ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 28 de novembre 2014
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21,00 a 21,50 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
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 31 D’OCTUBRE DE 2014.
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 31 d’octubre de 2014.
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2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
01140 FINS AL NÚM. 01250 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. 01140 fins al núm. 01250 de 2014.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2015 I APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS
PATRONATS MUNICIPALS, TAMBÉ PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2015.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que el pressupost que es presenta avui a aprovació té
un import total consolidat de 27.335.000 euros, això inclou l’estricte pressupost municipal,
que és de 26.000.000, el del Patronat de Turisme que és 926.500 euros i el Patronat de
Música 1.793.600 euros. Restant les transferències internes queda aquest total de
27.335.100 euros.
Estrictament, el pressupost municipal és de 26.000.000 i es podria qualificar com un
pressupost de transició perquè reflecteix l’evolució econòmica dels últims temps i les
dificultats normatives que acompanyen la gestió pressupostària. És un pressupost que,
dins les limitacions que la legislació imposa, prioritza claríssimament la despesa social i el
suport a l’ocupació. I ho fa en la mesura de les possibilitats de l’Ajuntament, que són
limitades, però ho fa clarament.
La despesa social, continua dient el Sr. Farriol, té un import total d’uns gairebé 2.400.000
euros, que es reparteixen, en la seva major part, entre el suport de l’ocupació, 1.800.000
euros; despesa social associada a l’àmbit educatiu en temes com ara llars d’infants o
transport escolar, i finalment hi ha l’assistència social directa a persones amb necessitats,
amb una quantitat de l’ordre del mig milió d’euros. Tot plegat fa aquests 2,4 milions
d’euros en despesa social.
Aquesta és una xifra important per la magnitud que té el municipi. I ho vol ressaltar
perquè no es tracta d’una xifra menystenible de cap manera, per això els voldria donar un
exemple molt senzill: si la ciutat de Tarragona és 7 vegades més gran que el nostre
municipi en pressupost, per fer el mateix hauria de gastar 7 milions d’euros, la qual cosa
no és així. Barcelona és 100 vegades més gran i n’hauria de gastar 240 milions d’euros,
no ho fa; Catalunya és 1.000 vegades més gran pressupostàriament i ja no cal fer els
números...

2

Per tant, és un esforç justificat perquè els números municipals són correctes, estan bé,
són sòlids, però hi ha una situació de necessitat que s’ha de cobrir en allò que sigui
possible. I s’ha de fer amb suport minvant d’altres administracions, com la Generalitat de
Catalunya que té una situació pressupostària, tal com tots saben, catastròfica i, per tant,
la seva capacitat per donar suport és molt limitada. No existeix suport de l’Estat en
aquesta línia concreta, i sí que hi ha un esforç de Diputació per suplir algunes de les
carències que s’han anat generant. Però tot plegat, es resumeix en una major exigència
sobre el pressupost municipal. Afortunadament es pot cobrir i mantenir l’atenció en
aquests conceptes.
Pel que fa a la resta d’accions del pressupost es manté el control de la despesa corrent
en xifres modestes i que no experimenten creixements sensibles. Sí que hi ha un
increment del capítol d’amortitzacions de crèdits i això és fruit de les operacions de crèdit
a través del FOMIT que varen concertar els últims anys i que van permetre tota una sèrie
d’actuacions. Ara s’està en plena fase d’amortització d’aquests crèdits i, per tant s’hi farà
front sense més dificultats.
Quant a inversions, les limitacions de despesa que imposa la legislació estatal fan que
aquest capítol quedi limitat inicialment a 1.250.000 euros, destinats a les accions més
urgents des del punt de vista purament operatiu. És a dir, a aquelles accions que l’àmbit
que gestiona les inversions pensa que s’han de posar en marxa a primers d’any.
