ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 25 de maig de 2018
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 0.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Lucía Teruel Carrillo
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Àngels Poblet Antonio
Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
Sra. Maria Mercedes Pastor Chico
Sra. Elisabet Sánchez Gutiérrez
Sr. Mario Téllez Molina
Sr. Ander Mikel Basterrechea Aranguren
Sra. Estela Martín Urbano
Sr. Josep Forasté Casas
Sr. Robert Esteve Rodríguez Fibla
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Roberto García Casado

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
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Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i,
en el seu cas, el secretari i l’interventor en els diferents punts de l’ordre del dia, indicades
a l’acta amb “Es produeix debat”, estan contingudes en suport digital àudio autenticat,
amb la incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovada
l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades
automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de
l’esmentat document administratiu, donant-se amb això degut compliment a les previsions
dels articles 25.2 apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i les determinacions aplicables de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 27 D’ABRIL DE 2018.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 27 d’abril de 2018.

2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00209 AL NÚM. 00256 DE 2018.
(EL SR. TÉLLEZ FA UN COMENTARI SOBRE EL DECRET 231)
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. 00209 al núm. 00256 de 2018. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1
DONAR COMPTE DE LES INFORMACIONS SOBRE L’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST GENERAL TRIMESTRAL A DATA 31/03/2018 I LA RELATIVA AL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS I SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS DE PAGAMENT A LA MATEIXA DATA.
El Sr. president dona compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda sobre:
- L’execució del pressupost general trimestral a data 31/03/2018, d’acord amb l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la L.O. 2/2012 i modificat per l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
-Primer trimestre de l’exercici 2018, relativa al període mig de pagament a proveïdors,
d’acord amb la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
al sector públic, RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
-El compliment dels terminis de pagament, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.2 DONAR COMPTE DE L’INFORME PROVISIONAL DELS TREBALLS DE CONTROL
FINANCER PERMANENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
(ES PRODUEIX DEBAT)
En virtut del Pla anual de control financer per a l’exercici de 2018, Per part de la
Intervenció General es posa de manifest les actuacions portades a terme en el primer
trimestre d’enguany dintre de l’exercici de control financer permanent. En aquest sentit es
documenta el control de legalitat, control financer, control de processos i transparència
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mitjançant el control posterior de forma plena dels expedients que han revisats amb
limitació en els àmbits de personal, contractació, subvencions i ingressos. A destacar el
control efectiu de la despesa respecte del mes assenyalat (adjudicacions de despesa –
FASE D- i obligacions reconegudes –FASE O- amb o sense objeccions o “reparos”),
l’estat demostratiu d’incidències de caràcter procedimental amb inclusió de la situació
provisional d’omissió de fiscalització dels expedients. Tanmateix es posa de manifest
l’estat de les recomanacions efectuades en l’exercici de control per tal de verificar la seva
regularització, en aquest apartat, s’esmenta l’inici de l’establiment d’indicadors de gestió
en les àrees de gestió de personal i cultura.
Per la seva rellevància, es fa menció a les febleses de la fiabilitat de la informació
financera i del grau d’adequació dels criteris d’imputació comptable de la despesa
publica vinculats als Organismes Autònoms municipals. Pel que fa al Patronat de Música
respecte de les incidències derivades de la gestió integral, en termes econòmics, de
l’edifici Auditori Josep Carreres, atenent la participació activa de la Fundació privada
Josep Carreres en aquell i pel que fa al Patronat de Turisme es posa de manifest que
durant el primer trimestre de l’any 2018 s’ha verificat un grau d’execució de despesa amb
un nivell molt alt d’incidències per la qual cosa l’òrgan interventor adverteix del sistema
de responsabilitats que es poden derivar d’aquelles.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA MODIFICACIÓ NÚM 4/2018 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 PER IMPORT TOTAL DE 3.626.055,70 EUROS
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

(EL SR. FARRIOL FA LA PRESENTACIÓ DEL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT)
Al pressupost de l’exercici 2018, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de data 19 de gener de 2018, cal una adaptació de la despesa ja que hi ha unes
necessitats de dotacions addicionals a aplicacions pressupostàries inexistents amb la
creació de noves aplicacions pressupostàries (crèdits extraordinaris) que, com a
conseqüència de les actuacions previstes a realitzar durant l’exercici 2018 necessiten de
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la seva modificació a nivell de cobertura pressupostària, i per tal d’adaptar-les al volum de
despesa que tenien prevista fins a final de l’exercici.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-05-2018.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-514 emès per la Intervenció General de data
14/05/2018 i vista la proposta d’esmena parcial de data 25 de maig de 2018 que
s’incorpora a l’expedient.
Vist allò que preveu 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, amb el vot en contra
dels Srs/Sra. Basterrechea, Martín, Forasté i Rodríguez, l’abstenció dels Srs/Sres.
Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez, Camarasa i García i el vot a favor dels Srs/Sres.
Alcade president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez,
Almansa i Poblet Antonio, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 04/2018 mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb romanents de tresoreria per a despeses generals i
transferències de crèdit, segons es detalla en l’Annex 1 inclòs a l’expedient, condicionant
la seva execució a la declaració de la sostenibilitat de les inversions a realitzar.
El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar :
Crèdit extraordinari:
Altes per Transferències positives:
Baixes per Transferències negatives:

3.717.055,70€
3.717.055,70€
34.000,00€
-34.000,00€

Finançament de les aplicacions pressupostàries:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals:

3.717.055,70€
3.717.055,70€

SEGON .- Aprovar la revisió i actualització de l’annex d’inversions municipals per a l’any
2018 que s’incorpora a l’expedient.
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TERCER .- Declarar executable el crèdit retingut a les aplicacions pressupostàries
relacionades a l’esmena inclosa a l’expedient d’aprovació del pressupost per a l’exercici
2018, per import total de 133.497,70€.
QUART .- 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.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DECLARAR INVERSIONS COM A
FINANCERAMENT SOSTENIBLES.
(ES PRODUEIX DEBAT)
A) vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica que
és del següent tenor literal:
“L’Ajuntament de Vila-seca i els seus Patronats de Música i Turisme van quedar obligats,
a partir del 2 d’octubre de 2016, per les Lleis 39/2015 de procediment administratiu comú
de les administracions públiques i 40/2015 de règim jurídic del sector públic, a emprendre
una gestió d’expedients basada exclusivament en el document i expedient electrònic i a
garantir la relació plenament electrònica amb terceres parts.
Les obligacions derivades del conjunt de normes estatals, dels reglaments d’aplicació
directe de la Unió Europea i de la legislació de la Generalitat que afecta al món local
configuren un escenari complex que obliga a una verdadera transformació sobre tot del
funcionament intern, de l’Ajuntament.
Es considera necessària la contractació dels següents serveis i adquisicions:
1. Adquisició d’una nova aplicació de comptabilitat i contractació dels serveis de migració
de l’actual aplicació SICAP a la nova versió GEMA.
• Pressupost per l’any 2018: 60.000 IVA INCLÒS.
2. Adquisició d’una aplicació de gestió dels recursos humans.
• Pressupost per l’any 2018: 60.000 IVA INCLÒS.
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3. Adquisició d’una aplicació per a la gestió interna dels expedient de contractació.
• Pressupost per l’any 2018: 40.000 IVA INCLÒS.
La inversió d’aquests projectes, tenen una vida útil superior a cinc anys, estimat en 6
anys, i és financerament sostenible, ja que la seva execució, manteniment i liquidació
suposarà en el seu conjunt, que la despesa de manteniment, els ingressos potencials o la
reducció de despesa durant la seva vida útil, un compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic per part de la Corporació de Vila-seca.
Vist l’informe de necessitats efectuat pel responsable del servei d’informàtica i estadística
de data 17/04/2018.
Vista sol·licitud de modificació de crèdits del pressupost.
Vista la memòria econòmica inversió financerament sostenible - dades definitives
corresponents al pressupost 2018.
FONAMENTS DE DRET:
● Justificació motivada de les projeccions pel que fa al compliment dels requisits
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 i disposició addicional setzena
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals del RDL 2/2004,
modificada pel RDL 1/2018, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les
Corporacions Locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit
objectiu d’aquestes.
● Llei d’hisendes locals RDL 2/2004 de 5 de març.
● Reglament de pressupostos RD 500/90 de 20 d’abril.
● Bases d’execució del pressupost
Vista la proposta de la Regidoria de d’hisenda i activitat econòmica, la Comissió
Informativa d’Hisenda i Activitat Econòmica, dictamina amb el vot a favor Farriol, Toquero,
Poblet, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Ramírez, Téllez, Martín i Camarasa, i l’abstenció
dels Srs. Garcia i Forasté, de proposar a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Declarar la inversió en l’adquisició de 3 aplicacions informàtiques:
Comptabilitat, Recursos Humans i Contractació, com a financerament sostenible, per un
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import de 160.000 Euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20501 49100 64100, que
restarà subordinada a l’adaptació i modificació pressupostària que correspongui.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons”.
B) Vist també el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, que és del següent tenor literal:

“Vist el Real Decreto – Ley 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per al 2018 el
destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i
es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.
Atès que les inversions previstes per al 2018 i que es relacionen en la present proposta
compleixen els requisits establerts en l’esmentada disposició per a ser considerades
financerament sostenibles.
Vista sol·licitud de modificació de crèdits del pressupost.
Vistes les memòries econòmiques d’inversió financerament sostenible - dades definitives
corresponents al pressupost 2018 redactades per a cada una de les actuacions
proposades.
Vista la justificació motivada de les projeccions pel que fa al compliment dels requisits
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 i disposició addicional setzena del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals del RDL 2/2004, modificada pel
RDL 1/2018, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les Corporacions
Locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu
d’aquestes, el que disposa la Llei d’hisendes locals RDL 2/2004 de 5 de març, el
reglament de pressupostos RD 500/90 de 20 d’abril i les Bases d’execució del pressupost
aprovat.
Vistos els anteriors antecedents, així com la proposta del regidor delegat de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Comissió Informativa dictamina per majoria amb els vots a
favor dels regidors Josep M. Pujals, Rosa E. Núñez, Àngels Poblet, Lucia Teruel, Fco. J.
Almazán, M. Angel Almansa i Jordi Camarasa i les abstencions dels regidors Mercedes
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Pastor, Estela Martín, Josep Forasté i Elisabet Sánchez, proposar a l’Ajuntament Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER. Declarar la inversió dels projectes segons la relació següent, com a
financerament sostenible, pels imports que s’indiquen i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que consta a la mateixa relació, que restarà subordinada a l’adaptació i
modificació pressupostària que correspongui.
Codi general
A-2018-0006-0011
A-2018-0006-0012
A-2018-0006-0013

Codi projecte

Nom Projecte SICAP

2018-0006-0037
2018-0006-0038
2018-0006-0039

Pla de millora de camins municipals
Pla de millora d'espais verds
Pla de millora mobiliari urbà
TOTAL

Import

Aplicació pressupostària Descripció

250.000,00 € 2018-50401-45400-63100
150.000,00 € 2018-50401-17100-61902
720.000,00 € 2018-50401-15320-63100
1.120.000,00 €

Pla de millora de camins municipals
Pla de millora d'espais verds
Pla de millora mobiliari urbà
TOTAL

Import parcial
250.000,00 €
150.000,00 €
720.000,00 €
1.120.000,00 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons”.

C) Vist també el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, que és
del següent tenor literal:

“Vist el Real Decreto – Ley 1/2018, de 23 de març, pel que es prorroga per al 2018 el
destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i
es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.
Atès que les inversions previstes per al 2018 i que es relacionen en la present proposta
compleixen els requisits establerts en l’esmentada disposició per a ser considerades
financerament sostenibles.
Vista sol·licitud de modificació de crèdits del pressupost.
Vistes les memòries econòmiques d’inversió financerament sostenible - dades definitives
corresponents al pressupost 2018 redactades per a cada una de les actuacions
proposades.
Vista la justificació motivada de les projeccions pel que fa al compliment dels requisits
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 i disposició addicional setzena del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals del RDL 2/2004, modificada pel
RDL 1/2018, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les Corporacions
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Locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu
d’aquestes, el que disposa la Llei d’hisendes locals RDL 2/2004 de 5 de març, el
reglament de pressupostos RD 500/90 de 20 d’abril i les Bases d’execució del pressupost
aprovat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11 de maig de 2018
La Comissió Informativa de Serveis al Territori, emet dictamen amb l’abstenció dels Srs.
Ramirez, Tellez, Basterrechea i Rodriguez, i el vot a favor dels Srs. i Sres. Farriol,
Almazán, Toquero, Poblet i Moya, que el Ple de l’Ajuntament aprovi el següent:
PRIMER. Declarar la inversió dels projectes segons la relació següent, com a
financerament sostenible, pels imports que s’indiquen i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que consta a la mateixa relació, que restarà subordinada a l’adaptació i
modificació pressupostària que correspongui.

Codi general
A-2018-0006-0001

A-2018-0006-0002

A-2018-0006-0004

Codi projecte
2018-0006-0016
2018-0006-0016
2018-0006-0017
2018-0006-0017
2018-0006-0019
2018-0006-0040
2018-0006-0025
2018-0006-0025
2018-0006-0025
2018-0006-0025
2018-0006-0025
2018-0006-0024
2018-0006-0031

Nom Projecte SICAP
Adquisició patrimoni

Pla de millora de vials

Pla de millora Castell

2018-0006-0043

Import

Aplicació pressupostària Descripció

615.000,00 € 2018-30601-93300-62200
2018-30601-93300-62201
715.014,35 € 2018-30201-15320-61901
2018-30201-15320-61902
2018-30201-15300-61901
2018-30501-15300-61901
2018-30701-15320-61901
2018-30701-15320-61902
2018-30701-15320-61903
2018-30701-15320-61904
2018-30701-15320-61905
66.941,35 € 2018-30201-33600-63200
2018-30701-33600-63200

2018-0006-0023

150.000,00 € 2018-30201-93300-62201
2018-30201-93300-62202
511.100,00 € 2018-30201-34200-63200

2018-0006-0023
2018-0006-0023
2018-0006-0023

2018-30201-34200-63201
2018-30201-34200-63202
2018-30201-34200-63203

A-2018-0006-0005

Pla de millora d'edificis municipals

A-2018-0006-0006
A-2018-0006-0007
A-2018-0006-0008
A-2018-0006-0009

2018-0006-0032
2018-0006-0018
2018-0006-0030
2018-0006-0035

A-2018-0006-0010

2017-0026-1101

Pla de millora d'instal.lacions esportives
Millora accessibilitat Cementiri
Renovació pous la Pineda
Millores al Mercat Municipal
Restauració per al desenvolupament
cultural del Celler Noucentista de VilaTOTAL

