ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 28 de març 2014
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 21,20 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
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 28 DE FEBRER DE 2014.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària

celebrada el dia 28 de febrer de 2014.

2n.- DESPATX OFICIAL.

El Sr. Alcalde pren la paraula i diu que voldria fer un esment als tràgics
esdeveniments ocorreguts a una família del Vendrell, i que han comportat la mort de
quatre nens. Si de normal, la pèrdua de vides joves ja és una tragèdia, les
circumstàncies en què s’ha produït aquest fet no poden deixar El Ple de Vila-seca
indiferent davant una tragèdia que ha colpit profundament la vila del Vendrell, on tota
la seva comunitat social està passant moment difícil i naturalment i d’una manera molt
especial, la família que ha patit aquesta tragèdia. Els nens Ayoud, Mohamed, Osama
i Thammi han mort més enllà de la indigència en què poguessin viure, víctimes també
d’unes circumstàncies del temps actual.
Per tot això voldria demanar al plenari que acordés expressar el condol a l’Ajuntament
del Vendrell perquè el fes arribar a la família afectada, i també fer-lo extensiu al
Cònsol del Marroc a Tarragona en representació de la comunitat d’origen nacional del
Marroc, a qui, en nom del plenari, ja s’hi adreçar d’antuvi per expressar-li el seu
suport davant d’aquest fet, ja que està segur que aquesta comunitat, que també
compta amb una àmplia representació veïnal a Vila-seca, estaran reconfortats de
saber que la família, i, molt especialment els pares i el germà sobrevivents, reben la
solidaritat de tothom.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00121 FINS AL NÚM. 00223 DE 2014.

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. 00121 fins al núm. 00223 de 2014.

3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3.1 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PER PART DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 6 I 52 DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC I DE LA SEVA
PUBLICACIÓ.
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Per acord de la Junta de Direcció del Consorci de data 26 de novembre i per
sengles acords plenaris dels ajuntaments de Salou i de Vila-seca, de dates 27 i 29
de novembre de 2013, es va aprovar inicialment la modificació dels articles 6 i 52
dels Estatuts del Consorci i l’obertura d’un tràmit d’informació pública, sense que
s’haguessin presentat al·legacions a aquest acord, per la qual cosa calia entendre
com a definitiva l’aprovació d’aquesta modificació per part dels ajuntaments.
La Junta de Direcció del Consorci, en sessió realitzada el dia 3 de febrer de 2014,
va aprovar l’acord de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació dels
Estatuts del Consorci per part dels Ajuntaments de Salou i de Vila-seca i l’aprovació
de la seva tramesa a la Generalitat.
Per Acord núm. 43/2014, de 18 de març, i a proposta del Departament d’Economia
i Coneixement, es va aprovar pel Govern de la Generalitat la modificació dels
articles 6 i 52 dels Estatuts del Consorci i la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat, núm. 6586, de 20 de març de 2014.
I vista la proposta formulada per l’Alcaldia presidència, el Ple de l’Ajuntament es
dóna per assabentat de l’acord del Govern de la Generalitat núm. 43/2014, de 18
de març, pel qual s’aprova la modificació dels articles 6 i 52 dels Estatuts del
Consorci del Centre Recreatiu i Turístic i la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat núm. 6586, de 20 de març de 2014.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
RELATIU ALS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de l’informe de la Intervenció municipal amb relació
al saldo dels drets de difícil o impossible recaptació en previsió de l’article 193 bis
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004,
de 5 de març introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, el Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

