ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 31 d’octubre 2014
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 21,15 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. 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. Alfred Ventosa Carulla, secretari acctal.
Sra. Dolors Morales García, interventora acctal.
Excusa la seva absència :
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

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 26 DE SETEMBRE DE 2014.
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El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 26 de setembre de 2014.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
01012 FINS AL NÚM. 01139 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. 01012 fins al núm. 01139 de 2014.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1
DONAR COMPTE DE L’INFORME CORRESPONENT A LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015, D’ACORD AMB ELS
CRITERIS ESTABLERTS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012.
Pel Sr. Alcalde president es dona compte de l’informe de la Intervenció municipal
corresponent a les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015 d’acord amb els
criteris establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, així com amb les seves normes de desenvolupament, com per
exemple l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació. L’Ajuntament Ple en resta assabentat.

3.2 DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I MOVIMENTS DE TRESORERIA A DATA 30/09/2014.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que tal com es va informar a la Comissió informativa, el
pressupost 2014 es desenvolupa amb total normalitat i ajustant-se a les previsions. Tant
és així que aquest any ni tant sols ha estat necessari fer la modificació de crèdit que
habitualment es feia el mes d’octubre per ajustar partides, per això poden dir que s’han
complert les previsions.
Vista la informació sobre l’execució del pressupost general i moviments de tresoreria a
data 30/9/2014. L’Ajuntament Ple en resta assabentat.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSIGNAR A LA MANCOMUNITAT GESTORA DE
RECURSOS HÍDRICS DE SALOU I VILA-SECA, LA PARTICIPACIÓ DELS FONS DE
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COOPERACIÓ
LOCAL
DE
CATALUNYA,
RELATIVA
LA
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS, EXERCICI 2014 I SUCCESSIUS.

PRESTACIÓ

D’acord a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la participació dels
municipis en el Fons de cooperació local de Catalunya es distribueix en dos capítols: un
de lliure disposició per als municipis i altre per a la prestació supramunicipal de serveis.
Pel que fa a la part del fons que es destina a la prestació supramunicipal de serveis, els
ajuntaments, han de distribuir la seva assignació per aquest concepte entre les
mancomunitats i consorcis legalment constituïts en els que hi participin.
Donat que l’entitat d’aquesta naturalesa en la que participa l’Ajuntament de Vila-seca de
forma més directa funcional i econòmicament, i que, al mateix temps, té major incidència
en la prestació de serveis supramunicipals és la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics, integrat pels Ajuntaments de Vila-seca i Salou, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Assignar per a l’exercici 2014 i successius a la Mancomunitat Gestora de
Recursos Hídrics integrat pels Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, la totalitat de la part
del fons de cooperació local de Catalunya destinada a la prestació de serveis
supramunicipals.
SEGON.- Traslladar còpia del present acord a la Mancomunitat de Recursos Hídrics,
integrat pels Ajuntaments de Vila-seca i Salou i a la Intervenció municipal de Fons.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE LA
FINCA SITUADA AL CARRER DE LES CREUS, 25-27 DE VILA-SECA.
Vista la resolució de l’alcaldia de data 20 d’octubre de 2014, proposant la iniciació de
l’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer de les Creus, 25-27 de Vilaseca.
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954 i el 3 dels seu Reglament de 26 d’abril de 1957; 109 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’art. 208 del RLU,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i vist que aquesta expropiació compleix els
requisits que es contemplen en la Disposició addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i
Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(RDL 2/2004, de 5 de març) com a inversió sostenible, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats i declarar la
necessitat d’ocupació de la finca que consta en la relació concreta e individualitzada
adjunta, indispensables per al fi de l’expropiació i en la qual es descriuen els béns i drets
necessaris, en tots els seus aspectes material i jurídic, amb els noms dels propietaris o
dels seus representants, indicació dels seus domicilis i de tots aquells que resultin titulars
d’algun dret o interès indemnitzable (així com de la resta de dades que figuren en
l’expressada relació), afectats per l’expropiació de la mateixa, qualificats com a sistema
viari, a efectes de la seva expropiació forçosa, a obtenir mitjançant expropiació, segons la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 21
de maig de 2014 i publicada al DOGC de data 29 de setembre de 2014, i que s’iniciï
expedient d’expropiació forçosa dels esmentats béns i drets, en el seu cas.
SEGON. Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte i
la descripció de béns i drets afectats per l’expropiació.
TERCER. Obrir un període d’informació pública durant un termini de vint dies mitjançant
la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de
més difusió i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
QUART. Notificar l’acord individualment als interessats afectats, als efectes que puguin
aportar les dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que s’estimin
comesos en la relació, o si ho consideren oportú oposar-se a l’ocupació dels béns per
motius de forma o fons que han de fonamentar adequadament.
CINQUÈ. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de tots els documents que
siguin necessaris per al desenvolupament dels presents acords.
4.2 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL TURISME I OCI A LES
COMARQUES DE TARRAGONA PER A L’ADAPTACIÓ A LA LLEI 27/2013.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la
Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada, formen part del Consorci per a la
Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de Tarragona, constituït en
data 27 de gener de 2010.
Vist la certificació tramesa de l’acord adoptat, per unanimitat, per l’Assemblea General del
Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de
Tarragona en data 24 d’octubre de 2014, pel qual s’ha aprovat la modificació dels estatuts
de dit Consorci per a adaptar-los a la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de la
Administració Local (LARSAL) amb la finalitat principal de determinar l’administració a la
que resti adscrit l’esmentat Consorci, així com la modificació d’un altre article.

