ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 24 d’abril 2015
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 21,30 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

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 REALITZADA
EL DIA 27 DE MARÇ DE 2015.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 27 de març de 2015.
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2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
00247 FINS AL NÚM. 00348 DE 2015.

El Sr. Alcalde, en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dóna compte dels decrets dictats
per l’Alcaldia des del núm. 00247 fins al núm. 00348 de 2015.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2014
DE LA CORPORACIÓ DE VILA-SECA.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que voldria ressaltar que la liquidació que es presenta
de l’exercici de 2014 és una liquidació força satisfactòria, que compleix els objectius que
s’havien fixat i presenta uns números positius.
Actualment estan obligats a complir cinc condicions en l’execució pressupostària.
Aquestes cinc condicions són: l’equilibri pressupostari, el límit de deute, els terminis de
pagament, tots tres es compleixen, una quarta, l’estalvi net, que també es compleix i la
cinquena que és la regla de la despesa, que és un límit establert fa pocs anys pel govern
del Partit Popular pel creixement interanual de la despesa, que no té massa sentit quan
un municipi té els comptes sanejats, però que també es compleix en el nostre.
Així doncs, continua dient el Sr. Farriol, es compleixen totes les condicions. Els ingressos
han superat també les previsions i l’exercici es liquida amb superàvit, potser un superàvit
una mica més alt del que tocaria, perquè hi ha dues circumstàncies més a ressaltar : una,
que s’ha produït una liquidació d’ingressos del CRT acumulada de tres exercicis i, per
tant, més crescuda del que hauria de ser normalment. I una altra, que hi ha hagut també
una important transferència de la Generalitat pel concepte de l’últim pagament de la
inversió en el CAP/CAR. Això fa que el superàvit sigui més gran del que seria
normalment, però fins i tot descomptant aquests dos, es segueix tenint una xifra
satisfactòria.
El Sr. Farriol finalitza manifestant la seva satisfacció pel desenvolupament de l’exercici i
confiant que en el futur es segueixi així.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que encara que no sigui massa habitual, ja que és
una dació de compte, també l’any passat van intervenir en aquest punt i enguany ho faran
amb més raó encara, ja que quan s’aprovi aquest pressupost ells ja no seran en el
plenari.
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Aquest pressupost també va estar aprovat per aquest grup de regidors no adscrits i
voldrien deixar constància de la seva opinió. Van aprovar el pressupost perquè es
mantenia la despesa social, que ha estat un cavall de batalla de l’equip de govern i d’ells
també, així com la despesa de formació i ocupació. I també van destacar en aquell
pressupost que els hi agradaven les intencions i perquè hi ha havia un compromís per
part de l’equip de govern arran d’uns acords als que es varen arribar, de promoure alguna
iniciativa dins del que era l’esforç per l’ocupació de llarga durada, la millora de
l’accessibilitat i la gratuïtat dels llibres de text. Aquestes tres iniciatives que en principi no
tenien cobertura dins el pressupost, ha de reconèixer que es van crear dins de l’any 2014
i que la seva execució ve donada per les dades que es varen acordar i configurar. Per
això vol remarcar que els compromisos es varen dur a terme i, per tant, d’alguna manera
aquell xec en blanc que van donar al seu dia, al final ha servit per reafirmar la voluntat del
seu grup i de l’equip de govern en potenciar l’esforç que ja feia l’Ajuntament en aquell
moment en temes com assistència social, serveis socials, educació i en el tema de la
formació i ocupació.
Per tant, continua dient el Sr. Miñambres, voldria dir algunes xifres però no les remarcarà.
És evident que és un pressupost que té un superàvit extraordinari per les circumstàncies
ja esmentades i també és un pressupost que torna a remarcar una contenció de la
despesa corrent, com ja és habitual. Aquesta contenció és evident i real i si hi ha hagut
algun petit increment respecte a l’any anterior, és pel tema de despeses de
subministrament. Per això, tant la liquidació pressupostària de l’Ajuntament com la dels
Patronats, que també han estat sempre un motiu de discussió per part d’algunes
persones del plenari s’ha tancat correctament.
També voldria destacar que el Patronat de Música ha tancat el seu pressupost amb una
despesa per sota del que estava previst, i el Patronat de Turisme, del que després també
en parlarà, ha tancat per sota de la previsió de despeses.