4.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LA CORPORACIÓ I DELS
PATRONATS DE TURISME I MÚSICA, EXERCICI 2013.
El Sr. Farriol pren la paraula i diu que en aquest punt, com també es va fer en la
Comissió d’Hisenda, es vol donar compte de l’informe sobre morositat que ara és
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preceptiu de presentar periòdicament al govern de l’Estat per cada un dels
Ajuntaments. D’aquest informe en va donar compte detalladament el Sr.
Interventor, descrivint quina és la situació de pagament respecte als terminis
legalment establerts, que actualment són: 30 dies per presentar les factures, 30
dies per validar-les i 30 dies per a pagar-les. Aquest és, bàsicament l’esquema que
cal complir, que es compleix i així ho recull l’informe de l’interventor.
A banda d’això, a la Comissió es va informar de la liquidació del pressupost de
2013, de l’Ajuntament i dels Patronats de Turisme i Música.
La situació d’aquesta liquidació és clarament positiva, amb algun matis que ara
comentarà. En termes de drets reconeguts, l’Ajuntament té uns ingressos de
29.584.000 euros i escaig. El Patronat de Turisme de 901.000 euros i el de Música
1.827.000. I el consolidat, que detreu els fluxos interns, és de 30.670.000 euros
com a drets reconeguts. Les despeses són de 24.347.000 euros per part de
l’Ajuntament; 856.000 per Turisme i 1.580.000 per Música, i el consolidat
25.141.000 euros i escaig. Per tant, clarament un resultat positiu de l’exercici.
L’estalvi net comptable és també elevat, més del 21%, quasi el 22%, i l’estalviat
legal quasi un 20%. El deute està en el 58,80% del pressupost d’ingressos corrents
i, per tant, situat confortablement dins dels límits que marca la legislació.
És un pressupost que s’executa correctament i del qual cal comentar només la
creixent diferència entre drets reconeguts i ingressos, és a dir, la presència
d’impagats. D’aquests impagats els més gruixuts vénen de grans contribuents que
en el seu moment van demanar ajornaments o fraccionament dels seus pagaments
i que els estan complint. És a dir, aquests pagaments eren pendents a 31 de
desembre i actualment no ho són o només ho són parcialment, ja que s’estan
complint els calendaris de pagament. Aquestes són les xifres més rellevants.
De tota manera, continua dient el Sr. Farriol, sobre el conjunt hi ha un creixement d’
impagats a causa de la crisis econòmica. Però aquest impagats no afecten ara per
ara amenaçar la capacitat de maniobra de l’Ajuntament. Existeixen, seran
gestionats es i es veurà quin final tenen, però de moment es poden aguantar.
S’espera que no vagin més enllà i que els primers símptomes de millora de la
situació econòmica que s’estan veient, facin que en exercicis posteriors aquesta
situació es vagi corregint paulatinament.
Del desenvolupament de l’exercici caldria destacar l’important estalvi en despeses
de personal fruit de la política, obligada en part,però també voluntària, de no cobrir
baixes que es produeixen per jubilació, la qual cosa ha portat una reducció
important del capítol 1. També en l’execució del capítol 2, la compra de béns i
serveis ha anat mil.limètricament controlada i ha quedat per sota de les previsions,
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i es podria destacar en aquest punt que la inversió feta en anys anteriors en estalvi
energètic o enllumenat públic es fa molt visible perquè s’estan pressupostant
quantitats ja més baixes que els anys abans de la renovació. També els tipus
d’interès, el capítol 3 de despesa, han estat històricament baixos l’any 2013 i això
ha portat que en aquest capítol, en què es tenia una previsió que podia arribar fins
a 250.000 euros de despesa, s’ha quedat amb 90.000 euros. El perquè d’una
diferència tant gran? Perquè per la dinàmica del sistema no se sap el tipus d’interès
que es pagarà fins l’últim dia de l’any. Es poden fer projeccions, estimacions, però
el fet és que els tipus d’interès que es paguen en els crèdits es determinen l’últim
dia de l’any o a final d’any. Això suposa que quan es fa el pressupost el mes de
novembre pensant en tot l’any següent, s’hagi de prendre una mesura de prudència
elemental, perquè ningú sap mai exactament quina evolució seguiran els tipus
d’interès durant l’any. Per això, aquesta gran diferència entre el pressupostat i el
finalment gastat. Una diferència per altra banda positiva, perquè s’ha gastat menys
del previst i es te més estalvi.
El Sr. Farriol continua dient que les inversions s’han executat, encara que
comptablement no ho sembla. Però a la pràctica es pot recordar que es tenen unes
grans inversions i actuacions finançades amb pressupost de 2013 i que s’estan
executant actualment, com pot ser el Centre Cívic del Barri del Colomí, l’adquisició
del Celler de la Cooperativa, el carrer Amadeu Vives o la pavimentació del pàrquing
de la piscina i de la Facultat de Turisme i Geografia, entre altres. Totes aquestes