4

Vistos també els punts Segon a Cinquè de l’acord esmentat, en els quals s’estableix el
procediment a seguir en la tramitació de l’adaptació i modificació dels estatuts.
Vist, així mateix, l’acord adoptat pel Consorci en aquesta mateixa data, sol·licitant la
demora en l’eficàcia de l’acord adoptat per l’Ajuntament de Vila-seca el dia 30 de maig de
2014 en tant sigui vigent el període establert a l’article 9 d) de l’Ordre GAP/169/2010, de
22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels
ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament del Feder, eix
1.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General comprensiu de la legislació aplicable, el
procediment a seguir i el règim de votació necessari per a l’adopció d’aquest acord.
De conformitat amb allò que disposa la Disposició addicional novena de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, la Disposició
addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que regula el nou règim
jurídic dels consorcis aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015, i l’article 322 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
i vista la proposta formulada per l’Alcaldia, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Ratificar l’aprovació inicial de la modificació dels articles 2 i 17 dels estatuts del
Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de
Tarragona, per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, els quals restaran redactats amb el
següent tenor literal:
“Article 2
2.1.- El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents
entitats:
- L’Ajuntament de Vila-seca
- La Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada
- La Universitat Rovira i Virgili
2.2 El Consorci resta adscrit a la Universitat Rovira i Virgili als únics efectes d'allò que
disposa la disposició final segona de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, que modifica la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, incloent una nova
disposició addicional vintena sobre el règim jurídic dels consorcis
Article 17
El Consorci estarà assistit per un secretari/ària nomenat per l’Assemblea General, que ho
serà també de la comissió delegada. El secretari/ària aixecarà acta de les sessions i en
lliurarà les certificacions.”
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SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Millora de la Competitivitat
del Turisme i Oci a les comarques de Tarragona per tal que sotmeti aquesta modificació
d’estatuts al tràmit d’informació pública conjunta de 30 dies mitjançant edicte al Diari
Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, quedant delegat
el Consorci per efectuar aquest tràmit i els que siguin necessaris fins a la publicació de
l’aprovació definitiva, mitjançant el present acord.
TERCER. El present acord d’aprovació de la modificació i adaptació dels estatuts
s’entendrà definitiu per l’Ajuntament de Vila-seca si en el tràmit d’informació pública no es
presenta cap al·legació. En el cas de formular-se’n alguna dins el període d’informació
pública, es faculta l’Assemblea General del Consorci per decidir sobre la seva estimació o
desestimació i per procedir de conformitat amb allò que estableix el punt cinquè de l’acord
de l’Assemblea General del dia 24 d’octubre de 2014.
QUART. Donar publicitat d’aquest acord plenari de l’Ajuntament de Vila-seca en el tauler
d’anuncis per un període de 30 dies.
CINQUÈ. Demorar, d’acord amb la petició efectuada pel Consorci, l’eficàcia de l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia 30 de maig de 2014 per tal de mantenir la presència
en dit Consorci en tant siguin vigents els terminis establerts a l’article 9 d) de l’Ordre
GAP/169/2010, de 22 de març.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE DEL CAMP DE
TARRAGONA PER A L’ADAPTACIÓ A LA LEI 27/2013.
Que segons resulta del certificat emès a l'Ajuntament de Valls, en la sessió ordinària del
Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de
Tarragona de data 30 de setembre de 2014, amb l'assistència de tots els membres que
formen el Consell Plenari, es va aprovar per unanimitat la modificació dels Estatuts
vigents del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de
Tarragona, que van ser aprovats el 12 de juny del 2008.
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. Els Estatuts del Consorci hauran de determinar a quina administració resten
adscrits.
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Atès que també es fa necessari modificar l'article 1.h i en conseqüència l'article 8 del
mateix text substituint “Ajuntament de Rodonyà” que no forma part del Consorci per
“Ajuntament d'Altafulla”, que en forma part.
D'acord amb la Disposició transitòria 6a el termini d'adaptació dels Estatuts és de 1 any
des de l'entrada en vigor de la Llei.
Vist l'informe jurídic emès.
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.
Vist l’anterior, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis Generals i
Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ratificar l'aprovació inicialment de la modificació dels articles 1 i 8 dels
Estatuts del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de
Tarragona, els quals resten redactats amb tenor literal següent:
“Article 1
1.El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona
(TACOALT) és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i
local, integrada pels membres següents:
a) Ajuntament de Tarragona
b) Ajuntament de Valls
c) Ajuntament de Salou
d) Ajuntament de Vila-seca
e) Ajuntament de Torredembarra.
f) Ajuntament de Montblanc
g) Ajuntament de Constantí
h) Ajuntament d'Altafulla.