Per això, si en el seu dia van donar el vot afirmatiu al pressupost, si els hi toques ara
aprovar els comptes continuarien amb el seu vot afirmatiu.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que voldria agrair les manifestacions que s’han fet.
Perquè és cert que varen tenir la confiança del grup Municipal Socialista en aprovar el
pressupost i perquè van assumir compromisos que no tenien partida directament
assignada i van confiar que es complirien, tal com era la seva voluntat. I tant de bo
s’hagués pogut fer encara més. Per tant, moltes gràcies per la seva valoració.
Intervé en aquest moment el Sr. Toquero i diu que voldria agrair tot el que ha dit el Sr.
Miñambres en aquest plenari referent a l’esforç en temes socials i d’ocupació. I també,
com a responsable en aquest cas de la regidoria d’ocupació, vol agrair feina del seu grup
en totes aquelles tasques que es varen dur a terme per a l’elaboració tant del pressupost
del 2014 com del 2015 per poder executar totes aquestes polítiques ocupacionals que
estan tenint fruits, que estan tenint resultats i que, segurament en el transcurs d’aquest
any 2015 això encara serà millor.
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El Sr. Alcalde fa us de la paraula i diu que tot i que no incrementarà el ritme de
felicitacions, en qualsevol cas el que sí voldria remarcar és que tot el que aquí s’acaba de
manifestar arran de la liquidació pressupostària, no fan sinó validar la tasca que durant
aquests quatre anys s’ha realitzat en matèria d’ocupació i formació com a objectiu central
d’aquesta Corporació, i que el govern, l’alcaldia i la regidoria han impulsat en tot moment.
Però també vol dir que no n’hi ha prou amb l’esforç econòmic, sinó que quan existeix un
consens polític ampli, el que fa és generar un missatge cap al ciutadà que creua un marc
de confiança, més enllà del suport i ajuda a les seves necessitats més directes en matèria
de formació, de treball i d’ocupabilitat. I és molt d’agrair la creació d’aquest marc de
confiança a tots aquells que hi han atorgat el seu consens per tal de poder tirar endavant
aquestes polítiques. El Sr. Alcalde continua dient que voldria dir-li també al Sr. Miñambres
i als seus companys no adscrits, per a la seva tranquil·litat i satisfacció, que, quan aquests
anys vegin el seu final el creixement net de l’ocupació i tot el conjunt d’altres indicadors
que es tenen, n o farà sinó refermar que aquestes determinacions preses en el seu
moment, junt amb la millora econòmica que es comença a intuir, continuaran donant els
seus fruits. Aquesta millora sense aquesta actitud, segurament no hauria tingut el mateix
efecte. La decidida actitud municipal al costat de la gent que més ho ha necessitat, està
tenint el resultat que tots volien: sortir els primers d’aquesta situació complexa que la crisi
ha abocat a uns ciutadans del municipi.
Per tant, finalitza dient el Sr. Alcalde a tots aquells que des de les seves diferents
responsabilitats de govern i de l’oposició han fet costat a aquestes iniciatives, els voldria
reiterar el seu agraïment i el seu reconeixement i, per tant, tant els qui han intervingut ara
com també el conjunt de regidors que d’una manera o altra s’han implicat en les seves
diferents responsabilitats des del govern i aquells que des d’àmbits de l’oposició li han fet
costat també, la seva consideració des de l’alcaldia i, naturalment, la remarca que en
aquests tipus de responsabilitats, tots encara són pocs i, per tant, el seu agraïment també
i el seu reconeixement.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia-Presidència, dictat en data 31 de
març de 2015, pel qual es resolen els següents punts:
PRIMER.- Validar els expedients de despesa de l’any 2014, per import de 144,00 € i
12.527,02 € d’acord amb els antecedents exposats en la liquidació de l’exercici.
SEGON.- Habilitar el pagament endossat dels ajuts d’urgència social de l’any 2014
vinculats al rebut de subministrament d’aigua potable a favor de SOREA SA mitjançant la
seva compensació amb la liquidació d’ingressos número 669225 per import de
25.117,55€.
TERCER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost General de la Corporació de Vila-seca
integrada per l’Ajuntament i els Organismes Autònoms dels Patronats de Música i de
Turisme, corresponent a l’exercici de 2014, en els termes continguts a l’expedient
elaborat en aquest efecte, incloses les modificacions d’ingressos i despeses
reconegudes, manifestades a la pròpia liquidació.