2018-30701-34200-62200
20.000,00 € 2018-30201-93300-62200
230.000,00 € 2018-30701-16000-63300
38.000,00 € 2018-30501-43120-63900
5.777.302,30 € 2018-30201-33601-63200
8.123.358,00 €

Import parcial

Adquisició patrimoni -terrenys
Adquisició patrimoni-immobles
Millora carrer Alfredo Kraus
Millora carrer Enrico Caruso
Millora urbanitzacó c. Beatriu de Queralt
Senyalització horitzontal viària
Adequació parades d'autobús urbà
Eliminació de barreres arquitectòniques
Millora il.luminació passos vianants
Reordenació línies BT
Millora urbana c. Monestir de Poblet
Obres adequació Castell
Instal.lació càmeres de videovigilància
zona Castell
Remodelació edifici magatzem Policia
Local
Millora i ampliació Casa consistorial
Accès campus educatiu i esportiu

555.103,00 €
59.897,00 €
80.000,00 €
120.000,00 €
22.014,35 €
350.000,00 €
8.000,00 €
100.000,00 €
3.500,00 €
16.500,00 €
15.000,00 €
6.941,35 €

Millores pistes existents Estadi Municipal
Noves actuacions pavelló d'Esports
Remodelació de l'estadi municipal
Instal.lació càmeres de videovigilància
zona Campus
Millora accessibilitat cementiri
Renovació pous la Pineda
Millores al Mercat Municipal
Restauració per al desenvolupament
cultural del Celler Noucentista de VilaTOTAL

50.000,00 €
20.000,00 €
300.000,00 €

60.000,00 €
105.000,00 €
45.000,00 €
61.100,00 €

80.000,00 €
20.000,00 €
230.000,00 €
38.000,00 €
5.777.302,30 €
8.123.358,00 €
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons”.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez,
Téllez, Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez, Camarasa i García i el vot a favor dels
Srs/Sres. Alcalde president, Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel,
Núñez, Almansa i Poblet Antonio, aprovar els dictàmens emesos per les Comissions
informatives d’Hisenda i Activitat Econòmica, de Serveis Generals i Seguretat Pública i de
Serveis al Territori, pel que fa a la declaració d’inversions com a financerament sostenibles
de conformitat amb el text literal dels esmentats dictàmens.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PROJECTES DE DESPESES PLURIANUALS DE LA
CORPORACIÓ 2018/2021 I ELS SEUS PERCENTATGES D’EXECUCIÓ PLURIANUAL.
(ES PRODUEIX DEBAT)
Atès el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, que indica que la realització de les
despeses de caràcter plurianual s’han de subordinar al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos, podent adquirir-se compromisos per despeses que
s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, sempre que la seva
execució s’iniciï en el mateix exercici i que, a més estiguin en algun dels casos següents:
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament, consultoria, d’assistència tècnica i
científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, que no
puguin ser estipulats o resultin antieconòmics per un any.
c) Arrendaments de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes de l’entitat local i dels seus organismes
autònoms.
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e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per les corporacions
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Atès que el nombre d’exercicis a què es poden aplicar les despeses esmentades als
paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot ser de més de quatre. Així mateix, en els
casos inclosos als paràgrafs a) i e), la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis
futurs autoritzats no pot excedir la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de
l’any en què l’operació es va comprometre els percentatges següents: en l’exercici
immediatament següent, el 70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i
quart, el 50 per cent.
Atès que, amb independència del que estableixen els apartats anteriors, per als
programes i projectes d’inversió que taxativament s’especifiquin a les bases d’execució
del pressupost, es poden adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a
exercicis futurs fins a l’import que es determini per a cada una de les anualitats.
A aquests efectes, quan als crèdits pressupostaris estiguin inclosos projectes de les
característiques assenyalades anteriorment, els percentatges a què es refereix l’apartat 3
d’aquest article s’han d’aplicar sobre els crèdits esmentats una vegada deduïda l’anualitat
corresponent a aquests projectes.
Tenint en compte que el mateix precepte ja preveu que en casos excepcionals, el Ple de
la Corporació pot ampliar el nombre d’anualitats així com elevar els percentatges a què
es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article 174 del RDL 2/2004, i que els compromisos a
què es refereix l’apartat 2 d’aquest article han de ser objecte d’una comptabilització
adequada i independent.
Vista la relació de projectes de despeses plurianuals de la Corporació de Vila-seca 20182021, que incorpora les dades previstes d’execució dels diferents projectes, amb
indicació del percentatge d’execució anual, i tenint en compte que, en conclusió, cal
modificar els percentatges a que es refereix l’esmentat article 174.3 del RDL 2/2004, per
la pròpia programació de les despeses.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de maig de 2018
Atès que la competència per a l’aprovació de la despesa de caràcter plurianual per al
projecte de Restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista, i la seva
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programació, és del Ple de la Corporació, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5è
de l’article 174 del RDL 2/2004 i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis al Territori, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs/Sres.
Basterreceha, Martín, Camarasa i García i el vot a favor dels Srs/Sres. Alcade president,
Farriol, Moya, Toquero, Almazán, Pujals, Segura, Teruel, Núñez, Almansa i Poblet
Antonio, Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez, Forasté i Rodríguez, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els projectes de despeses plurianuals de la Corporació de Vila-seca
2018-2021, segons relació que consta a l’expedient, i els seus percentatges d’execució
plurianual.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5.1 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP DE VILA-SECA EN COMÚ.
A) “MOCIÓ EN SUPORT DE LES CAMBRERES DE PIS I PER L'ELABORACIO D'UN
DISTINTIU DE DESTINACIO SOCIAL I LABORALMENT SOSTENIBLE
EXPOSICIO DE MOTIUS
La Pineda Platja es una potencia turística de primera magnitud dins del marc de la Costa
Daurada grades a la nostra oferta d’oci, comerç i restauració i hostaleria. Malgrat tot,
l’excel·lència indubtable de la nostra oferta s'ha de traslladar també als seus treballadors i
treballadores per conservar el nivell de qualitat. Entre aquestes plantilles es troben les
cambreres de pis, objecte de la present moció.
Moltes cambreres de pis treballen a La Pineda i moltes veïnes de Vila-seca treballen com a
cambreres de pis. Malgrat Ies excel·lents xifres d’ocupació turística, el benefici econòmic de
Ies empreses ocupadores no ha tingut una translació equivalent en la millora de Ies
condicions laborals de les cambreres de pis.
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D’aquesta manera, el gremi de les cambreres de pis ha denunciat tot tipus de situacions que
reflecteixen la precarietat laboral que pateixen: acomiadaments per embaràs, jornades
extenuants sota contractacions suposadament a temps parcial, lesions cròniques,
devaluació de salaris, subcontractació a traves d'empreses multiserveis, etcètera.
Fruit de la mobilització de sindicats com CCOO i UGT i també de diferents col·lectius de
cambreres de pis, en diverses ocasions s'ha assistit al Congres dels Diputats, al Parlament
de Catalunya i al Parlament Europeu per denunciar l’ús d'empreses externes per cobrir els
llocs de les cambreres de pisos, situació que sota una pretesa baixada de costos per a les
empreses, s'amaga la desigualtat respecte a les pròpies companyes que integren la plantilla,
ja que suporten jornades de treball a canvi de sous cada vegada mes baixos i sense la
protecció d'un marc legal equivalent.
En resum: contactes a nivell europeu, estatal i autonòmic per presentar iniciatives recollides
pel Parlament Europeu, el Congres dels Diputats i les diferents administracions
autonòmiques de I'Estat. Es el torn de que la corporació municipal de Vila-seca mostri també
el seu suport ai col·lectiu de les cambreres de pis, que es tan nombrós com important es la
industria turística per a la ciutat.
Es per això, el grup de Vila-seca en Comú, trasllada al Ple Municipal de I'Ajuntament de Vilaseca els següents acords:
ACORDS
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a garantir que els recursos pressupostats en
matèria de salut laboral siguin suficients per a que es produeixi una detecció i reconeixement
àgil i precoç de les malalties professionals que pateixen les treballadores i els treballadors
del sector turístic hoteler i que van lligades a una carrega de treball excessiva al llarg dels
seus anys d'activitat laboral.
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar un programa d'accions
especifiques sobre seguretat laboral i prevenció de riscos laborals sobre la base d'estudis
realitzats per els i les tècniques de prevenció de riscos Iaborals, la Seguretat Social, els
sindicats i els establiments hotelers sobre les carregues de treball del Hoc funcional de les
cambreres de pis realitzats amb una amplia mostra d’establiments hotelers.
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Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona a no
subvencionar o atorgar ajudes als establiments de la industria turística que tinguin oberts
expedients administratius relatius a I'incompliment de les condicions de treball dels seus
empleats i empleades.
Quart.- Instar el Govern de I'Estat a canviar les condicions de jubilació anticipada per a
aquelles treballadores i treballadors del sector de la industria turística, tenint en consideració
I'afectació de les malalties derivades d'una excessiva carrega laboral a la seua carrega de
treball al llarg dels anys.
Cinquè.- Instar a I'Ajuntament de Vila-seca a promoure la ciutat com a destinació social i
laboralment sostenible, creant, a traves del Patronat de Turisme de Vila-seca, un distintiu de
qualitat per a designar i reconèixer aquells establiments turístics que ofereixen de manera
indissociable una qualitat del servei juntament amb una qualitat de les condicions Iaborals
dels seus treballadors i les seves treballadores.
Sisè.- Proposar a les entitats de l'aliança turística formada pels Patronats de Turisme de
Cambrils, Reus, Salou i Vila-seca, la Pineda Platja a treballar conjuntament per I‘elaboració
del distintiu de destinació social i laboralment sostenible.
Setè.- Incloure criteris de qualitat laboral en el procediment per a la concessió de
subvencions corresponents al programa d’Impuls a l’Ocupació.
Vuitè.- Donar compte en ple de les gestions realitzades per a donar compliment a aquesta
proposta i fer difusió dels acords esmentats”.