inversions, que sumen una quantitat important de diners, estaven en pressupost de
2013, estaven licitades a 31 de desembre de 2013, però comptablement la despesa
es fa ara i per això apareix en la liquidació una xifra relativament baixa d’inversions,
però que, tal com ha dit abans, no es correspon exactament amb la realitat. Com a
última qüestió és que es compleix la reglamentació de la despesa, ja que
actualment estan obligats a limitar el creixement de la despesa entre un any i l’altre.
Hi ha un límit molt estricte que imposa actualment la legislació i que diu fins on es
pot créixer. És molt poc, però de fet no s’ha crescut, sinó que s’ha gastat una mica
menys. Per tant, es compleix la regla de la despesa i, tal com ha dit al principi, es té
un superàvit amb la qual cosa també es compleix l’estabilitat financera.
El Sr. Farriol finalitza dient que es tracta d’un pressupost, amb la matisació que ha
fet respecte als impagats, plenament satisfactori i que permet afrontar amb
tranquil·litat l’actual exercici i també els següents.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que encara que avui no toca aprovar la
liquidació del pressupost i ja que el Sr. President ha fet aquesta intervenció, li
agradaria, amb relació al que ha dit, manifestar dues o tres coses.
La primera, és cert que s’ha de destacar la diferència que hi ha entre els drets
liquidats i els recaptats, sobretot amb relació al capítol 1. Entenen que aquests dos
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milions i mig que hi ha de desviació entre el que són drets reconeguts i el que s’ha
ingressat mereixen tenir no avui sinó que d’aquí a que s’aprovi o es liquidi el
pressupost, tenir major informació del que realment ha passat amb aquests dos
milions i mig i de com ha quedat la situació real dels ingressos pendents de rebre.
Hi ha una dada a destacar que no és que sigui gaire important, però que sí que
crida molt l’atenció com és l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Si
l’any passat ja va comentar que s’havia batut el record a la baixa, l’any 2013, doncs,
s’està en xifres de 150.000 euros per ingressos de l’ICIO quan l’any 2003 s’estava
a 1.200.000; i el 2005 a 1.900.000; es podria dir que els primers anys de la crisis
s’havia suportat bé, però cada vegada es nota més que el tema de l’activitat
constructora està en completa davallada.
No comparteixen l’alegria en les despeses de personal de qualificar-les com que
s’ha contingut la despesa. Ja varen comentar en algun plenari respecte a les
previsions que es feien i la despesa real. L’any 2012, es varen pressupostar
7.500.000 euros i es va liquidar amb 6.500.000 euros. L’any 2013 ha tornat a passar
exactament el mateix. En algun moment es varen demanar explicacions del que
passava amb aquestes previsions i el perquè no s’adequaven a la realitat, llavors es
parlava de diferents canvis en les partides però es torna a estar en el mateix. S’està
liquidant per sota del previst, però realment no veuen d’on surt aquest estalvi perquè
1 milió d’euros és molt d’estalvi. I creu que igual que ha comentat el Sr. Farriol que
eren dolents fent les previsions de despesa financera, creu que també ho són fent
les previsions de despesa de personal i creu que hi ha alguna cosa que no acaben
d’entendre, tot i que pensa tenen temps per acabar de veure el que està passant
quant a aquestes desviacions.
Un altre punt que també voldria comentar, continua dient el Sr. Miñambres, és el
tema de la despesa corrent, que ha estat minsa, però hi ha un tema que desvirtua
molt que és el fons de contingència que en un moment donat apareixen als
pressupostos i després crea una desvirtuació. Realment hi ha una retallada de la
despesa corrent? Hi ha 1.700.000 euros, però tenint en compte que el fons de
contingència suposava uns 1.200.000 euros, això comporta que hi ha una diferència
de 500.000 euros que només són el grup 2.2.6. Això és molta rebaixa, tenint en
compte que en aquest grup hi ha partides molt importants que tenen a veure amb la
dinamització i l’ocupació laboral. Entenen que si la despesa o la retallada de la
despesa ve per aquesta partida, alguna cosa tampoc quadraria. Rebaixar despesa
baixant la partida que més afecta al fons de formació o a l’ocupació laboral, entenen
que no és el procediment més adequat.
El Sr. Miñambres finalitza dient que aquests són el quatre punts que ha volgut
destacar amb relació al que ha dit el Sr. Farriol, tot i que entenen que els números
són importants, són bons números, són números que permeten tirar endavant
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moltes coses, però que com sempre a ells també els agrada mirar la lletra petita i de
vegades aquí és on tenen alguna discrepància. Tot i que ja sap i compta que fins al
mes d’octubre tenen temps per entrar en el detall d’aquests qüestions.