2.El Consorci resta adscrit a l'Ajuntament de Tarragona.”
“ Article 8
1.El Consell plenari és l'òrgan de govern superior del Consorci. Està format pels membres
següents:
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Tarragona
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Valls
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Salou
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Vila-seca
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L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Torredembarra.
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Montblanc
L'alcalde o un regidor de Ajuntament de Constantí
L'alcalde o un regidor de Ajuntament d'Altafulla
2. L'adhesió dels nous membre al Consorci comportarà el dret d’aquests a estar
representat amb un membre al Consell Plenari.
3. La designació dels membres del Consell plenari que no ho siguin per raó del seu
càrrec correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixen
aquests Estatuts, a l'òrgan competent de cadascun dels ens consorciats”
SEGON. Fer-ho públic al taulell d'anuncis i disposar que una vegada transcorreguts el
termini d'informació publica, si no han estat presentades al·legacions, aquest acord
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord expres.
TERCER. Notificar al Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp
de Tarragona per el seu coneixement i efectes escaients.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS
I LES ÀREES DE SERVEIS PRIORITÀRIES.
L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre,
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, publicat en el BOE de 31 de desembre de 2011.
El RDL enumera tot un seguit de mesures, les quals tenen incidència directa a
l’administració local, d’entre les quals tenim la consistent en la impossibilitat de procedir a
la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins llevat de
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
L’1 de gener de 2014 va entrar en vigor la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014, publicada en el BOE de 26 de desembre
de 2013, la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la
contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les
administracions, inclosa l’administració local.
Segons l’art. 23.2 de la LPGE (caràcter bàsic), en l’exercici 2014 respecte a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de funcionaris interins es
continua amb la línia establerta en el RDL 20/2011, de 30 de desembre, i per tant
s’atribueix un caràcter excepcional i vinculat a necessitats urgents i inajornables,
restringida als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin el funcionaments dels serveis públics essencials, havent de ser, per tant, les
corporacions locals qui hauran d’analitzar i justificar per determinar els serveis prioritaris
en el si de la seva organització. Es a dir, per una banda s’exigeix l’existència d’una
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necessitat urgent i que no es pot ajornar, i d’altre, que la necessitat afecti a una funció
que es consideri prioritària o que afecte al funcionament dels serveis públics essencials.
Amb aquesta previsió general bàsica l’Estat ha reglamentat les possibilitats de nomenar o
contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu,
cosa que també ha de poder fer aquesta Corporació en ús de la potestat organitzativa i
dels principi d’autonomia local.
Com que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o
essencial, aquesta qüestió l’haurà de determinar discrecionalment cada administració.
Atès l’informe de Governació de data 14 d’octubre de 2014 assenyalan els criteris que
haurien de regir la declaració de les àrees o sectors que tenen la naturalesa de
prioritàries o essencials, amb relació a les categories i funcions que es consideren
necessàries per a garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes
l’Ajuntament de Vila-seca, així com la proposta de nomenament de personal interí i la
contractació de personal temporal d’acord amb la normativa vigent.
I vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries o
essencials, amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a
garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Vila-seca:
- Àrea de Serveis Econòmics.
- Àrea de Serveis Socials i Ensenyament
- Àrea d’informàtica.
- Àrea de Seguretat Ciutadana (Policia Local).
- Àrea d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics.
- Serveis Funeraris
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions
que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i aquelles que, pel seu
nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, es consideren prioritaris
per a garantir l’adequat funcionament dels serveis.
SEGON. Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer nomenament de
funcionaris interins, corresponents als serveis i àrees o sectors declarats serveis
essencials o prioritaris de les vacants que es puguin produir.
TERCER. Limitar la contractació temporal i el nomenament de funcionaris interins als
casos següents, degudament motivats:
a) Per a cobrir necessitats urgents referides als sectors següents, que es consideren
prioritaris
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b) Per a fer front a situacions excepcionals.
QUART. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Vila-seca i a la seva
Seu Electrònica.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari acctal,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous.

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.12.01 12:23:21 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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