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

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

B) “MOCIÓ PER ADHERIR VILA-SECA A LA XARXA DE CIUTATS DEFENSORES DELS
DRETS HUMANS
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EXPOSICIO DE MOTIUS
Atès que la defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions
democràtiques han d'assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un
paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans, tal com han reconegut la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de
Drets Humans a la Ciutat.
Atès que en solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot
el mon, diverses ciutats catalanes han dissenyat i organitzat des de fa tres anys i, amb
suport de la societat civil, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Atès que aquest projecte te per finalitat posar en valor la tasca dels defensors i defensores
de drets humans: individus, grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen
els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, i la seva important i
legitima funció de promoció dels drets humans, la democràcia i l’estat de dret.
Atès que motius d'aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel
fet de reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política que
són trepitjats grollerament als seus països per les autoritats publiques o amb la seva
aquiescència. Segons Front Line Defenders, mes de 300 defensors i defensores han estat
assassinats per la seva tasca I'any 2017. I les pressions i amenaces afecten cada any a
milers més.
Per tots els motius exposats, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú proposem al ple
municipal I’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Iniciar els tràmits pertinents per sol·licitar I'adhesió al projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans de la Xarxa Ciutats Defensores dels Drets Humans
Segon.- Manifestar el nostre compromís amb els drets humans a Vila-seca comprometentnos a mantenir i intensificar les polítiques publiques municipals de suport als defensors i
defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.
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Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de I'Estat a mantenir i ampliar les
polítiques publiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala
internacional.
Quart.- Condemnar la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de
drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució i
fustigament per part de governs autoritaris.
Cinquè.- Exigir la immediata llibert.at de totes les persones que es troben privades de
llibertat únicament per haver denunciat les violacions dels drets humans de llurs respectius
governs.
Sisè.- Reivindicar igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es
veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura pel que fa als drets de dones i
infants, en tots els estadis des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu
Sete.- Traslladar els següents acord a la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans i
fer difusió dels mateixos mitjançant els mitjans de comunicació locals.”

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

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

C) “MOCIÓ DE CONDEMNA CONTRA LES MASSACRES COMESES PER LES FORCES
ARMADES ISRAELIANES CONTRA LA POBLACIÓ PALESTINA QUE ES MANIFESTA A
GAZA
EXPOSICIÓ DELS MOTIUS
L’ocupació de Palestina és una de les violències més enquistades i antigues que viu la
Mediterrània, i que té repercussions globals. Un conflicte atiat ara mateix per declaracions
com les del President dels Estats Units, Donald Trump que el proppassat dia 6 de
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desembre, reconeixia en solitari a la ciutat de Jerusalem capital d'lsrael. Val a dir que es
tracta d'una declaració contraria al Dret Internacional i les decisions de les Nacions Unides, i
que suposa una nova agressió als anhels de pau i justícia que tots els pobles del Mediterrani
desitgem a la regió.
Al llarg dels últims 11 anys, la població civil de la Franja de Gaza ha patit les greus
conseqüències del bloqueig il·legal d’Israel, a més de tres guerres. L'economia de Gaza s'ha
reduït extremadament, i en aquests moments la població depèn gairebé totalment de I‘ajuda
internacional a traves de la I’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al
Pròxim Orient, en endavant UNRWA. Gaza te un dels índex d'atur mes alts del mon, mes
del 44%. Quatre anys després de I'agressió de 2014 encara hi ha més de 22.000 persones
sense llar. Al 2018, en compleixen 70 anys d’injustícia, expulsió i despossessió envers el
poble de Palestina.
La declaració de Donald Trump, coincideix amb una nova onada de repressió del Govern
Israelià. La recent retirada del finançament per part dels Estats Units a UNRWA, la missió de
Nacions Unides que te cura dels mes de 5 milions de refugiats palestins repartits entre
Cisjordània, Gaza, Jordània, Líban i Síria, suposa una disminució d’un terç del total del
pressupost, i posa en risc la supervivència i accés a serveis bàsics d'aquestes persones
refugiades, infants en la seva majoria, i augmenta la tensió i la inestabilitat a tots els països
de la regió, especialment al Líban i a Jordània.
El mateix dia en que Trump premia Netanyahu amb la nova ambaixada dels EUA a
Jerusalem els soldats israelians maten 58 palestins, set d'ells menors, i en fereixen 2.400. A
la frontera de Gaza els militars israelians han reprimit amb foc real la Marxa del Retorn que
va començar el 30 de març amb la commemoració del "Dia de la terra". Unes mobilitzacions
per reclamar el dret del retorn dels cinc milions de refugiats, per tornar a posar I'oblidada
qüestió palestina a I'agenda internacional i denunciar la greu crisi humanitària que travessa
Gaza a causa del bloqueig a que es s'ha vist sotmesa des de 2007. Unes mobilitzacions
concebudes com a resistència no violenta i on des del 30 de marc ja s'havien assassinat a
45 a palestins.
Convé assenyalar el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans a la que I'Estat d’Israel
sotmet a la Franja de Gaza amb mes d'un milió i mig de persones.
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Davant d'aquests fets que desestabilitzen la regió, la comunitat internacional no pot
mantenir-se impassible.
Per tot això, el Grup Municipal de Vila-seca en Comú proposa al Ple els següents
ACORDS
1Expressar la condemna mes ferma vers les massacres comeses per les forces
armades israelianes contra la població desarmada i que es manifesta a Gaza. UNRWA ha
comptabilitzat 58 morts, i milers de ferits només el passat dilluns 14 de maig.
2Donar suport a la demanda d'Amnistia Internacional cap als Estats per a que aquests
imposin un embargament integral a la venda d'armament a Israel, amb la finalitat d'impedir
violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans. I instem al Govern
d'Espanya i a la resta dels membres de la Unió Europea a posar en practica dit
embargament, i a la Comissió Europea a revocar l’estatus d'lsrael com "Soci preferent"
mentre duri aquesta situació.
3Condemnar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, i exigir a Israel i Egipte que
permetin i regulin I'entrada i sortida de bens i subministres necessaris per a garantir els
serveis bàsics, així com de persones, especialment d'aquelles que necessiten tractaments
mèdics no accessibles a la Franja i que posen en risc la seva vida.
4-

