la seva dieta fins 1000 insectes de mitjana per
hora, i atès que una família d'orenetes consumeix uns 8000 insectes al dia, aquest fets
permeten considerar-los com insecticides i controladors de plagues.
14.
Atès que la col·locació de nius artificials per a ratpenats i orenetes pot suplir amb
èxit la manca de llocs naturals i artificials en la ciutat i pot aconseguir un increment
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generalitzat en les poblacions de ratpenats i orenetes i la seva estabilitat i permanència a
l'àmbit urbà. Això repercutiria en el benefici que suposa en la lluita contra insectes nocius,
molestos i plagues. Des de la prevenció i amb un cost molt baix.
15.
Atès que a mig termini implantar poblacions estables i nombroses de ratpenats i
orenetes podria permetre abandonar l'ús de plaguicides tòxics per al medi ambient i la
salut a l'entorn urbà.
Per lo exposat anteriorment es proposa a l'Ajuntament del Ple els següents:
ACORDS

Primer. Que els serveis tècnics de l'Ajuntament fassin un estudi per redactar una
ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre adaptant, pel cas de Vila-seca,
"L'ordenança municipal tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment
del mosquit tigre (Aedes Albopictus)", com a base, per exemple, la redactada pel Servei
de Salut de la Diputació de Barcelona.
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=SbdOccc6-135e-4e8a-bdd5d34edObf5049&groupld=713456 (Document inclòs com a "annex").
Segon. Que mestre s'estigui treballant amb els tràmits necessaris per a l'aprovació
d'aquesta ordenança, es continuï treballant des de l'Ajuntament amb accions per evitar
que hi hagi possibles focus de cria del mosquit tigre a l'espai públic.
Tercer. Que l'ajuntament reforci la campanya anual de sensibilització i educació per tal
que els particulars i empreses estiguin informats i puguin actuar en conseqüència”.

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

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, la present moció.
5.3 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.
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A) “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA
Exposición de motivos
Desde que se conmemorara por vez primera en España, hace ahora diez años, el Día de
la Visibilidad Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres
lesbianas en el mundo, denuncia la discriminación a la que aún se ven sometidas y
reivindica políticas públicas que garanticen la erradicación de la lesbofobia.
Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo han sido
perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la
historia remota y reciente en nuestro país, tanto de forma institucional como particular; a
día de hoy la persecución institucional sigue produciéndose en muchas partes del
planeta, y en muchos estados la práctica de la homosexualidad sigue siendo considerada
delictiva y se vulneran de forma sistemática los derechos generales de las mujeres.
Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros en
el reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de iniciativas del
Partido Socialista como la Ley 13/2005, que hizo posible el matrimonio entre personas del
mismo sexo, o la Ley 3/2007, que posibilitaba el cambio registral para las personas trans
y que será actualizada próximamente; incluso en los países que hemos avanzado en el
reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB seguimos observando
intolerables casos de discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a pie de
calle, donde es habitual que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas,
como desvelan los datos de los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que
empiezan a denunciar esta situación.
Por lo antes expuesto,
El Pleno del Ayuntamiento de Vila-seca insta a las autoridades competentes a:

- Garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a
través de una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la
igualdad de trato entre toda la ciudadanía, que forme adecuadarnente al funcionariado,
fundamentalmente en los ambitos de la justícia y las fuerzas de seguridad, para
sensibilizarlo frente a las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres,
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con especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y que incida de forma
específica y transversal en el sistema educativa, para asegurar que la totalidad del
alumnado, independientemente de si es educada en centros públicos, concentrados o
privades, accede a información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres
lesbianas.

- Implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de
las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que
no presuman la heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada
atención sanitaria de todas las mujeres. Del mismo modo, modificar la legislación sobre
reproducción asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las
mujeres emparejadas con otras mujeres, y garantice su acceso a las técnicas de
reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las parejas de diferente sexo.

- Asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de asilo
que argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de
genero”.

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

B) “MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

De acuerdo y al amparo de lo prevista en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídica de las Entidades Locales, el Grupo Municipal
Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se
plantea como objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en
cualquier lugar, bajo el lema "La salud para todos".
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Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos que
contrajeron cuando acordaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta
a que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las
personas. Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan
tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros
económicos.
El Grupo Municipal Socialista comparte plenamente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 y el objetivo planteado de protección universal de la salud y que alcanza
a todos los países y, por tanto, afecta tanto a las políticas sanitarias que deben
desarrollarse en nuestro municipio, como en España y en cualquier país del mundo.
La protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los
Derechos Humanos de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad
humana. Por tanto, debe proteger a todas las personas. Es conocido que en los países
donde este derecho es efectivo con carácter universal, las sociedades se benefician de
una mayor cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promoviendo además
mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas
sanitarios universales son más eficientes económicamente y generan más salud y
equidad que aquellos que no tienen establecido este derecho de manera universal. En
definitiva, supone una eficaz inversión social para los Estados.
La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo de
la salud comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino
que también protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de
padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento y la prosperidad económica, a la
vez que constituye una base importante para promover la igualdad de género.
En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la construcción del Sistema
Nacional de Salud con una cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y a la
protección de la salud, consolidada en la Ley de Salud Pública de 2011. Ella contribuyó
de manera decisiva a disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo
desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más que aceptables de equidad.
Con unos servicios sanitarios muy bien valorados por las personas usuarias y un activo
funda mental para el bienestar, a juicio de los ciudadanía, se ha configurada como uno de
los mejores actives de nuestro país.
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Pera desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la
naturaleza de este sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde
entonces sólo se tiene derecho a la asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la
condición de asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso universal por condición
de ciudadanía. De esta forma, se excluyeron de este derecho a centenares de miles de
personas.
La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la
protección de la salud supone un atentado al derecho protegida en nuestra Constitución,
perjudica a quienes son excluidos y, además, es una medida que genera costes
innecesarios al conjunto del sistema y a la sociedad en general.
Por ello, con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo Municipal Socialista reivindica
la derogación del RDL 16/2012 para recuperar el derecho de acceso universal a la
atención sanitaria en todo el territorio y en condiciones de igualdad efectiva.
Ante la celebración del Día Mundial de la Salud el Grupo Municipal Socialista presenta
para su consideración y aceptación por el Plena la siguiente
MOCIÓN

1- Impulsar la Red de Ciudades Saludables con objeto de poner en marcha en nuestro
municipio el Proyecto de "Municipio Saludable", que permita la creación de sinergias con
otros municipios y avanzar en proyectos comunes que faciliten avanzar en los objetivos
de mejora de la salud y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas.
2-

La elaboración de una Estrategia Local de Promoción y Protección de la Salud,
teniendo en cuenta la importancia de los determinantes de salud desde la acción local,
que contenga el conjunto de medidas dirigidas a la promoción y protección de la salud de
todas las personas, así como la incorporación del impacto en la salud de todas las
políticas locales: facilitando habites de vida saludable con instalaciones para la práctica
de ejercicio física y el deporte, la calidad del media ambiente urbana, la vivienda o la
inclusión social.