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QUART.- Aprovar i validar les modificacions núm. 001/2015 i núm. 002/2015 referides a
la incorporació de romanents de crèdits per un import total de 4.036.456,12 euros,
d’acord amb l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març.
CINQUÉ.- Trametre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, en compliment de l’article 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3/2015 DEL PRESSUPSOT
MUNICIPAL 2015, MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDIT.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que és un expedient d’una entitat limitada que conté
dues iniciatives : una, és una transferència interna entre partides per fer front a la
reparació del rellotge de l’església, i l’altra és una transferència que ja estava apuntada
en el pressupost i que ara es concreta en 60.000 euros al Patronat de Turisme, per fer
front a la Fira de la Música al Carrer en l’edició d’aquest any.
Per tant, finalitza dient el Sr. Farriol, aquest és l’import total de l’expedient pel qual
demana el vot.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que la liquidació del Patronat de Turisme de la qual
s’ha de donar compte avui, de l’any 2014, presenta una liquidació de 968.000 euros de
despesa. L’any 2013 va tenir una liquidació de 853.000 euros de despesa. Aquests dos
anys inclouen l’activitat de la Música al Carrer que tenia un pressupost aproximat de
140.000 euros. L’any 2015 el pressupost inicial del Patronat de Turisme són 926.000
euros, i en principi no estava inclosa la Fira de la Música al Carrer. Una Fira que està
previst que tingui un cost d’uns 60.000 euros. Ho diu perquè hi ha coses amb què estan
d’acord, però d’altres no.
No s’oposaran, diu el Sr. Miñambres a la modificació de crèdit, però tal com ja van
manifestar en la Comissió informativa d’Hisenda i al Patronat de Turisme, sobre el tema
de la Fira de la Música al Carrer tenen alguns dubtes, dubtes de tipus polític, en el sentit
que si bé tots estaven d’acord a donar una imatge diferent, ara existeixen dubtes de com
s’està duent a terme. Sorprèn que quan sembla que es tingui un reconeixement a nivell
intern del que significa aquesta Fira, quan convoca un concurs perquè una empresa faci
un estudi sobre la seva viabilitat i l’enfocament que se li vol donar, només es presenti una
empresa. I quan convoquen una Fira de Música al Carrer de mida reduïda, també només
es presenta una empresa per dur a terme aquesta activitat. Per això hi ha el dubte de
perquè, si és tan important, no hi ha més iniciatives o voluntat de dur a terme aquesta
iniciativa per part d’empreses externes. Aquest seria el dubte que tindrien de caire polític.
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La segona qüestió a plantejar és que, tot i que és veritat que estava al pressupost de
2015 que ells van aprovar, aquesta possible incorporació de diners al Patronat de
Turisme entenen que, vista la liquidació de 2014 i 2015 que inclouen xifres molt més altes
de la Fira de Música al Carrer, potser de moment es podria esperar i no fer aquesta
transferència. Tenen diners, tenen pressupost, un pressupost més elevat que en anys
anteriors, i podrien treballar amb aquests diners sense fer aquesta transferència, tot i que
entenen que està contemplat al pressupost inicial, es pot fer i es farà, però pensa que no
caldria.
El Sr. Miñambres finalitza dient que en principi no s’hi oposaran, però s’abstindran pels
dubtes que tenen sobre el que està passant a la Fira de Música al Carrer.
Intervé el Sr. Farriol i diu que respecte a les empreses que es presentin o no, no pot dir
gran cosa. Però el que sí que és cert és que es preveu un canvi de model en la Fira de
Música al Carrer i es necessitava aquest espai de temps i aquesta solució que es podria
dir provisional. Creu que és una bona solució, que funcionarà que tindrà un altre format i
tindrà el seu sentit i la seva gràcia.
Respecte al tema econòmic, voldria recordar que en el pressupost del Patronat de
Turisme en aquests dos últimes anys s’ha produït un canvi molt substancial, i és que es
passa a fer part de la promoció turística de manera conjunta amb el Patronat de Turisme
de la Diputació i Patronat de Turisme d’altres ajuntaments aportant conjuntament una
quantitat important de recursos que de manera conjunta serveixen per fer aquestes
promocions en fires internacionals i estatals. Això fa que els números no siguin
directament comparables, perquè ha passat a intervenir en aquesta equació la presència
de la taxa turística i la seva destinació. Per tant, no és que sobrin diners en el Patronat de
Turisme, simplement hi ha una reorganització de la despesa de promoció i si no
s’haguessin aportat aquests diners que ja estaven previstos inicialment, s’obligaria més
endavant al Patronat de Turisme a retallar partides de despesa de mal retallar. Per això
s’ha fet el més lògic.