Incrementar el suport a I'entitat de Nacions Unides UNRWA.

5Instar el Govern d'Espanya a sol·licitar I‘alliberament immediat de Ahed Tamimi i de
totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó, però especialment dels
mes de 400 menors retinguts sense càrrecs en les presons de I'exèrcit d'lsrael. Exhortar
també a les autoritats israelianes acomplir estrictament la Convenció de Drets dels Nens i
les Nenes, ratificada per Israel el 1991.
6Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de I'Estat
Espanyol, al govern de la Generalitat, a I'oficina d'UNRWA España, a I'ambaixada d'lsrael,
I'ambaixada de Palestina, als grups polítics, del Congres, Senat i Parlament de Catalunya,
als Fons Català de Cooperació i a les entitats municipalistes de Catalunya”.
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(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. TÉLLEZ 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, Forasté i Rodríguez, i l’abstenció dels Srs./Sra. Ramírez,
Pastor, Camarasa i García, la present moció.

5.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

“MOCIÓ SOBRE LA XARXA D’LMPULSORS ALS MUNICIPIS DE LA GARANTIA JUVENIL
La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb I’objectiu
de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de
formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a
aprenents, o un període de practiques laborals. La finalitat d’aquest programa es reduir I’atur
juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a
traves de mesures concretes de I’àmbit del treball, la formació i I’emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a traves del Servei d’Ocupació de Catalunya
arran de I’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015, modificada per
I’Ordre TSF/1 77/2016, de 22 de juny.
Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de personal
tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil en virtut de
la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a I'any
2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les
diferents convocatòries, son a Jornada completa i finalitzen el 30 de juny de 2018.
A diferencia d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques per a
sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil. Arran de les
cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei d’Ocupació de
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Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i que es pretenen dur a
terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves.
La figura dels impulsors de la garantia juvenil son fonamentals per seguir treballant amb el
col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació dels joves al
mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques
d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una porta
d’accés als i les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del que el Servei
d’Ocupació de Catalunya pot fer.
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis mes petits ja que les eines del SOC no
hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al territori.
A més, arran de la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, respecte al retornament previ de fins a 42 milions d’euros del programa europeu
de garantia juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), desaprofitant fins un 56% dels
fons europeus assignats a aquest programa, amb la realitat d’atur entre els joves que es viu
al nostre municipi, a Catalunya i a la resta de I’Estat.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot I'Estat en
la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara s’està a temps de
cobrar la totalitat de I’assignació conforme es certifiquin les activitats subvencionables.
Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Vila-seca presenta els següents acords per
a la seva aprovació en aquest ple:
1.
- Instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a traves del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’lmpulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on
estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia juvenil
(2014-2020).
2.
- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa d’lmpulsors
no te sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les joves.
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3.
- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col·laboració
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les
mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una millor execució de la
mateixa en el nostre municipi, sempre es col labori amb aquest ajuntament.
4.
- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a I’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals sindicats
del país: UGT i CCOO”.
(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.
Es suspèn la sessió a les 11.05 h i es reprèn a les 11.15 h.
(ES PRODUEIX UNA INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ RELATIVA A UNA MOCIÓ
PRESENTADA PEL SEU GRUP I NO INCLOSA EN L’ORDRE DEL DIA I ES PRODUEIX
DEBAT)
5.3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA –
ACORD MUNICIPAL.
“MOCIÓ D’IMPULS I SUPORT A LES SOCIETATS HISTORIQUES DE VILA-SECA
EXPOSICIO DE MOTIUS
Les societats culturals i recreatives van sorgir a la Catalunya de finals del segle XIX com a
espais de sociabilitat, per tal de suplir el dèficit d’oferta de lleure i cultura en un moment en
que les administracions no donaven aquest servei a la ciutadania. D’aquesta manera, les
societats culturals i recreatives han format part, junt amb ateneus, associacions esportives i
de cultura popular, centres d’estudis, etc., de I’entramat d’associacionisme que ha vertebrat
la societat catalana tal i com I’entenem avui. No obstant això, I’evolució que ha experimentat
els darrers anys la nostra societat ha portat a uns canvis evidents en aquests espais de
sociabilitat culturals i d'esbarjo, per la qual cosa aquestes societats recreatives es veuen
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obligades a replantejar-se quin ha de ser el seu paper en aquests espais si volen assegurarse la pervivència.
Vila-seca no és una excepció, en el paper que hi han tingut les societats recreatives i
històriques en la sociabilitat cultural i d’esbarjo des del segle XIX. Així doncs, no exagerem si
diem que sense les quatre societats històriques del municipi (el Fènix, fundada el 1875; el
Centru, del 1895; I’Ateneu Pi i Margall, del 1929 i, finalment, Las Vegas, del 1958) no es pot
explicar el nostre passat més recent i Evolució que ha sofert el nostre municipi tant a nivell
històric com cultural. Aquestes societats han organitzat durant molts anys balls de festa
major i de Carnaval, concerts, representacions de teatre, projeccions de cinema i nombroses
activitats, algunes d’elles singulars com Les Carretel·les, de les quals els vila- secans i les
vila-secanes hem pogut gaudir i que formen part de la historia i del patrimoni immaterial del
nostre municipi.
Al nostre municipi, aquesta excepció tampoc existeix pel que fa als canvis en els espais de
sociabilitat que posen en perill la pervivència de les societats recreatives i històriques vilasecanes. Així doncs, són cada vegada mes necessàries una sèrie d’actuacions per tal de
preservar i impulsar una part important del teixit associatiu de Vila-seca, que compta amb un
patrimoni important que cal preservar i que gaudeix d’un potencial d’ús en benefici del
municipi que cal consolidar i afavorir. En definitiva, les Societats Recreatives històriques del
nostre municipi, constitueixen de facto, un patrimoni singular material/immaterial de tots els
veïns i veïnes de Vila-seca, que l’Ajuntament no pot ignorar i molt menys permetre que es
perdi o acabi, simplement, com un record als llibres d’història.

Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de la
Corporació municipal els següents:
ACORDS
Primer.- Convocar una taula de treball entre I’Ajuntament i les societats històriques, en que
se’ls proposi un conveni de col·laboració amb I'objectiu de garantir-ne la pervivència, creant
un espai de diàleg directe on es posin de manifest necessitats i oportunitats envers al futur
d’aquestes societats.
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Segon.- Impulsar, si escau, dins el marc d’aquest conveni un programa de col·laboració
conjunta entre I’Ajuntament i les societats històriques, amb dotació pressupostaria pròpia i
suficient, amb els següents objectius:
Establir convenis específics amb aquestes societats que els permetin actualitzar els
seus recursos patrimonials a canvi de cessions dels seus espais al municipi per períodes i/o
usos determinats.
Impulsar programacions conjuntes d’esdeveniments socials i/o culturals, que facilitin
que les entitats i veïnes i veïns del municipi gaudeixin d’aquests espais, explotant una part
important del seu potencial, avui en desús.
Afavorir l’acolliment de terceres entitats del municipi en el espais de les societats
històriques, assolint el triple objectiu d’amortitzar aquests espais, impulsar-ne I’activitat
pròpia i dotar d’espais adequats a aquelles entitats que no en poden disposar.
Generar un canal de comunicació i treball directe entre aquestes societats i els
serveis tècnics municipals, facilitant a aquestes I’accés a subvencions supramunicipals, la
redacció de projectes tècnics, els tràmits amb I‘administració i/o totes aquelles iniciatives que
requereixin dels serveis qualificats que disposa I’Ajuntament.
Tercer.- Revisar el catàleg de BCILs del municipi, per incloure-hi els edificis de les societats
històriques dins del mateix, donada la seva rellevància històrica i cultural.
Quart.- Comunicar els presents acords a les quatre societats històriques, al Consell
Comarcal del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona i al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya”.
(ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA MOCIÓ PEL SR. RODRÍGUEZ I ES PRODUEIX
DEBAT)

El Ple acorda rebutjar, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Ramírez, Pastor, Sánchez, Téllez,
Basterrechea, Martín, Forasté, Rodríguez i Camarasa, l’abstenció del Sr. 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.
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No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