3-

Dirigirse al Gobierno de España a fin que promueva la derogación del "Real Decreto25

Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar Ja calidad y seguridad de sus prestaciones", para la
recuperación de la cobertura universal de la protección de la salud y el acceso a la
asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía”.

(ES RETIRA LA PRESENT MOCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PEL GRUP PROPOSANT)

C) “MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LES ACTIVITATS GRATUÏTES ALS CASALS
DE LA GENT GRAN
Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de la gent
gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg del 2017. Es tracta
d'activitats que fomenten l'envelliment actiu, les capacitats físiques i cognitives de la gent
gran i la seva socialització. Algunes de les activitats que s'han deixat de fer o que
han passat a ser de pagament són, per exemple: grups de lectura i de debat,
gimnàstica, ganxet, informàtica o ball, entre moltes altres.
Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el 31 de
desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la finalització
d'aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de les
activitats. Tornar-les a posar en funcionament requereix un nou contracte que, segons
el portal de contractació pública de la Generalitat, encara no ha estat publicat, mentre que
sí que s'han publicat altres concursos relacionats amb serveis a la gent gran.
Aquesta és una qüestió que afecta a tots els casals de la Gent Gran de Catalunya. Els
usuaris/àries d'aquests equipaments es van assabentar de la retirada de les activitats
mitjançant cartells informatius col·locats en els equipaments a principis d'any. Els
Ajuntaments no han rebut cap comunicació formal en aquest sentit per part de la
Generalitat. Tot i no tenir competències directes en la gestió dels casals de la gent gran,
aquests equipaments participen de les estratègies d'envelliment actiu endegades en
l'àmbit local i, per tant, hagués estat positiu una comunicació als ens locals sobre la
retirada de les activitats gratuïtes. Aquesta situació també afecta als formadors/es que
portaven a terme les activitats.
La manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en les activitats
que s'ofereixen des dels casals de la gent gran, derivant als usuaris/àries a activitats de
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pagament. Si tenim en compte el poder adquisitiu de la gent gran a Catalunya, pagar per
realitzar activitats com les que fa pocs mesos s'oferien de manera gratuïta, pot ser tot un
luxe.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista insta al Ple de l'Ajuntament de Vilaseca a prendre els següents ACORDS:
1.
Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a iniciar els
procediments administratius necessaris per assegurar una oferta formativa gratuïta als
Casals de la Gent Gran de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2018.
2.
Fins a la nova contractació, assegurar que els Casals de la Gent Gran de
Catalunya disposen de cursos gratuïts promoguts des de la Generalitat de Catalunya i
destinats al conjunt d'usuaris/àries d'aquests equipaments.
3.
Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i al
Consell de la Gent Gran de Catalunya”.

(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, Ramírez,
Pastor, Sánchez, Téllez, Basterrechea, Martín i García, i l’abstenció dels Srs. Forasté i
Rodríguez, la present moció.

D) “MOCIÓ SOBRE LA UNIVERSALITZACIO DELS SERVEIS SANITARIS I LA LLUITA
CONTRA LES LLISTES D'ESPERA

El passat dia 7 d'abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany, l'Organització
Mundial de la Salut es va plantejar l'objectiu d'assolir la cobertura sanitària universal per
a tothom.
Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant el trencament
que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la Llei Lluch que va
garantir la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària i a la protecció de la salut.
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El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d'aquest dret a centenars de milers
de persones i el que és mes greu als més vulnerables. I a més, ha presentat recurs
d'inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de juny passat
que garantia de nou la Universalització de l'Assistència Sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l'Estat la retirada del recurs,
que ha deixat suspesa la Llei, també s'ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya siguin atesos dins d'uns temps garantits i raonables, i aquest aspecte és
responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Segons dades del Departament de Salut, les llistes d'espera per una intervenció
quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i
especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290
persones.
El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el
febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d'espera per a les intervencions
quirúrgiques, i el 50% del temps d'espera per a la fase diagnòstica o de visita a
l'especialista.
Cal afegir que de manera reiterada s'incompleix l'acord del Parlament de garantir la visita
al Centre d'Atenció Primària en 48 hores.
Totes aquestes dades adquireixen més gravetat per les diferències territorials, on entre
comarques es poden doblar els dies d'espera per alguns procediments quirúrgics.
Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Vila-seca sol·licitem a la resta de
grups municipals, el suport als següents:
1.- Instar al Govern d'Espanya perquè promogui la derogació del "Real Decret-Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir Ja sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions"
2.- Exigir la retirada del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern d'Espanya
contra la llei 9/2017 de 27 de juny d'Universalització de l'assistència sanitària amb càrrec
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a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d'execució per disminuir la bossa actual de llista
d'espera tant en proves diagnòstiques, visites a l'especialista, com proves quirúrgiques.
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l'aprovació d'un Decret d'Accessibilitat, on
s'estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la
qualitat i l'equitat territorial.
5.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, i
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l'Associació de
Municipis de Catalunya”.

(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, Martín i García i l’abstenció dels Srs/Sra. Ramírez, Pastor, Forasté i
Rodríguez, la present moció.

E) “MOCIÓN RELATIVA A LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PROTECTORES EN
LAS PISTAS DEPORTIVAS.

En Vila-seca, la Pineda y la Plana tenemos pistas deportivas exteriores que en algunos
casos están entre calles donde aparcan vehículos, cerca de terrazas de bares y/o
pegadas a parques infantiles.
En muchas ocasiones cuando los niños juegan con balones, estos van a parar contra los
vehículos aparcados, contra personas que están en las terrazas de los Bares o contra los
menares que juegan en los parques infantiles.
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Hace más de un año en la comisión correspondiente nuestro grupo Municipal presentó
para su debate, colocar redes o algún otro tipo de protección para evitar este tipo de
accidentes y situaciones. A día de hoy nada se nos ha contestado en firme y observamos
que nada se ha hecho al respecto continuando el mismo problema.
Por otro lado la doctrina jurisprudencial y muy recientemente la Sala Primera de lo Civil
del Tribunal Suprema están condenando a los ayuntamientos por Responsabilidad
extracontractual, por impactos de balones a terceros o a vehículos, a un jugando en un
sitio idóneo, calificando la conducta como culposa al carecer de elementos de protección
pues los resultados dañosos que son previsibles y evitables.