El Sr. Farriol pren la paraula per fer algunes matisacions al que ha dit el Sr.
Miñambres. Sobre el capítol 1, dir-li que li donaran ràpidament la informació, però
que s’han produït cobraments milionaris d’aquesta xifra. Per tant, tal com ha dit, hi
havia grans deutors que no havien pagat a 31 de gener que han pagat. Ja li
passaran la informació a la propera Comissió.
Del tema de despeses de personal, s’ha optat en els últims anys per pressupostar la
totalitat de la plantilla a dia 1 de gener, fins i tot sabent que hi ha baixes durant l’any.
És a dir, no es té la necessitat d’apurar tant el pressupost com per pressupostar
només parcialment determinades places que se sap que seran baixes per jubilació.
Per quina raó? Per si es produeix alguna mena d’incidència. Aquest és un fet.
L’altre és que en les despeses de personal s’inclouen les dels plans d’ocupació. I
d’aquestes, n’hi ha de dues maneres, de finançament estrictament municipal i de
finançament de la Generalitat. Les de finançament propi s’han complert, s’ha gastat
el que es podia, el que es tenia en pressupost i el que es pot gestionar. De la
Generalitat ha arribat el que ha arribat i això fa que de vegades la despesa sigui
menor que la prevista. S’ha de preveure inicialment, perquè si no després no es
podria gastar. És una mica la suma de tots els factors, però també li donaran una
explicació més detallada en la propera Comissió perquè pugui veure concretament
de quin números li està parlant.
Del tema del fons de contingència, cal dir que aquest fons no està per gastar, està
per preveure contingències. Quan diu que s’ha reduït la despesa ho diu perquè la
liquidació mostra molt clarament el que s’ha gastat. I perquè parlen d’estalvi? Doncs
perquè amb una diferència de poc més de 200.000 euros, s’està gastant el mateix
que l’any 2007, descomptant amortitzacions. Si es deixen de banda amortitzacions i
es parla del que és estrictament la despesa corrent, si l’any 2007 es va tenir una
despesa corrent de 19.200.000 euros, doncs aquest any s’ha tingut de 19.400.000
euros. Això és estalvi. I cal tenir en compte que l’IVA de l’any 2007 era el 16% i ara
és el 21%. Això afecta moltíssim al capítol 2.
Per tant, finalitza dient el Sr. Farriol, sí que s’ha fet un esforç de contenció, perquè
s’està en crisi econòmica. Com sempre, no hi ha dubte que potser fer més, però
també pot dir amb tota la contundència que es porten uns anys d’esforç de
contenció amb èxit.
El Sr. Alcalde dóna compte del Decret de l’Alcaldia-Presidència, dictat en data 24 de
març de 2014, pel qual es resolen els següents punts:
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PRIMER. Validar els expedients de despesa de l’any 2013 que s’incorporen a
l’expedient.
SEGON.- 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 2013 en els termes continguts a l’expedient
elaborat a tal efecte, incloses les baixes de drets reconeguts i obligacions
reconegudes, manifestades a la pròpia liquidació.
TERCER. Aprovar la modificació núm. 001/2014 referida a la incorporació de
romanents de crèdits per import total de 6.369.794,38 € d’acord amb l’article 182 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
QUART. 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.
Pel Sr. President, així mateix, es dóna compte dels informes trimestrals de la
morositat de l’exercici de 2013.
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

5è.- ASSUMPTES DE GOVERNACIÓ I SERVEIS GENERALS.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA AL 1R DE GENER DE 2014.
Vist el Reial Decret 1016/2013, de 20 de desembre (BOE núm. 311, de 28 de
desembre), pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió
del padró d’habitants referida a l’1 de gener de 2013, amb efectes des del 31 de
desembre de 2013, 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 2013 i el 31 de desembre de 2013, 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.
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• El Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es dona 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 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 del Reial Decret 1016/2013, de 20 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 2013, de la qual en resulta que el número total d’habitants corresponents
al municipi de Vila-seca és de 21.689 habitants.
SEGON.- Aprovar que la renovació de la xifra oficial de població que consta en el
Padró Municipal d’Habitants del municipi de Vila-seca amb referència a l’1 de gener
de 2014, és de 22.659 habitants.
TERCER.- Notificar a l’Institut Nacional d’Estadística les esmentades xifres, així com
els corresponents resums numèrics generals.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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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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