Del Sr. Rodríguez.
Diu que malauradament avui ha de començar el seu torn de paraules fent referència a un
episodi de violència al municipi, i voldria aprofitar per dir que es posen a disposició del
govern, i creu que la resta de grups ho veuran de la mateixa manera, per mirar de contactar
de forma urgent, per mirar d’accelerar actuacions, plans o mesures en aquest sentit, per
veure si es pot acabar d’una vegada per totes amb aquesta xacra.
En segon lloc, dir que s’està a deu dies de la celebració del DASC i vol demanar què
passarà enguany. En principi, hauria d’estar tot a punt, però no en tenen cap notícia.
En tercer lloc, voldrien preguntar si aquest Ajuntament, com sembla ser també la totalitat
dels ajuntaments de Catalunya, ha rebut la carta d’en Millo prohibint la col·locació de llaços i
obligant-los a retirar i, en el cas que això sigui així, què és el que s’ha contestat per part de
l’Ajuntament.
Diu que fins aquí seran les preguntes i que no trauran el tema de la FIM, ja que ja apareix en
aquesta publicació de les Viles Florides i suposen que amb el suport i assessorament del
govern municipal.
Del Sr. Basterrechea.
Diu que farà referència a la moció del seu grup que l’alcalde no ha volgut incorporar. Era una
moció en positiu. Es tractava de tenir una carrer o una plaça de la Dona treballadora. El seu
grup és coneixedor de l’existència d’aquesta comissió perquè l’alcalde s’hi ha referit en altres
ocasions. Li va preguntar a l’alcalde si els podria donar els noms de les persones d’aquesta
comissió i a dia d’avui no els els ha donat. Ara fa dos mesos l’alcalde va incloure al Ple una
moció per fer una plaça de l’1 d’octubre sense passar per aquesta comissió, i per això li
sembla que discrimina la resta de grups del plenari. A més, li reitera que es reserven el seu
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dret d’anar al contenciós administratiu perquè els provoca una indefensió que no té cap
sentit. Li ha de dir que pensava que sobre aquesta moció no tindria cap dubte de fer aquesta
plaça o carrer, perquè avui aquest compromís amb les dones està més viu que mai. Les
desigualtats envers la dona treballadora que pateix la bretxa salarial, que les dones que es
jubilen cobren menys pensió que els homes, que pateix la dona treballadora de casa que no
té cap retribució, són evidents, i dedicar-li aquest carrer o aquesta plaça era honrar la figura
de la dona. A més, és una reivindicació que fan els sindicats i, per tant, entenen que no hi ha
cap motiu per haver retirat aquesta moció. Ho han dir i ha de denunciar-ho.
Del Sr. Ramírez.
Diu que fa un mes i mig van demanar informació referent a l’incendi de la policia. Recorda
que van demanar els riscos laborals que hi havia en aquell edifici i no els ha arribat, no sap
si es que no es tenen o no estaven al dia. El Sr. Pujals en aquest plenari va dir que era una
instal·lació perfecta, i és curiós que quan ell li demana informació sobre aquest edifici, sobre
el sistema de autoextinció li contesta amb una instància que en aquell edifici no hi havia
sistema d’extinció automàtica, sinó que disposava d’extintors. Sincerament, el que dirà ara
no és oportunisme, oportunisme seria dir el que diu si ell prèviament a l’incendi no hagués
parlat d’aquest tema, no hagués dit que les instal·lacions no estaven en condicions i
actualitzades i va passar, per desgràcia, el que va passar. Amb això el que vol dir és que
avui en dia a Vila-seca si algú vol muntar un restaurant, per muntar una cuina t’obliguen a
tenir una extinció d’incendis automàtica. No entén que en un magatzem de la policia es vagi
amb extintors. Desconeix si aquesta normativa no es tenia al dia i creu que és curiós i més
quan es va dir que estava tot en perfectes condicions. Hi havia un sostre de fibrociment que
va cremar i és una de les situacions que es tenia en aquell magatzem, i amb això el que vol
dir és que fa quasi un any i es continua sense resolució de l’expedient, i per això li resulta
complicat creure que no hi hagi un informe de bombers, de mossos, després de quasi un
any, comença a ser un expedient una mica complicat.
En segon lloc, dir que avui és un gran dia per a Vila-seca i per al territori perquè sembla ser
que es tindrà llum verda a l’inici de Hard Rock i voldria preguntar a l’alcalde si des de la
Diputació té més informació d’aquest tema, i si els pot explicar, ja que el seu grup considera
que això és part del futur del municipi i del territori i amb aquests temes sempre els trobaran.
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En tercer lloc, voldria parlar del TASTVM d’una manera constructiva, no vol males
interpretacions, ja que el seu grup ha recolzat aquest acte, pensen que és una iniciativa
bona, que és una manera de màrqueting cap al municipi, però també pensen que enguany
no han tingut l’assistència o repercussió necessària, que la seva despesa de 140 o 150.000
euros és molt elevada, perquè amb aquests diners es poden fer dues FIM o es poden portar
dos artistes d’àmbit internacional i es poden fer moltes coses. Creu que aquest any aquesta
inversió no ha acabat d’anar massa bé. No enganxa la gent del municipi – aquest és un
parer seu – i veient això, demanaria que analitzin aquesta situació i, si l’any vinent es pot
treballar d’una manera més consensuada, que demanessin opinió als altres grups
municipals, que hi poguessin participar perquè es pugui millorar. Aquesta és una pregunta
constructiva, perquè estan d’acord amb el TASTVM, creuen que dóna prestigi i es fa marca
del municipi i les marques dels municipis són importants.
També voldria fer esment al moment d’aquesta nit amb relació a la falta de memòria de
l’alcalde. Li dirà que és un home molt intel·ligent, amb molta memòria – li consta - i avui ha
donat exemple d’això parlant de les associacions històriques, per això li sembla que no ha
estat sincer quan ha dit que no es recordava del que havia votat aquell dia. Creu que sabia
perfectament el que havia votat aquell dia. Per això i per elegància no vol tornar a parlar
d’aquell tema i públicament li voldria demanar disculpes si en algun moment del plenari avui
en aquest tema no ha estat correcte, però torna a repetir que l’alcalde sap perfectament el
que va passar aquell dia i creu que el Sr. Basterrechea ho ha definit, però, com que la moció
era del Sr. Basterrechea, la d’avui i el protagonisme d’aquest tema el té ell i en aquest
aspecte no continuarà en aquesta línia i passarà d’aquest tema.
Finalment, vol dir al Sr. Alcalde i a la Sra. Moya que, personalment i com a grup municipal,
s’alegren de la notícia que avui els ha donat el Sr. Farriol abans del plenari. Ho diu
sincerament, perquè estan al plenari, tenen ideologies, juguen en un partit, però quan
s’acaba tots són persones i creu que aquest és un tema que és bo que es pugui resoldre
d’aquesta manera i se n’alegra personalment, i com a grup municipal els dóna el seu
recolzament en aquest aspecte.
Respostes de l’alcalde.
Diu que agraeix a tots els grups el to de les seves intervencions clarament constructives,
amb això no vol dir que altres vegades no ho siguin, però de vegades la vehemència
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desdibuixa una mica el que és el to constructiu de les coses quan es diuen de cor i
s’expressen amb el cap.
Dir al Sr. Rodríguez que naturalment s’ocuparan tant com calgui del tema de la violència de
gènere. S’ocupen de les massacres d’Israel contra Palestina, doncs també s’ocuparan de
qualsevol episodi que hi hagi o que rebroti. Aquest tema els ocupa i preocupa i a la regidora
de Benestar Social li preocupa especialment aquest tema. Ja no li parla de la policia, sinó
que parla de treballar des de la base, treballant des de la prevenció, des de la
conscienciació, el diàleg, els mitjans i la policia. Aquí estan, aquí els trobaran, i aquí hi són
tots.
Pel que fa al tema del DASC dir que hi haurà DASC.
La carta del delegat del Govern de l’Estat s’ha rebut, l’ha rebut tothom.
Amb relació a les preguntes del Sr. Basterrechea, dir que creu que li ha fet guanyar temps.
No és que no vulgui que es tracti, com pot imaginar que ell estigui en contra de la dona
treballadora?. Sap que estava pensant? que hi havia les senyores que exhibien la pancarta
al costat de la seva posició política defensant que les cambreres de pis tinguin un tracte
digne. Pensava que abans que hi hagués Port Aventura aquesta escena no es viuria. Que
bonic és que s’estigui lluitant per unes millors condicions quan la condició principal és que hi
hagi treball. Fa un anys no hi era Port Aventura. El seu partit representat aleshores en
aquests escons hi votava en contra, ara han canviat. Han canviat, els va costar 25 anys,
però ho han fet. Prou sap qui són els protagonistes d’aquest canvi i prou ho agraeix i les
vegades que el Sr. Basterrechea ha manifestat en aquest plenari el seu suport a aquest
projecte i als que se’n deriven. Però li demana que no li posi ara en qüestió la dona
treballadora, perquè tant la dona com l’home treballen quan hi ha feina, i primer s’ha de
construir la feina i aquest municipi en sap molt d’això. N’ha fet molta de ruta en aquest camí.
Cap discrepància en el fons, en el contingut, amb l’orientació, ni en contra d’ells, ni els
sindicats que ho proposin, ni les persones que estiguin darrere. L’únic que li diu és que a la
Comissió de Cultura hi ha una comissió específica que vetlla pels topònims i pels noms dels
llocs ( ara no n’hi ha cap per designar) i quan no n’hi ha per designar hi ha un expedient, una
carpeta on es posen aquelles propostes que van orientades a diferents posicions,
pensaments o sentiments, i aquesta comissió dictamina una proposta que no acaben
decidint ells, la decideixen els regidors i regidores que formen part de la comissió de Cultura
i normalment quan això ve al Ple es vota sempre per unanimitat, perquè ja ha estat
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dictaminat a la comissió, ve precedit d’aquell altre dictamen i les coses fetes així, quan és
norma i costum, surten bé. I el que ell li ha fet és fer-li guanyar dies, perquè abans d’arribar
en aquest plenari el Sr. Basterrechea ja ho té allà i si quan va a la Comissió de Cultura