Por las razones expuestas se propone al Pleno el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Colocar elementos de protección para evitar resultados dañosos a las
personas y vehículos y así evitar denuncias contra el ayuntamiento, en las pistas que
sean necesarias”.
(ES RETIRA LA PRESENT MOCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PEL GRUP PROPOSANT)

F) “MOCIÓN RELATIVA AL PRESPUPUESTO COMPROMETIDO POR EL GOBIERNO
DE ESPAÑA PARA DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para
toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en
primera Instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus
correspondientes competencias.
El Pacto de Estada en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los
Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado,
30

Administraciones Autonómicas y locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la
erradicación de la violencia de género.
El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que
establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las
diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el
problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres
víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos.
Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención
específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación
necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la
materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas
Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos
económicos adecuados.
Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las Administraciones
Autonómicas, lo recogido en el Pacto: "Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser
interpretada sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las
competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía,
no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades Autónomas u otras
Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el presente Informe
cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales.".
Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico de
las Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias
específicas, dedicada a la lucha contra la violencia de género.
Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas
Administraciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el
Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno.
En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos
Parlamentarios apoyaron y votaran a favor la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España la
aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al
menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de
Estada en materia de Violencia de Género.
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Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sida votada a favor
por el Partida Popular.
A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales
del Estada para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario
comprometido en el Pacto.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vila-seca solicitamos a los
demás Grupos Municipales, el apoyo a los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estada, para
las nuevas o ampliadas competencias reserva das a las Comunidades Autónomas y a los
Ayuntamientos, se destinen, vía transferencias un incremento anual de 20 millones de
euros a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las Comunidades
Autónomas.
Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: "Los Presupuestos
Generales del Estada, destinaran, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento
anual de 20 millones de euros durante los próximos cinca ejercicios.".
2.- Dar traslado de este acuerdo Plenaria al Presidente del Gobierno de España, a la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los Diputados”.

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

EL Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar la present moció.
5.4 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL.
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A) “MOCIÓ DE DENUNCIA A LA CRIMINALITZACIO DELS CDR PER PART DE
L'APARELL DE L'ESTAT ESPANYOL
El Grup Municipal de Decidim Vila-seca - AM, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció
dels següents:

ACORDS
Primer.· L'Ajuntament de Vila-seca considera una forma d'acció política absolutament
legitima, la protesta, les mobilitzacions, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia
madura.
Segon.· L'Ajuntament de Vila-seca denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra
els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i
polítics dels ciutadans.
Tercer.· L'Ajuntament de Vila-seca denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat Ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació I la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes”.

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. FORASTÉ 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, Forasté i Rodríguez i el vot en contra dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Basterrechea,
Martín i García, la present moció.
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B) “MOCIÓ PER AL POTENCIAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL DE VILA-SECA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 25/85 de 10 de desembre creà els Consells Escolars Municipals (en endavant
CEM) com a òrgans de consulta i participació en els ensenyaments no universitaris dins
l'àmbit municipal.
El Decret de 22 de desembre de 1987 assenyala que "la transcendència de la
programació general de l'ensenyament, així com la més efectiva i real aproximació de
l'Administració educativa a les comunitats locals directament afectades, dins el principi de
participació, fan evident la importància dels Consells Escolars Municipals" i, en virtut
d'això, dicta les bases de funcionament del CEM. A l'article 1 posa les bases sobre
l'organització i funcionament. L'article 2 indica que cada municipi desplega les bases
mitjançant un reglament.
Pel que fa a la composició, el CEM ha d'estar format per representants de la corporació
municipal, mestres i professors, pares, alumnes, personal d'administració i serveis (PAS) i
la direcció dels centres públics. La presidència correspon a l'Alcalde que podrà delegar en
un Conseller de l'Ajuntament mitjançant disposició de l'alcaldia.
Quant al nombre de membres, en municipis de més de 5 centres i menys de 16 (cas de
Vila-seca) corresponen, com a mínim, 33 membres. D'aquests, 6 corresponen a
representants de l'ajuntament, 6 de pares, 6 d'alumnes, 6 de professors i 3 de PAS. Els
directors queden representants proporcionalment al nombre d'alumnes. Els membres
escollits per al CEM ho són per dos cursos escolars i es renovaran per meitat en cada
sector al final de cada curs.
Segons indica el punt 7 de l'Annex, els regidors vocals del CEM seran nomenats pel ple
de l'ajuntament.
Cada CEM elaborarà el seu propi Reglament en el què s'han d'incloure, entre d'altres, les
reunions ordinàries (com a mínim 1 per trimestre i a l'inici i acabament del curs) i les
extraordinàries així com
l'estructura
operativa
del Consell a efectes del seu
funcionament, considerant: sessió plenària, comissió permanent I comissions de treball.
Cada any el CEM elaborarà la seva memòria anual.
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Al municipi de Vila-seca hi ha 7 centres d'educació infantil i primària, 2 instituts, 2 llars
d'infants municipals, Conservatori Municipal de música i un Centre de Formació d'adults.
Tots ells estan representats al CEM. En total, actualment hi ha 42 membres.
La representació per part de l'Ajuntament actualment recau en 9 regidors de l'equip de
govern que són els mateixos que participen als Consells Escolars de Centre en
representació de l'Ajuntament. Un d'ells és alhora el President del CEM, en delegació de
l'Alcalde.
Des de DV-AM creiem, tal i com vam indicar al nostre programa, que és necessari
desenvolupar un Projecte Educatiu de Ciutat dins del qual es despleguin actuacions
basades en polítiques educatives municipals que afavoreixin la Igualtat d'oportunitats,
l'educació en valors i en emocions, educació mediambiental, l'equitat de gènere, la
cohesió social. Es tractaria de crear un model educatiu de poble, on tots els centres i els
agents educatius treballin junts per tal d'aconseguir uns objectius comuns que donin
resposta a les necessitats reals del municipi i pensem que el CEM hauria de ser l'espai on
es comencés a desenvolupar aquest projecte.
És per tot això que proposem l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.· Potenciar el Consell Escolar Municipal com un espai de reflexió i anàlisi de la
realitat educativa del municipi a partir del qual es vagin creant les línies del Projecte
Educatiu que volem com a municipi
Segon.· Ajustar i revisar l'actual funcionament del GEM per tal de fer possible aquest
treball, tot reflexionant sobre l'ampliació de l'àmbit estrictament escolar i la possibilitat
d'ampliació amb centres o entitats d'educació del lleure
Tercer.· Que els representants de l'Ajuntament al CEM siguin triats d'entre tots els
regidors de l'Ajuntament i no únicament de l'equip de govern.”