En el pressupost de l’exercici 2015, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
novembre de 2014, cal una reestructuració de la despesa per la qual cosa hi ha una
aplicació pressupostària en el pressupost que s’ha de dotar de més consignació i una
altra que és de nova creació, ja que com a conseqüència de les actuacions previstes a
realitzar durant l’exercici 2015 necessiten de la seva regularització a nivell de cobertura
pressupostària.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de modificació
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, vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple acorda, amb
l’abstenció dels regidors no adscrits, Srs. Miñambres, Álvarez, Avilés i Salvadó i el vot a
favor dels Srs. Camarasa, Marti, Farriol, Moya, Toquero, Pujals, Almansa, Ponce, Sans,
Jiménez, Núñez, Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde president, el que
segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 3/2015 mitjançant
crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits que es consideren reduïbles sense
pertorbació del servei i transferència de crèdit a càrrec del fons de contingència.
El resum de la modificació és el següent:
Total despesa que cal augmentar per falta de consignació:
Crèdit extraordinari:
11.400,00 €
Transferències:
60.000,00 €

71.400,00 €

Finançament de les partides pressupostàries:
Baixes de crèdits:
11.400,00 €
Fons de contingència:
60.000,00 €

71.400,00 €

SEGON.- Aprovar la revisió i actualització de l’annex d’inversions municipals per a l’any
2015 que s’incorpora a l’expedient.
TERCER.- 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.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUSPOST PER A L’EXERCICI 2015 PER A LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 15
DE TRAMITACIÓ GENERAL DE LA DESPESA.
Atès el que estableix en la seva norma 19 la Instrucció del model normal de comptabilitat
local aprovada per l’ordre HAP/1781/2013, de 29 de setembre, quant a la comptabilització
de les adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets.
Atès el que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el seu article 25 modificat per la
disposició final quarta de la Llei 2/2015, de 30 de març, de des indexació de l’economia
espanyola quant als informes tècnic – econòmics que han d’acompanyar als acords
d’establiment de taxes.
Per tot això exposat i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost per a
l’exercici 2015 mitjançant la modificació de la base 15, amb el text íntegre següent:
“ BASE 15. Tramitació general.
a) S’aproven inicialment les autoritzacions o disposicions de despeses depenent de
l’existència o no de tercers contractats per l’òrgan establert en la base 11a i 12a. En cas
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d’urgències, les quals hauran d´ésser motivades i amb el vistiplau de la Intervenció es
podrà procedir a l’aprovació per Decret d’Alcaldia fins al límit que li correspon la seva
competència..
b) Tot encàrrec d'obra, servei, subministrament, reparació, etc. per un import superior als
5.000 € (IVA inclòs) hauria de comptar amb l'acord o bé de la Junta de Govern Local, que
és qui ostenta la delegació en aquesta matèria o, en el seu cas, amb un Decret de
l'Alcaldia presidència.
c) En cas de despeses petites, fins a 5.000 (IVA inclòs) de pressupost base l’aprovació de
la despesa es podrà materialitzar en el document de retenció de crèdit autoritzat per la
regidoria corresponent, en el seu defecte per l’Alcaldia o per la Regidoria d’Hisenda
indistintament, i amb el vistiplau de la Intervenció. En el cas que no es pugui procedir a
aquesta materialització caldrà procedir com s’assenyala a l’apartat b).
d) No obstant allò disposat en l’apartat b) per a despeses inferior a 1.000 € s’estarà allò
previst a la Base 17a excepte per les despeses (independentment del seu import) que
tinguin un contingut econòmic-patrimonial (vinculats a propietats municipals*) les quals
necessitaran de manera preceptiva el document de retenció de crèdit amb caràcter previ a
la realització de la despesa indicada.
e) Totes les facturacions aprovades per l’Alcaldia seran objecte de donació de compte a la
Junta de Govern

* Despeses amb vinculació patrimonial vinculats a immobles:
Totes les despeses d’inversions que es realitzin en una infraestructura d’edificis i similars de
titularitat de la Corporació i, que tingui traspassada la gestió de forma directa o indirecta a uns ens
públic o privat per la realització d’activitats i serveis públics”.