pregunta quines són les persones que integren la comissió assessora li diran perfectament i
el dia que sigui oportú de tractar un nom en un lloc, o quan s’escaigui urbanitzar una zona
nova o que hi hagi un lloc que no tingui una designació, triaran d’aquells llocs i els regidors
presents a la comissió podran decidir lliurement quin és el que els agrada més. Creu que
aquest és el sentit de vot que va donar a la famosa designació de l’1 d’octubre, que passés
a la comissió assessora de l’àrea de Cultura i a la Comissió de Cultura. Ja ho comprovarà. I
li demana que no vegi cap ànim d’ofendre ni de reprimir els seus drets. Porten tres anys de
camí i pregunta quantes mocions ha vist retirar. Aquesta i la que s’ha retirat abans, potser
una o dues més. Perquè aquest no és el sentit ni la intenció, però creu que està acreditada i
en aquest sentit reafirma el seu compromís que les seves propostes polítiques venen totes
al Ple sense cap mena de discussió ni dubte per part seva.
Respecte als temes de C’s, començarà pel final per obligada cortesia i li donarà les gràcies.
L’exercici de les responsabilitats públiques afegeix de vegades càrregues no previstes en el
viatge que quan s’està en l’àmbit de l’oposició no es tenen, que des de l’oposició es faci un
reconeixement manifest que aquestes càrregues, quan desapareixen, es ratifica i es
demostra la bondat de les actuacions dutes a terme, és un honor sentir-ho i admirable que
ho hagi dit el Sr. Ramírez. Li agraeix profunda i sincerament en nom de la regidora Moya, en
nom seu i en nom de l’antic arquitecte municipal avui ja jubilat.
Pel que fa al tema de Hard Rock dir que és una excel·lent notícia pel terme de Vila-seca en
el dia d’avui. És possiblement la millor notícia de Catalunya que avui s’ha produït i ho ha fet
al municipi. I no és infreqüent que hi hagi notícies d’aquestes en aquesta part de Catalunya,
en aquest punt en el mapa català ple de seguretat jurídica i administrativa i de confiança
empresarial, ple de dinamisme. I ho està fent en els moments en els que ja existeixen Port
Aventura, Ferrari Land, el conjunt dels camps de golf, els hotels... estan fent sovintejades
inversions ara en aquest moment i l’any passat i l’any anterior, i l’any vinent. I a tot això s’hi
afegeix Hard Rock.
Hard Rock és el resultat d’un concurs públic i d’un marc legislatiu català. Ha dit en moltes
ocasions i també en el plenari de l’Ajuntament, que es sent orgullós d’un país el Parlament
del qual legisla per un tema sectorial com és una implantació de signe turístic que el que
pretén és dinamitzar l’economia d’aquestes comarques fortament especialitzades en turisme
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i serveis. Quin orgull que el país faci lleis per això, sorprèn a la gent que hi hagi un marc
legal d’un Parlament per fixar les condicions i les garanties i les seguretats per a la
ciutadania que parteix des de la més pura pràctica política plural i democràtica en un
Parlament i d’un govern que entoma des d’aquesta llei un decret de convocatòria d’un
concurs públic que avui s’ha resolt. Li sap greu perquè s’ha resolt per la part més ínfima,
s’ha fet notícia per la part més ínfima, aquella que en prou feines és el 5% de la inversió : el
casino, quan realment s’està parlant d’una inversió que en primera fase té una previsió de
700 milions d’euros.
Senyors regidors i senyores regidores, independentment de la posició de cadascú, els
demanaria que estiguessin orgullosos d’una sala de plens que està seguint, vetllant i
impulsant un projecte d’èxit que va començar l’any 1989. És el que li ha donat més
prosperitat a aquesta població, sense excloure aquelles coses que també han donat. Aquest
és un gran projecte i s’ha creat un marc de confiança que avui fa possible que noves
inversions vinguin atretes per les existents i per l’èxit que han tingut. La xifra que es calcula
d’inversió – que és un ordre indicatiu de magnitud – que Port Aventura i les seves empreses
en conjunt en aquests 20 llargs anys han fet, ronda els 1.000, 1.200 milions d’euros. S’acaba
d’anunciar una inversió de 700 que es pot estirar fins gairebé 1.400 o 1.500 milions d’euros.
S’han de fixar en l’impacte dels números i en l’abast de la intencionalitat d’aquest projecte,
que construirà nous hotels, noves zones comercials, noves zones gastronòmiques. Han
parlat d’un palau de congressos amb capacitat per a 15.000 persones. S’està parlant de
xifres espectaculars que toquen de peus a terra a diferència de projectes anteriors que
aquest alcalde ha manifestat en més de quatre ocasions que no hi estava gens d’acord. No
cal que posi noms. Alguns que s’havien anunciat. Aquest projecte respecta el model Port
Aventura i el fa créixer, és de la mateixa naturalesa i els fa protagonistes d’un gran salt
històric. Ara s’és líder en turisme d’oci a Europa i això els farà líders de turisme i oci en un
àmbit més gran que l’europeu, s’atreviria a dir mundial, però no vol ser presumptuós o
exagerat o extralimitat en aquest aspecte, però és evident que hi ha una voluntat clara de
captar turisme americà i asiàtic i ara d’aquest turisme no n’hi ha. Això internacionalitza molt
més enllà d’Europa, crea llocs de treball i crearà nous petits conflictes d’inadaptacions
laborals i de problemes i de coses. S’estima més lluitar en aquests petits problemes
d’inadaptació o de dificultats laborals que no haver-ho de fer des del desert de no tenir res.
Celebra que li hagin preguntat, però no és que li doni l’oportunitat de lluir-se, els dona
l’oportunitat de lluir-se tots en un projecte absolutament espectacular en el qual l’Ajuntament
de Vila-seca hi ha estat molt posat en el debat i en la negociació, perquè si els expliqués del
model que venen i al model que han arribat es sorprenien de veure amb quina facilitat de
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vegades adoren nous oracles que se’ls presenten i com s’ha de tocar de peus a terra i gratar
la realitat per arribar a posicions com les que s’han arribat. No tothom veu igual el
creixement, no tothom veu igual el progrés. Des de l’experiència que tenen han reclamat un
progrés, no a qualsevol preu, un progrés que sigui sostenible. Un progrés amb línia europea,
integrador, sostenible i que faci avançar les coses.
Diu això pel que li ha preguntat el Sr. Ramírez, però també ho fa extensiu a tot el plenari que
aquesta és una bona oportunitat, i que pugui donar informació d’aquesta excel·lent notícia
que s’ha produït avui amb assistència del Secretari d’Economia i Hisenda del Govern de
Catalunya, que presideix el Consorci per delegació del Conseller i que acompanyat de la
Direcció General d’Urbanisme i de l’Institut Català del Sòl, han celebrat sessió amb aquest
únic punt a l’ordre del dia per tal de donar coneixença i vistiplau al que és el resultat avui
d’un concurs resolt i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat i que inicia tot el
desenvolupament d’aquest projecte, primer en la fase urbanitzadora del sòl i posteriorment
en la fase edificatòria. A tots els partits que d’una manera reiterada han mostrat el seu suport
a aquest projecte, els felicita. Aquells que han estat en alguna ocasió reticents, desitjaria que
ara, per la força dels fets i de la realitat, se’n sentit convençuts, de l’excel·lent oportunitat, i
no pot considerar que cap hi hagi estat en contra.
Per tant, celebra moltíssim que es tanqui aquest mes de maig amb aquesta excel·lent
notícia que per a ells i per a l’entorn més immediat és realment una molt bona notícia.
Respecte a la informació de l’incendi, li dirà que li sap greu no poder-li donar aquesta
informació. Com podrà haver comprovar totes les coses que li ha demanat no s’han dilatat
tant com aquesta, però aquest assumpte no depèn d’ell i la policia dels mossos d’esquadra
és qui té la competència en aquest tipus d’atestats i aquest informe tampoc l’ha vist ell.
Quan el tinguin, l’hi donaran. No té cap ànim d’ocultar-lo i li demanaria que no es posés en
dubte, i ja parteix del criteri que no hi ha res perfecte i que sempre hi ha imperfeccions, es
tendeix a millorar les coses i s’esforcen a millorar les coses. La policia local té unes
dotacions correctes, si pregunta si freguen l’excel·lència doncs no podrà fer-li aquesta
afirmació, però són correctes perquè el sistema d’extinció d’incendis hi era, però li
demanaria que no s’aventurés a fer presumpcions de com van anar els fets, perquè cap dels
dos hi era, però que no es sorprenguin un dia. Li demanaria que no culpabilitzés el sistema
ja que de vegades també hi ha el factor humà, per això millor esperar a tenir l’atestat i llavors
podran parlar amb propietat i li demana que tingui aquest punt de paciència que ell també
està mostrant.
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Respecte al tema del TASTVM es tracta d’una iniciativa molt potent, no val el que valien
altres iniciatives, val menys i està adquirint una potència i una rellevància que se’n parla en
positiu en molts fòrums de l’àmbit enològic, gastronòmic i de l’organització d’esdeveniments.
El regidor responsable li ha comentat que llocs veïns que fan coses que pretenen assimilars’hi li han reconegut que lluny i distants que estan de la qualitat de l’opció TASTVM. Ara no
vol fer un debat sobre el TASTVM al Ple, perquè seria tant com retirar la capacitat que tenen
els regidors de discutir-ho en el Patronat de Turisme que és on públics i privats s’han donat
com a norma de discussió de les coses. Ha comentat el Sr. Ramírez que li semblava que no
havia acabat d’anar massa bé, doncs dir-li que potser té raó, que segurament és millorable,
això és el que voldria sentir dir a tots els regidors. Li agrada més això que el vot en contra i a
primera fila del vi. La posició del Sr. Ramírez de dir que no ha anat massa bé i que voldrien
afinar algunes coses, el convida que ho faci en el Patronat directament amb el president i en
sessió de treball o formal convocada. No hi ha cap limitació perquè cadascú es pugui
expressar i creu que el regidor Sr. Segura dona mostres de diàleg i d’escoltar.
El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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