(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RODRÍGUEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)
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El Ple acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterreceha, Martín, Forasté, Rodríguez i García i el vot en contra dels Srs/Sres. Alcalde
president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Poblet
Antonio la present moció.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, passar a
l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE LA 2a EDICIÓ DE LA
MOSTRA GASTRONÒMICA, TASTVM 2018.
(ES PRODUEIX DEBAT)

Vist l’expedient tramitat per a la fixació de preus públics durant la celebració de la 2a
edició de la Mostra Gastronòmica, TASTVM que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de maig
de 2018, el qual ha estat tramitat amb caràcter d’urgència, per tal de poder disposar de
temps suficient per a la seva gestió posterior.
Vist que durant la Mostra Gastronòmica es podran adquirir uns tiquets per fer
degustacions de productes que s’oferiran en diferents espais de la Mostra, està previst el
cobrament d’un tiquet en forma de preu públic, i de conformitat amb allò que disposen els
articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’hisendes locals, cal procedir a la fixació i aprovació dels preus públics.
Vist l’informe tècnic de la necessitat i oportunitat de l’aplicació del preu públic de la
segona edició de la Mostra Gastronòmica del dinamitzador d’activitats festives.
Vist l’informe econòmic en el qual es detallen les despeses directes i indirectes, la
previsió d’ingressos i el resultat definitiu, essent el cost final deficitari i que per raons
socials i d’interès públic aquests preus públics no cobreixen el cost de les activitats
realitzades.
Vist l’informe jurídic en data de 17 d’abril de 2018.
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Vist l’informe de prefectura amb data 17 de abril de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció 12-2018-399 de data 23 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari de data 24 d’abril de 2018 donant resposta a les
observacions de la Intervenció.
Vist l’acord adoptat pel Consell Rector del Patronat de Turisme el dia 25 d’abril de 2018.
Per tot això, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat
Econòmica, el Ple acorda, amb el vot en contra dels Srs/Sres. Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i García, l’abstenció del Sr/Sra. Ramírez i
Pastor, i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán,
Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa, Poblet Antonio, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la tramitació d’aquest expedient amb caràcter urgent per tal de
disposar dels preus públics aprovats per a la celebració de la Mostra Gastronòmica.
SEGON.- Proposar la fixació dels preus públics que s’aplicaran a la Mostra
Gastronòmica, TASTVM 2018 amb els imports que s’indiquen a continuació:

CONCEPTE

PREU
SENSE
IVA

PREU AMB
IVA

DEGUSTACIÓ 1 TAPA

3,64 €

4,00€

12,73 €

14,00€

DEGUSTACIÓ 1 VI O CAVA

2,73 €

3,00€

COPA DE VIDRE

0,91 €

1,00€

DEGUSTACIÓ 4 TAPES
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REFRESC O AIGUA

1,36 €

1,50€

CERVESA

1,82 €

2,00€

TERCER.- Modificar l’article quart de l’ordenança reguladora dels preus públics número
17, annex 2, Tarifes de preus públics per actuacions municipals derivades de
l’organització de festes per l’Ajuntament, en el seu paràgraf final que quedarà redactat de
la següent manera:
....”A aquest fi tindrà encomanats els preus públics per a les entrades de les activitats
següents:
-

Balls de Festa Major
Entrades als concerts i espectacles teatrals que organitzi
Mostres gastronòmiques

QUART.- Notificar aquest acord al Patronat Municipal de Turisme, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipals.
Es suspèn la sessió a les 11.55 h i es reprèn a les 12.05 h.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Forasté.
Diu que va revisar el torn de paraules del Ple anterior quan feia la pregunta sobre els cursos
d’anglès, i de la resposta de l’alcalde va entendre que ja donaven per bo el conveni subscrit
amb la URV com a substitutiu de l’Escola Oficial d’Idiomes. Per això vol demanar que una
cosa són els cursos d’anglès, però no equivalen al prestigi que té el fet de tenir una subseu
de l’Escola Oficial d’Idiomes a nivell de titulacions i de programes. Si no és així no ha dit res,
38