I, mitjançant la modificació de l’apartat B) AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
CONTRACTUAL PETITES de la base 17:
On diu:

“No obstant l’anterior i per a despeses urgents i de caràcter operatiu, no caldrà demanar reserves de crèdit a
la Intervenció per a qualsevol despesa inferior a 900’-€....”
Ha de dir:

“No obstant l’anterior i per a despeses urgents i de caràcter operatiu, no caldrà demanar reserves de crèdit a
la Intervenció per a qualsevol despesa inferior a 1.000’-€....”

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de quinze dies
hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Si durant aquest termini no
se’n presenta cap, la modificació de les bases d’execució es considerarà definitivament
aprovada, sense cap més tràmit.
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província.
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3.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA COM A MEMBRE DE LA “ASOCIACIÓN
CLÚSTER QUÍMIC DE LA MEDITERRÀNEA”(CHEMMED TARRAGONA) EN LA
CONDICIÓ D’ASSOCIAT HONORÍFIC.
Atès que, l’Asociación Clúster Químic de la Mediterranea va ésser constituïda per temps
indefinit, sense ànim de lucre, desenvolupant la seva activitat en el sector de la indústria
química, petroquímica i afins de les comarques de Tarragona per a la seva promoció,
projecció i publicitació a nivell internacional.
Vistos els Estatuts que regulen aquesta associació, i concretament l’article 6, que
estableix que poden ser membres de l’associació aquelles persones físiques i jurídiques
dedicades o interessades en la promoció d’activitats relatives a la indústria química,
petroquímica i afins, radicada a la província de Tarragona i que demanin associar-s’hi i, a
més, el seu article 8, punt c) estableix que les Administracions Públiques que
s’adhereixin, tindran la consideració d’Associat honorífic, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d'Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca com membre de
l’ASOCIACION CLÚSTER QUÍMIC DE LA MEDITERRANEA, ChemMed Tarragona, en la
condició d’associat honorífic, d’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts, punt C) que
estableix que les administracions públiques, institucions o organismes que, complint amb
els requisits establerts en l’article 6 dels presents estatuts, es comprometin a contribuir al
desenvolupament del clúster.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la ChemMed Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.

3.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL.
Per Decret de l’Alcaldia de 7/4/2015 es va resoldre iniciar els tràmits per a l’autorització
d’una permuta de llocs de treball entre l’agent de la Policia Local de Cambrils, Sr. Daniel
Ruíz Rodríguez, amb l’agent del cos de la Policia Local de Vila-seca, Sr. Sealtiel Morcillo
Villaden, instada per l’Ajuntament de Cambrils.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 15/04/2015 ha accedit a tramitar la
permuta de llocs de treball iniciada per resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils
número 667 de data 20.3.2015 (RE1971), abans esmentada, proposant-ne l’efectivitat a
partir del 07/05/2015.
Atès l’informe conjunt, del Cap de Governació i de la responsable de Recursos Humans
d’aquest Ajuntament, de data 8-4-2015, acreditatiu què s’acompleixen els requisits
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previstos a l’art. 55.1 del Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, amb l’especificació que
caldrà adaptar la Relació de llocs de treball aprovada per l’Ajuntament, per tal d’ajustar el
nivell de destinació que té consolidat l’agent permutant, sense que suposi alteració en la
proporcionalitat i equitat interna del sistema retributiu del Cos de la Policia Local.
Atès que el Ple de la Corporació, en data 28/11/2014, va aprovar definitivament la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la corporació any 2015, acord que va
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 19, de 24/01/2015.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla i la
relació de llocs de treball es poden modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents,
quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com també si la
modificació respon a criteris d’organització administrativa interna.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d'Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Que s’iniciï expedient per aprovar inicialment la modificació de la relació de
llocs de treball aprovada pel Ple en sessió de 28 de novembre de 2014, de conformitat
amb els antecedents i les especificacions assenyalades en l’informe conjunt de 8/4/2015
justificatius d’aquesta modificació concreta, per tal d’ajustar-hi el nivell de destinació 18
que té consolidat l’agent Sr. Daniel Ruíz Rodríguez, amb el nivell 16 que té assignat el
lloc de treball (ID 78) a proveir pel sistema de permuta.