però si es dona aquest tema per amortitzat, voldrien demanar que s’insisteixi i que es miri
d’aconseguir, perquè creuen que pot ser molt bo per a un municipi com aquest i que seria un
complement que és ideal en una Facultat de Turisme i en un nucli turístic com es té.
En segon lloc, llegirà el post que va publicar un company i que es va publicar fa uns dies per
les xarxes socials que es titula : torna la Fira de la Música al Carrer.
“Aquesta setmana es presentava la Fira de la Música al Carrer, que engegarà el seu periple
el pròxim 7 d’abril amb un acte on hi participaran més de 200 músics, actors i ballarins. El
pressupost s’eleva a 350.000 euros, dels quals la Diputació n’aportarà 150.000 i la resta la
farà l’Ajuntament i patrocinadors privats. De totes formes s’espera que aquest pressupost
inicial es vegi incrementat per altres aportacions de particulars. S’ha constituït la taula
d’experts amb 21 persones encarregades de dibuixar l’esborrany, de la programació i detalls
diversos. Més endavant es coneixeran més detalls, però aquests són els principals trets de
l’esdeveniment. L’alcalde, va manifestar que aquí sempre s’ha fet música i l’únic que cal ara
és posar-la en valor. Així mateix també va dir : la idea és poder portar la música a tots els
indrets i oferir els espais tant a artistes locals com als que vinguin de fora i s’interessin”.
Una gran notícia per a tots els vila-secans i vila-secanes, amb un únic inconvenient, que
s’hauran de desplaçar a Reus per gaudir-ne, perquè serà la capital del Baix Camp que
acollirà aquesta iniciativa, aprofitant la inèrcia de la capitalitat cultural del país exercida
durant el 2017. Les declaracions reproduïdes anteriorment corresponen a Carles Pellicé,
alcalde de Reus, ja que l’alcalde de Vila-seca hi era present però vestit de President de la
Diputació, que aquí sí que troba oportú l’esdeveniment i fins i tot hi ha aportat gairebé la
meitat del pressupost total. És a dir, una relectura de la coneguda dita : el que no vulguis per
a tu, no ho vulguis per a ningú. Enhorabona, reusenques i reusencs.
Del Sr. Basterrechea.
Diu que l’any passat li va preguntar sobre la possibilitat que algun acte del Tàrraco Viva es
pogués portar a terme a Vila-seca i li va recomanar fer alguna cosa amb les recreacions que
feien amb els cavalls a Tarragona, ja que al camp del Roquedal on es feien a Tarragona ja
no es podia fer. Ell li va proposar que es fessin a la Torre d’en Dolça, que és l’únic hipòdrom
que hi ha a Catalunya i que és un lloc adequat per fer-ho. Amb això el que pretenia també és
desestacionalitzar una mica més la temporada a la Pineda, ja que la Tàrraco Viva es fa del
13 al 27 de maig i es podria fer alguna activitat com passa a Cambrils, Constantí o Altafulla,
per tal que visitessin el municipi i es quedessin a pernoctar i utilitzar bars, restaurants, etc. A
més, el Tàrraco Viva el que fa és divulgar coneixements de la història antiga, sensibilitza els
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ciutadans i visitants de la importància de la conservació del patrimoni històric i crea un marc
de trobada entre gestors de museus, jaciments arqueològics, etc. Recorda que el patrimoni
històric romà més important del municipi es va trobar al Prat d’Albinyana, Cal.lípolis, l’any
1960, el “mosaic dels peixos”, que es troba actualment al Museu Arqueològic. Pregunta si
seria possible que el regidor de Turisme o l’alcalde demanessin algun acte d’aquest tipus
com fan a Cambrils, Constantí, Altafulla i altres municipis?
L’any passat van dir que no farien els pressupostos participatius i voldria fer una referència a
perquè no es fan. L’alcalde, el 2016 anunciava els pressupostos participatius amb el lema
“una porta oberta a les teves idees”. Posteriorment, una vegada realitzats els pressupostos,
la regidora de Noves Tecnologies, Sra. Cristina Campallo (que ja no és regidora de
l’Ajuntament) en unes declaracions posteriors va dir que considerava aquests pressupostos
una experiència positiva. Contràriament, l’alcalde el 19 d’octubre de 2017 en una entrevista
va dir que no es tornarien a fer i justificava la negativa dient que no volia confondre la
ciutadania iniciant un procés participatiu abans d’acabar la implementació del que ja s’estava
fent. Implementació que, per cert, porta un retard molt gran. I el que li volia dir és que el que
va passar és que els projectes que van guanyar no li van agradar gens. El primer, va ser la
creació dels parcs per a gossos, que ja sabien que eren contraris, ja que van votar-hi en
contra, tal com van manifestar a les comissions informatives i a les mocions que van
presentar. Fins i tot el seu partit va haver de que recollir signatures d’altres grups polítics,
així com altres propostes que no entraven dins del programa electoral de l’equip de govern.
Per això anima l’alcalde que torni al camí de la participació ciutadana com una eina eficaç
del municipi, i que es tornin a fer els pressupostos participatius i no posi com a excusa que
com que no s’han acabat aquests no poden començar els altres.
Per acabar pregunta si saben qui són Rocco, Sting, Bravo, Tonet, Rumbo i Zeus? Són sis
dofins del parc d’animals de Benalmádena que des de novembre fins el passat mes de
març, durant quatre mesos, van malviure en una piscina d’onades de l’Aquópolis on la part
més fonda té 1,80 m. La Generalitat va obrir un expedient, ja que l’empresa no va demanar
cap autorització per acomodar aquests sis dofins en aquesta piscina petita que no té
profunditat. Els tècnics de la Generalitat es van plantejar la possibilitat de traslladar-los a una
piscina més gran, però es va descartar aquesta opció per no estressar més els dofins, i la
vergonya és que en un termini de sis mesos hauria que resoldre una possible sanció i serà
de 400 a 2.000 euros per fer sofrir aquests animals. Però el més lamentable és que aquests
maltractaments als dofins compta amb el recolzament d’altres organitzacions nacionals i
internacionals. Més de 2.000 cetacis viuen al món tancats en aquests recintes. Espera que
des d’aquest Consistori es parli amb Parques Reunidos, propietaris del delfinari, i s’estudiï la
possibilitat, tal com s’està fent a Barcelona, d’utilitzar com a refugi per als dofins una badia a
l’illa grega d’Ipsos, al sud de Samos, davant la costa turca. I mentre no es pugui fer el trasllat
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dels dofins, es deixi de fer l’espectacle a l’Aquópolis. Per això pregunta a l’alcalde si l’equip
de govern aprovaria una iniciativa així, de traslladar els dofins de l’Aquópolis a aquest
santuari.
De la Sra. Sánchez.
Diu que quan va preguntar a la comissió de Serveis a les Persones sobre la moció que es
va aprovar per unanimitat de l’adhesió de Vila-seca a la Xarxa de Ciutats Saludables, no li
van saber dir res, no recordaven ni tan sols si s’havia aprovat i en què consistia. Des del seu
grup han pensat que és del tot necessari poder disposar d’una plana web al portal del
Consistori on es pugui consultar l’estat de desenvolupament dels projectes, acords,
mocions... que s’han aprovat als plenaris i a les comissions informatives. Per què? Perquè la
tasca del Ple, la responsabilitat del Ple no consisteix només a aprovar mocions i acords,
també inclou una tasca que no és menys important que és la de fer un seguiment exhaustiu
sobre el desenvolupament i la implementació de tots aquests acords, iniciatives, mocions
que s’han anat aprovant al llarg del mandat. Esperen que es tingui en compte i que la
propera vegada que ella pregunti en una comissió pel seu estat, sàpiguen que contestar-li.
Els agradaria saber què s’està fent fins ara sobre la moció que es va aprovar per unanimitat
relacionada amb la Xarxa de Ciutats Saludables. Si ho poden contestar al Ple, els ho
agrairia.
Amb relació a les subscripcions per al curs vinent, han de dir que l’equip de govern com a
institució ha de lluitar i vetllar pel manteniment de la línia de P3 a l’escola Mestral, perquè si
es pot tenir la possibilitat de baixar la ràtio sense ser centres d’alta complexitat i amb el
compromís municipal de millorar la qualitat educativa, s’ha de vetllar per aquest objectiu. Va
exposar un exemple que es va dur a terme a Manlleu. Va ser un acord municipal, una
aposta municipal per una millora de la qualitat educativa i el Departament d’Ensenyament
els hi va aprovar. Sap que no és una mesura fixa, és provisional, però ara per ara només hi
ha per part del departament un P3.
Voldria fer una pregunta relacionada amb el pàrquing municipal del parc de la Formiga que
té el cartell de lliure. Cert és que hi va molt poca gent, és un pàrquing que realment no
s’utilitza, és de pagament i no es fa servir, però la gent que hi va, quan baixa no pot aparcar
el cotxe, ja que es troba tancat i pregunta què passa que la gent no hi pot aparcar.
Amb relació als fets que van passar ahir, va ser molt sobtat demanar que es pogués penjar
una bandera feminista al balcó de l’Ajuntament, i el fet és que cada dia, per desgràcia,
s’estan denunciant desigualtats, discriminacions, violències masclistes... i pensen que és
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necessari que, per unanimitat i tal com s’ha demostrat avui amb aquesta declaració
institucional, davant aquesta sentència tan injusta de “La Manada”, els agradaria que també
per unanimitat, ja que queda tant per fer per la igualtat, davant aquests fets la institució
pogués fer visible aquest recolzament al feminisme i per la lluita per les desigualtats envers
les dones. Pensen que per tots els grups municipals, tot i que el regidor del PP no ha pogut
assistir al Ple d’avui, com és una lluita comuna i ha de ser així per poder acabar amb totes
les desigualtats, discriminacions i violències masclistes, seria bo que quan passin fets
d’aquests tan injustos i que tothom hi està en contra, que es pogués penjar de forma
automàtica al balcó de l’Ajuntament el símbol que visualitza la lluita de les dones, que és la
bandera feminista. Esperen que es tingui en compte.
Pel que fa al Consell Escolar Municipal, al seu reglament, aquest és revisable i modificable, i
és qüestió de voluntat política que es vulgui modificar aquest reglament i que hi pugui formar
part un representant de cada grup municipal en representació de l’Ajuntament en aquest
Consell Municipal. Queda palès que és qüestió de voluntat política i si s’ha votat en contra
aquesta moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca, és perquè hi ha una
manca de voluntat política que la resta de grups de l’oposició hi puguin formar part i hi
puguin participar. Donat que ho hi ha voluntat política per poder participar els grups
municipals al Consell Municipal, ni tan sols tampoc al Consell Municipal de Salut, com que
estan vetats els membres de l’oposició, demana que en cada comissió informativa que facin,
tant de Serveis Generals, on toca sanitat, com a la Comissió de Serveis a les Persones, que
cada vegada que es reuneixi el Consell Escolar Municipal els informin de quins temes s’ha
parlat. És a dir, que se’ls informi de l’acta dels temes que s’han parlat tant al Consell Escolar
Municipal com al Consell Municipal de Salut. Pensa que al Consell Escolar Municipal es fa
una memòria d’actuació de cada curs i també demana que els l’aportin.
Del Sr. Ramírez.
Diu que vol fer una pregunta que encara que ja l’ha fet un altre grup la faran igualment. Hi ha
una enorme preocupació per part d’alguns pares de l’escola Mestral amb relació a només
oferir una línia de 25 places, quan fins ara hi havia una oferta de 50. També els consta que
fa dos anys les inscripcions van ser d’uns 40 nens, però se’n va derivar una part a l’escola
Canaleta deixant només una línia de 25 nens. És curiós que es conegui la notícia que
només hi haurà una línia de 25 nens sense tenir tancades encara les inscripcions i
preguntaria a l’equip de govern amb quin criteri s’ha pres aquesta decisió i qui pren aquesta
decisió.
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Respostes de l’alcalde.