SEGON. Aprovada, si escau, pel Ple, exposar al públic la modificació aprovada pel
termini de 15 dies als efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant
anunci que es publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la relació de llocs de treball
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER-. Trametre còpia d’aquesta modificació a l’Administració de l'Estat i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de
trenta dies des de la seva aprovació.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA,
AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT, PER A L’ADAPTACIÓ DE LA
LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Atès que el 19 de desembre de 2014, el Consell d’Administració del Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, va acordar
encarregar al Comitè Executiu la realització de les actuacions que siguin oportunes per a
la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci per a la seva adaptació i actualització a la
normativa vigent d’aplicació.
Atès que en aquest respecte, en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar
l’Acord de Govern 9/2015, pel qual s’aprovà la modificació dels Estatuts, entre d’altres,
del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la
Mobilitat, en els termes que figuren en la publicació DOGC Núm. 6799 de 29.1.2015.
Atès que en desenvolupament de l’Acord de Govern 9/2015 i del requeriment del
President del Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del
Camp de Tarragona (RED740/15, de 9-2-15), els ens consorciats que en formen part han
de ratificar les modificacions estatutàries disposades en l’Annex 3 de l’Acord GOV/0/15,
respecte a la modificació dels Estatuts aprovats per l'Acord del Govern de 28 d'abril de
2003, i modificats posteriorment per l’Acord GOV/93/2010, d’11 de maig.
Atès que l'aprovació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de la
Administració Local (LARSAL) obliga als Consorcis a adaptar els seus estatuts d'acord
amb la Disposició addicional 9a, apartat 4t, de la LRBRL, modificada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre. I que, d'acord amb la Disposició transitòria 6a, el termini d'adaptació
dels Estatuts és d’1 any des de l'entrada en vigor de la Llei.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels Estatuts del Consorci ha de ser ratificada pels ens consorciats i
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de
Governació i Serveis Generals, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ratificar l’Acord del Govern 9/2015, de 27 de gener de 2015, pel qual s’aprovà
la modificació dels Estatuts, entre d’altres, del Consorci del Transport Públic del Camp de
Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, en els termes que figuren en la publicació
DOGC Núm. 6799 de 29.1.2015: En concret la modificació afecta els articles 1, 23, 24 i
26 dels Estatuts, els quals resten redactats amb tenor literal següent:
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Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el departament competent en matèria de transports.”
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23 ”Fiscalització.
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control
financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances
públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya.”
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24. ”Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els
criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de
pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i
normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.”
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26. ”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs
de treball de les administracions consorciades.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal
laboral temporal.”
SEGON. Sotmetre els presents acords, indicant la publicació del text modificat dels
Estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la
Corporació, indicant que la publicació del text modificat dels Estatuts ha estat efectuada
en el DOGC Núm. 6799 de 29.1.2015.
De no presentar-se al·legacions o reclamacions durant el termini d’informació pública, la
modificació dels Estatuts s’entendrà ratificada sense necessitats de nou acord.
TERCER. Notificar el present acord al President del Consell d’Administració de Consorci
del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat per al seu
coneixement i efectes escaients.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA AL 1R DE GENER DE 2015.
Vist el Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre (BOE núm. 308, de 22 de desembre),
pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró habitants
referida a l’1 de gener de 2014, en cadascun dels municipis espanyols.
Vistos els resums numèrics generals en què es detallen les variacions en el número
d’habitants entre el 1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014, 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).

Vist l’anterior, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Governació i Serveis
Generals, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la publicació (BOE núm. 308, de 22 de desembre) del Reial Decret
1007/2014, de 5 de desembre, pel qual l’Institut Nacional d’Estadística declara oficials les
xifres de població obtingudes a partir de la revisió del padró municipal amb referència a l’1
de gener de 2014, de la qual en resulta que el número total d’habitants corresponents al
municipi de Vila-seca és de 21.923 habitants.
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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 2015, és
de 22.889 habitants.
TERCER.- Notificar l’Institut Nacional d’Estadística les esmentades xifres, així com els
corresponents resums numèrics generals.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODELS PER FORMULAR LES
DECLARACIONS DE REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT.
D’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la llei reguladora de les bases del règim local, i
l’art. 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, prèviament a la presa de possessió del càrrec de
regidor, amb ocasió del cessament al final del mandat i quan es modifiquin les
circumstàncies de fet, s’ha de fer la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i
sobre qualsevol activitat que proporcioni ingressos econòmics o que els pugui
proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials. Ambdues
declaracions s’han de formular en els models prèviament aprovats pel ple de la
corporació que s’han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació.