Diu que amb relació a la pregunta del grup de Decidim Vila-seca i l’Escola Oficial d’Idiomes,
dir-li, com altres vegades en aquest Ple, que cal tenir present, s’ha fet present les dificultats
que té el Govern de Catalunya en aquest moment i l’Escola Oficial d’Idiomes correspon al
govern de la Generalitat assignar-ne nous llocs. És justament aquest aspecte que han
defensat sempre com un model a seguir en el seu programa de govern, que l’han
implementat amb la universitat per diverses raons. Primer per tenir-lo, perquè el servei
lingüístic de la universitat Rovira i Virgili és excel·lent i li pregaria que hi aprofundeixi i ho
comprovi. Té com a referència el mateix marc europeu comú que el servei de l’Escola Oficial
d’Idiomes. Es fan els mateixos exàmens d’homologació amb la particularitat que és més
barat, i per altra banda la qualitat és òptima i ha estat un èxit la inscripció i sobre la inscripció
exitosa venen noves ofertes en el futur. No es substitueix res. Tant de bo que es tingués
també l’Escola Oficial d’Idiomes, però avui es té una d’excel·lent que la facilita la Universitat
Rovira i Virgili i que a més ha costat molt menys, li costa molt menys a la gent i té una
qualitat i uns elements d’homologació exactament iguals que els de l’Escola Oficial
d’Idiomes. S’ ha guanyat per totes bandes, i mentrestant no es tanca cap porta que en el
futur hi pugui haver altres serveis si la demanda segueix essent la que faria justificable que
hi hagués dos centres.
El panegíric que ha fet el Sr. Forasté sobre la FIM per acabar a Reus, no li ha sorprès gens.
Reus no fa la Fira de Música al carrer. Reus tria cada any un esdeveniment que considera
rellevant per a la ciutat i el desenvolupa, i la majoria de les vegades ho ha de fer amb ajuda
de la Diputació, cosa que l’Ajuntament de Vila-seca, per bona administració, pot anar fent la
majoria de coses sense que els ajudin en aquestes qüestions tan singulars que són de
caràcter propi. La ciutat de Reus viu unes circumstàncies diferents, que en moltes ocasions
han de rebre impuls d’altres institucions, i de la manera que va fer l’any 2014, l’any Prim,
l’any Fortuny, Bartrina i el Doctor Fries, any Toda, tots ells exitosos o que ha esdevingut
capital cultural l’any passat, enguany han pensat de fer l’any de la música. L’alcalde es va
esplaiar amb totes les coses que vol fer durant l’any de la música. No la Fira de Música al
Carrer, no hi ha una aportació de músics emergents que van allà i es posen a l’aparador, és
música contractada. Els desitja molta sort i li sap greu haver de debatre sobre temes de la
decisió de Reus perquè el Sr. Forasté els invoca aquí a Vila-seca en clau local. La millor de
les consideracions cap a l’any de la música a Reus. Algunes de les activitats parteixen
d’iniciatives que havia fet la Diputació de Tarragona, Música als Terrats, el lloc on eren
presentant aquesta oferta és al Conservatori i Escola de Música de la Diputació a la ciutat
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de Reus, que el van oferir com a seu per a aquesta presentació i per a altres concerts que
s’hi han fet i que de segur s’hi faran. Serà una oferta interessant, començarà aquesta
primavera i acabarà a finals d’any o potser s’allargarà unes setmanes més, i l’altre any es
farà una altra cosa. Aquesta és la resposta, insistint en la millor de les consideracions i
desitjos de bona sort a la ciutat de Reus, per la que té respecte per les seves autoritats i
ciutadans.
Respecte a les preguntes del Sr. Basterrechea sobre la Tàrraco Viva i la possibilitat de fer
espectacles amb cavalls, no se’n recordava. Però es recorda d’alguna cosa i li semblava
que li demanava la seva opinió de si ell veuria bé que alguna activitat de la Tàrraco Viva
amb cavalls es fes aquí. El que ara li ha semblat que deia és que és l’Ajuntament qui ho ha
de demanar. Doncs no hi té cap inconvenient. Tant és així que li diu que si coneix qui pot fer
aquesta gestió i si hi ha qui està més al damunt que ell, doncs pot fer la gestió i trobaran una
actitud receptiva en Vila-seca, si per calendari i per funcionament d’aquell espai hi encaixa.
Adverteix que el Parc de la Torre d’en Dolça té una preferència d’ús social i per l’ús escolar
per damunt de qualsevol altre ús. Les curses de cavalls es fan només per Sant Antoni i la
resta de l’any està obert a altres dimensions. Cas que s’hagués de fer alguna actuació que
durés dies amb cavalls o que requerissin d’estabulació, caldria mirar bé si hi hauria alguna
incompatibilitat entre el món del cavall i l’ús social. Tot i que li torna a dir que si les autoritats
locals de Tarragona suggereixen alguna activitat, la consideraran amb la millor de les
voluntats per poder-la dur a terme si encaixa amb els plans del municipi.
Amb relació als pressupostos participatius, dir-li que ha dit moltes coses, de segur amb bona
voluntat, però falses. Es poden mirar les actes del Ple que són més fiables que els diaris. Els
pressupostos participatius de Vila-seca es van fer el 2016 i de tot el que ha vist publicat, els
únics pressupostos participatius seriosos amb quantia i amb implicació de la gent han estat
els d’aquest municipi. Diu això no com a mèrit del govern, sinó com a mèrit de tot el
Consistori. El 2017 s’han estat executant en gran manera i el 2018 vol pensar que
s’acabaran. Ha parlat del parc caní i li dirà que aquest parc es va adjudicar per la Junta de
Govern Local fa pocs dies i serà una realitat dins de poc, ja ho veurà quan es comencin les
obres. S’estan contractant les obres del Centre Cívic de la Plana. Amadeu Vives de la
Pineda es va fer. Està tot fet pràcticament o en curs d’acabar-se. Però s’estarà trepitjant el
2018 amb els pressupostos de 2016. Ell va dir contestant una pregunta del regidor Sr. Téllez
de quina opinió tenia dels pressupostos participatius i li va dir que li agradaria que no es
trepitgessin, que quan s’acabin d’executar uns s’engeguin uns altres. Està veient dinàmiques
de gent que ho ha fet i que ja no els tornarà fer. De gent que ha anunciat fer-los, però no els
ha començat. Està veient dinàmiques de tota mena perquè tots s’han omplert la boca de
pressupostos participatius, però els únics que els han fet seriosos ha estat l’Ajuntament de
Vila-seca, que hi ha destinat una quantia i uns esforços grans. La gent va votar i s’està
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executant, li agradi o no a l’alcalde, ja que en unes eleccions i en un escrutini, t’agradi o no
s’ha de complir perquè és la voluntat de la gent i és el que s’està fent amb els pressupostos
participatius. I li dirà que podria haver estat més atent i no evidenciar la seva desconeixença
en el plenari municipal.
Sap perfectament la seva predisposició al debat sobre dofins, una vegada els va il·lustrar
durant 50 minuts de rellotge i no el va interrompre ni un segon perquè es preguntava on era
capaç d’arribar el Sr. Basterrechea parlant de dofins. No sap de quin wikipedia ho va treure,
però hi havia molt de material. Li dirà que ell no és partidari de les atraccions amb animals,
aquesta és la seva opinió personal. Hi ha una tendència social creixent amb moltes fal·làcies
també i amb alguns equívocs respecte al tracte dels animals, perquè els que han nascut en
captivitat, si els portes al mar són pell. Per tant, aquí és fan molts jocs de paraules que no
corresponen. Ell també s’ha arribat a aprendre els dofins de la Pineda pel nom. Van tenir un
petit episodi que van haver de traslladar-los de piscina. Va ploure fang, es van embrutar les
aigües, van haver de canviar-les i en la inspecció que hi va haver van detectar que no eren
al lloc on havien de ser i van aixecar una acta, i hi haurà una recerca de comprovació que
els animals hagin estar tractats en tot moment de la manera més adequada possible fins al
seu trasllat i les actuacions posteriors. N’està al corrent el Departament de Territori i
Sostenibilitat de qui s’ha informat per tenir clara l’opinió del govern. Hi ha un expedient
d’informació obert, i si hi hi ha d’haver algun tipus de sanció ja la proposarà qui en tingui la
responsabilitat. Està informat pels responsables del parc aquàtic que tenen personal
especialitzat. Els animals no van patir i els dofins van rebre tot seguit el tracte que era
escaient. Ell no pot canviar el plec de condicions del parc aquàtic perquè no està en mans
de l’Ajuntament canviar les regles del joc quan la partida ja està començada, però si vol
també a nivell d’opinions, no creu que en el futur, en futures concessions d’aquesta empresa
o d’una altra en aquell indret, quan les convoqui l’Ajuntament, no hi veu lloc per al mon dels
animals, per tota la problemàtica que comporta. Per altra banda el Sr. Basterrechea
pregunta per la situació administrativa, i li pot dir la que és i si li pregunta les opinions
personals, també li diu les que té, per la qual cosa es poden estalviar noves polèmiques
sobre dofins.
Amb relació a les preguntes de Vila-seca en Comú i la petició de la Sra. Sánchez que la
plana web contingui l’estat de tramitació de les coses, li dirà que la plana web està en
construcció, s’ha creat en aquest mandat, s’hi estan incorporant molts continguts i creu que
en una altra ocasió anterior ja han parlat d’incorporar més coses en aquesta plana i ja es va
dir que sí i que totes quantes siguin necessàries s’aniran incorporant sense cap mena de
recança.
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Respecte al seguiment exhaustiu al llarg del mandat i la moció que en qüestió es va
interessar, dir-li que la funció de regidor o regidora i de l’alcalde també, no és que tots els
facin, no venen a ser servits, es ve a servir als altres, a la ciutadania. Ell porta control de les
mocions i el que abans li ha demanat el Sr. Basterrechea, ja els hi ha dit, hi havia un error en
el títol i per això s’havia confós i la moció que havien presentat i aprovat per unanimitat és la
que avui es reiterava. Ho té ell. Ho fa ell i ella també ho pot fer. No es ve aquí a demanar a
la gent que els informi, altra cosa és que hagin d’estar informats de tots els assumptes sobre
els quals s’ha de decidir i votar, però fer el seguiment sobre tantes coses, no es tindria prou
gent preparant informació. D’informació no se’n denega cap, al cap del mes s’arriben a
signar moltes cartes a tots els grups contestant que poden consultar expedients en tal lloc
on estan a la seva disposició i que s’ha comunicat en aquell departament que li ensenyin. A
les comissions també tenen informació, i al Ple es procura ser tan exhaustiu com pot a
contestar totes les preguntes. Però no li diguin que els han de proveir de llistats. Les
mocions s’aproven al plenari i no costa res anotar-s’ho quan acaba el Ple. Per cert, continua
dient el Sr. alcalde, la moció que ara li reclama a ell al Ple, a la comissió informativa va tenir
dificultat per recordar de què anava la moció.
Quant a les línies de P3 dir-li, i amb això contestarà també la pregunta que ha fet el Sr.
Ramírez, que de vegades hi ha preguntes i de vegades hi ha ocurrències, i de vegades
sembla que s’està més en terreny de les ocurrències que no de les preguntes, i li dirà el
perquè. Aquesta és una qüestió fàcil d’esbrinar. Pot comprendre que li pregunti el Sr.
Ramírez, però ella que forma part del sistema, que és professional del sector, li costa
d’entendre que no conegui com funciona un procés de matriculació, que és la matrícula viva,
que són les línies, quin són els topalls, quins són els criteris, quan s’acaba o quina és
l’autoritat educativa. A dia d’avui li explicarà com estan les coses fins ara. Els grups de P3
depenen del nombre de nens que demanin durant la preinscripció una plaça a les escoles
de Vila-seca (a totes), i si vol ho circumscriurà al nucli central de Vila-seca per deixar ja la
Plana i la Pineda aclarits en el seu àmbit geogràfic. Per al curs 2018-2019 hi ha menys nens
nascuts, això no ho poden arreglar ells. Per exemple, la incorporació de nens i nenes el
2017/2018 s’hi van incorporar al 2018 nens que eren nats el 2014, no vol dir que siguin tots
els de Vila-seca que van néixer, perquè també han pogut anar a altres centres, però aquests
298 és una xifra superior als 250 que s’incorporen ara. És evident que hi ha un dèficit
d’alumnes amb relació als del curs 14/15 o del curs passat amb el curs actual. Encara no se
sap quants grups s’activaran a cada escola, encara està en marxa el procés d’incorporació,
ningú ha decidit tancar res. Ningú ha decidit suprimir res i en tot cas es farà en funció de
com quedin els números quan acabi tot aquest procés. Al llarg del mes de maig es sabrà
quantes famílies han triat escoles de Vila-seca, i en funció de la demanda s’activaran 9 o 10
grups de P3. Això no és una cosa innovadora, la demografia i la natalitat fa alts i baixos.
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Recorda que 12 o 14 anys enrere els col·legis Sant Bernat i Torroja tenien aquesta
problemàtica de manera sovintejada i venien els equips de direcció a plantejar la natural
aliança amb l’Ajuntament per salvar la situació. Hi ha coses que no es poden resoldre, i si hi
ha menys nens s’anivellen les classes d’una altra manera. També hi ha una cosa molt
important i és que els nens vagin repartits en les diferents escoles i no hi hagi una excessiva
polarització en un lloc determinat.
Què els suggereix? Com poden imaginar, la qualitat del sistema educatiu és fonamental. Es
té un sistema públic que defensa a ultrança aquest Ajuntament i aquest govern i ho han fet
sempre perquè saben la importància que té i no defalliran mai. D’aquí venen els
equipaments escolars, que es pogués fer la Canaleta en el temps que no es construïen
escoles. Recorda que aquest va ser un dels tres o quatre ajuntaments del Camp de
Tarragona en tenir l’oficina municipal d’escolarització i la van demanar per estar més
puntualment damunt d’aquests temes. Aquest és un tema molt important i en el sistema
educatiu hi ha els pares i les mares, els equips de professors, els directius, la regidoria
d’ensenyament, l’administració local i l’autoritat d’ensenyament de Catalunya, que és la
Generalitat de Catalunya i per damunt el Parlament. I aquestes circumstàncies s’han de
valorar en cada una de les seves justes mesures, les ràtios i els nivells que hi ha en cada
situació i que vol pensar que tot anirà bé, però no es pot escalfar l’ambient abans d’hora. I
voldria donar el missatge a tots els pares i mares que estiguin tranquils, que s’està pendent
d’aquesta qüestió.
La Sra. Sánchez ha citat el cas de l’escola de Manlleu i li dirà que a Manlleu n’hi ha tres
d’escoles, dues d’alta complexitat, cosa que a Vila-seca no hi és, i una d’altíssima
complexitat. Aquesta situació afortunadament no hi és a Vila-seca i s’utilitzen mecanismes
adients a la situació que tenen. També al seu dia s’havia tingut una escola d’intervenció
especial a la Plana i gràcies a l’evolució social i com ha funcionat el sistema educatiu cada
vegada s’ha homologat el sistema educatiu, perquè ja no s’està en aquella complexitat. No
es poden barrejar coses i en el cas de la Sra. Sánchez és inexcusable perquè coneix el
sistema en forma part, i no es poden confondre escoles d’alta complexitat que tenen
tractament diferent, i si és d’altíssim complexitat, encara més. No és homologable comparar
amb escoles de Vila-seca, ni Reus, ni Tarragona, ni Salou, ni Cambrils. S’està en un altre
marc normatiu. Es funciona d’una altra manera.
Amb relació al pàrquing que hi ha a la Formiga, sobre si hi ha algun tipus de dificultat en
entrar, aquesta sí que no la té controlada, però ho preguntarà demà mateix, quina és la
circumstància que hi ha al pàrquing de la Formiga que no permet que la gent hi entri amb
facilitat.
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Pel que fa a penjar banderes a la façana de l’Ajuntament o eslògans, li pot fer una referència
molt clara. Hi ha hagut avui per unanimitat dels presents respectar la justícia i posicionar-se
dient que s’està en desacord amb el seu dictamen i veredicte. S’ha dit que s’enviarà a
l’Audiència Provincial de Navarra. S’ha dit que s’enviarà al Ministeri de Justícia. També s’ha
dit que s’enviarà al Consell General del Poder Judicial. Faran cas o no, però arribarà on ha
d’arribar. Tranquil·litzar consciències penjant draps o banderes per a ell té un nivell molt
secundari. Creu que s’ha fet molt bé d’aprovar una declaració institucional, de sortir a la
plaça en el dia d’ahir i manifestar-se, de rebutjar aquests fets i d’adreçar-ho en la direcció
més adequada i en el camí més oportú, on pot fer més feina la posició d’aquest Ajuntament i
la de molta altra gent d’altres institucions que ho faran en el mateix sentit.
Tornant als temes educatius altra vegada, i modificar el Consell Escolar Municipal dir-li que
no li sabria cap greu fer-ho. Quan es van modificar els estatuts del Patronat de Turisme, va
ser perquè són fundacions de tipus municipals, és legítim que hi hagi una major cabuda i
que hi hagi tota la pluralitat dels escons municipals representada. Es va fer i en un mes i mig
tenien tots la representativitat. El Consell Escolar Municipal no el regula l’Ajuntament, el
regula el Govern de Catalunya i té un funcionament jerarquitzat i establert que funciona com
coneixen, però això no és obstacle per tenir informació. Per això es té la Comissió de
Serveis a les Persones on s’hi debaten sempre que ho preguntin les inquietuds i les
qüestions que no coneixen. Igualment que el de Salut.
Per últim, i pel que fa a la pregunta de C’s, i que era la preocupació per l’escola Mestral, ja
ha procurat de deixar-lo tranquil, perquè les coses es resoldran bé com altres vegades i
afinant molt bé perquè tot vagi en la millor direcció. Durant tot el mes de maig s’estarà
treballant amb això, no hi ha res decidit, es decidirà quan s’acabi el procés de matriculació i
hi hagi hagut tot el termini exhaurit per poder fer aquesta discriminació en el sentit positiu,
centre per centre amb el que fa referència a les aules de P3.

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

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,
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Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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