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on
s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen
obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques, possibles causes de
incompatibilitat i béns patrimonials.
Atès que el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 77, de data 31 de març del 2015, publica el
Reial Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual se convoquen eleccions locals i a les
Assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015.
Atès el decret de l’Alcaldia de data 13 d’abril de 2015, d’inici de l’expedient per a aprovar
el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics.
Atès l’informe jurídic elaborat a l’efecte, assenyalant la legislació aplicable i el
procediment a seguir, i de proposta dels models de declaració inicial i complementària.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de
Governació i Serveis Generals, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. APROVAR el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració
de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics de l’Ajuntament de Vila-seca, que han de formular els
càrrecs electes prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, amb ocasió del
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cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet, que
substituiran els existents fins la data i que s’acompanyen com annexos.
SEGON. DISPOSAR que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la
direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns
Patrimonials de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. FER PÚBLIC el present acord mitjançant la seva inserció en la pàgina seu
electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ I COMPROVACIÓ DE
L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS, REFERIDA A 31 DE DESEMBRE DE 2014.
Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'inventari general de béns i
drets que reflecteixi les altes i baixes produïdes durant l’exercici econòmic de 2014, i
comprovació de l’inventari a data 31 de desembre de 2014.
Atès que la darrera rectificació de l'inventari va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària de 27 de juny de 2014, corresponent a l’exercici de 2013, i la darrera
comprovació de l’inventari general es va fer l’any 2011.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real
del seu patrimoni, d’acord amb l’establert a l’art. 103 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Atès que segons l’art. 104 de l’esmentat reglament, s’ha d’efectuar també la comprovació
de l’inventari sense periodicitat determinada però sempre que es renoven la corporació,
els òrgans de govern dels organismes autònoms o els ens amb personalitat pròpia
dependents de l’ens local.
Atès que l’empresa consultora INTERVALOR CONSULTING GROUP, SA, ha lliurat els
treballs encarregats, consistents en l’actualització de l’Inventari de Béns i de Drets de
l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, els Patronats de Música i de Turisme,
referits a 31 de desembre de 2014, essent necessari procedir a la seva aprovació, de
conformitat amb la legislació aplicable.
Vistos els articles 222 i següents 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, l’article 32 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, articles
102 a 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre, l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el TRLRHL i l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual
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s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Pública, així com l'informe emès
pel secretari general de la corporació.
Vist l’anterior i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Governació i Serveis
Generals, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la rectificació i comprovació de l'Inventari general de béns i drets
d'aquest Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, els Patronats de Música i de
Turisme, referida a 31 de desembre de 2014, de conformitat amb el resultat dels treballs
d’investigació i actualització executats per l’empresa INTERVALOR CONSULTING
GROUP, SA. que determina un patrimoni líquid a 31/12/2014 de 104.743.383,61 euros.
SEGON. Trametre una còpia de l’aprovació de la rectificació de l'inventari anteriorment
aprovada, autoritzada pel secretari general de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde,
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER. Notificar aquest acord als Patronats Municipals de Música i de Turisme i als
departaments d’Intervenció i de Serveis Generals, secció de Patrimoni, d’aquest
Ajuntament.
5è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

Del Sr. Alcalde. Intervé per manifestar que aquest plenari d’avui és, excepte raons
d’urgència no previstes, el darrer plenari d’aquest mandat, ja que el pròxim serà
únicament per aprovar l’acta d’aquesta sessió. Per aquest motiu i sense voler fer
consideracions massa llargues, sí que voldria aprofitar per agrir la feina que tots i totes
han fet.
En primer lloc, vol dir que els membres d’aquest plenari que han estat elegits pels
ciutadans i ciutadanes amb el seu vot, gaudeixen d’una manera indiscutible de la
legitimitat d’intervenir amb les seves aportacions a la gestió pública local. Cadascun, des
del seu grup polític, des del seu punt de vista personal, sempre enriquint les decisions
col·lectives que afecten al municipi.
Normalment el ciutadà quan vota, no és conscient del tot del que signifiquen els dies i
hores de treball esmerçats per cadascun dels regidors en l’exercici d’aquesta
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responsabilitat que s’estén al llarg de quatre anys. No perquè no s’expliqui, sinó perquè
és difícil des de fora escatí quanta entrega hi ha d’haver perquè aquesta feina surti bé.
El Ple d’avui, continua dient el Sr. Alcalde, n’és un bon exemple. El debat, l’accent
diferent, el matís, la visió contraposada, no són obstacles per assolir un bon consens, i,
com deia abans, quan aquest concepte es dóna, s’ enriqueix la fortalesa de la institució
davant dels ulls dels que els jutgen. No perquè les majories no siguin correctes, que ho
són, sinó perquè quan més nombrosa és, millor. I deia que aquest Ple n’ha estat un bon
exemple, perquè la majoria dels punts del seu ordre del dia han estat assolits per la
unanimitat o gaire bé unanimitat d’aquest plenari. Mostra inequívoca que quan al Ple de
Vila-seca hi arriben els temes, ho fan perquè hi ha hagut abans un camí de treball, que en
la majoria de vegades és compartit i compartit amb coincidència. La qual cosa no vol dir
que no hi hagi hagut el debat previ o aquelles consideracions que s’hagin volgut fer.
Fou precisament en l’actual grup de no adscrits quan, precisament, varen constituir una
petita institució interna per afavorir el consens. Es va constituir una Comissió de
Planificació Estratègica i Sostenibilitat que té com objectiu tractar els temes més
importants i que en la seva composició no prevalen les majories ni les minories.
Senzillament els temes han de sortir d’aquella comissió amb la conformitat de totes les
parts. I aquesta Comissió, que ha estat discretíssima, ha estat d’una gran efectivitat
perquè ha complert exactament el seu objectiu, i així els grans temes en matèria
d’infraestructures, de sostenibilitat ambiental, d’implicació territorial i d’estratègia
econòmica han passat per aquesta Comissió i han rebut el vistiplau dels diferents grups. I
vol recordar el dia en què el Sr. Miñambres, com a cap de l’oposició majoritària, i ell, com
a cap de l’equip de govern, ho discutien i ho varen acordar. I ara poden veure com aquest
acord ha donat uns fruits extraordinaris que segurament Vila-seca ja se’ls ha trobat i en el
futur encara més.
Utilitza aquest exemple, manifesta el Sr. Alcalde, com una manera d’entendre l’actitud
que han adoptat els uns i els altres en moltes ocasions davant de les seves
responsabilitats i les posa en valor, perquè per construir coses com aquestes cal partir de
les voluntats polítiques dels uns i dels altres. I quan això fa el seu efecte i dóna el seu
fruit, tots se n’han de sentir orgullosos.
Per tant, els vol dir que la no adscripció, i que li permetin una mica el joc de paraules, és
adscripció al municipi, que és la primera de les adscripcions. El que els porta a tots a
aquest plenari és el compromís amb la seva ciutadania, amb la seva gent, amb el seu
municipi i també en totes aquelles inquietuds que hi bateguen cada dia. Això és el que fa
gran el debat polític de l’Ajuntament i el que fa gran la democràcia a nivell local, que és
aquella que queda més prop de les inquietuds i de les aspiracions dels ciutadans.
Amb aquests mateixos exemples que ha utilitzat en aquest Ple d’avui i amb aquesta
referència ha volgut deixar palès que els regidors i regidores que ocupen aquests escons
no ho fan només per sancionar definitivament els temes sinó que molt abans de
debatre’ls i aprovar-los els han treballat molt i de valent. Tant des del govern com des de
l’oposició. Aquest tracte quotidià, de vegades discrepant, ha propiciat unes relacions
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personals entre regidors i regidores més que raonable, molt correctes i fructíferes. Avui
no és el moment de fer un balanç de govern, ni de gestió, ni de llista de coses fetes,
perquè no és el moment ni toca. Avui és el moment de valorar les actituds i les persones
que han fet possible que aquest balanç hi sigui. Per això, vol deixar dit des d’ara i ben clar
que tots els que els han ocupat durant aquests quatre anys aquests escons es poden
sentir orgullosos de la feina feta, cadascun des de la posició que ha ocupat sense que
aquesta diferent posició hagi impedit que la seva relació personal i ciutadana segueixi
sent tan exquisida com és.
El Sr. Alcalde finalitza donant les gràcies a tots per la seva bona feina, pel seu
compromís, pel seu to i per la seva participació en moltes de les coses que s’han fet
durant aquests quatre anys.
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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