El Sr. Farriol manifesta que té la plena confiança que quan es liquidi el pressupost de
2014 es podran suplir aquestes inversions per la quantitat substancial que sigui
necessària per a les iniciatives que estan en marxa, sempre i que la normativa estatal els
ho permeti. L’any passat es va poder fer a través del concepte d’inversions sostenibles,
espera que aquest concepte no només es mantingui sinó que es relaxi i s’ampliï perquè
no té cap sentit que l’Estat posi límits al que es pugui fer en aquells resultats positius del
pressupost anterior. No té cap sentit pràctic aquesta mesura. Per això espera que l’estat
canviï aquesta normativa per aquells municipis que no tenen cap mena de dèficit i que a
més compleixen amb la llei de morositat, i que a més han estat correctes en tots els seus
paràmetres. Espera que sigui així i quan es vegi la liquidació de 2014 es veurà les
decisions que es poden prendre.
Voldria recordar també i amb relació al pressupost, que es manté la congelació
d’impostos municipals per al 2015. Aquest és un tema d’Ordenances Fiscals que ja es va
tractar en el Ple del mes d’octubre, però lògicament té relació amb el pressupost
municipal. Es mantenen congelades les Ordenances i preveuen que els ingressos es
mantinguin, però de fet l’evolució dels últims anys, si miren les liquidacions 2011, 2012,
2013, veuran que sempre s’ha liquidat amb un superàvit corrent confortable i espera que
el 2014 sigui també així.
El Sr. Farriol finalitza dient que és un pressupost que en la mesura de les possibilitats
orienta la seva acció cap a donar ajut, parcial, però ajut significatiu a les persones i
col·lectius amb més dificultats i creu que és el que es pot fer i el que s’ha de fer en la
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situació actual. Evidentment es mantenen en marxa tots els serveis municipals sense cap
especial dificultat. Per tot això els demana el vot favorable per aquest pressupost.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:
“Gràcies, Sr. Alcalde, permeti’m, en primer lloc i ja com ve essent habitual, però no per
això deixarem de manifestar el nostre agraïment, per la documentació presentada i per
la forma i manera de fer-ho, a l’Interventor Municipal, Sr. Carles, i aprofitarem alhora per
fer extensiu el nostre agraïment al president de la comissió, Sr. Farriol, per l’extensa i
molt correcta explicació econòmic -financera, referent al pressupost que ens ocupa.
Detallarem breument els ingressos.
Impostos directes.
En aquest punt, i com ja fem any rere any, que per part de l’equip de govern fora molt
positiu una rebaixa dels impostos considerats directes i que són els que més penalitzen
als nostres ciutadans, considerem que aquesta mesura és totalment assumible amb els
números que presentem.
Impostos indirectes
Cal trobar noves formes de donar ajuts tant a emprenedors per un costat i per l’altra
buscar la captació de noves empreses, que directament donin la possibilitat de donar
feina a persones aturades de la nostra població.
Podem arribar a estar d'acord amb vostès, que la situació no és la millor, però creguin
una mica més amb les seves polítiques, d’ajuts a emprenedors i a les empreses, no cal
ser tan negatius.
Taxes, preus públics i altres ingressos
De la totalitat de les partides que engloben aquest punt coincidim amb vostès, però
alhora considerem que queden aspectes a millorar, com per exemple,
Taxa llicències obertura establiments, en aquest punt demostren una contradicció en allò
que els demanem, siguin incisius i novedosos. Si tenim en compte els números que ens
presenten, hem de pensar que no creuen massa amb la seva iniciativa. Escoltin, per la
quantitat de diners que aportem en aquesta iniciativa, val la pena no tenir errors. A dia
d’avui hem de dir que l’experiència, ens demostra que no és tan positiva com esperaríem.
Per a propers programes, els demanem que apliquin noves fórmules.
La taxa d’ocupació d’espais públics, perquè de forma decidida donin un pas endavant,
abaixin els preus, i estudiar novament les distribucions dels carrers en zones i que les
taxes s’ajustin més a la realitat, i aconsegueixi que els empresaris de restauració,
demanin mes utilització d’espai públic per situar taules al carrer, que no dubtem que
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comportaria allò que busquem tots, contractar més persones i millorar així l'economia de
moltes famílies. En aquest punt els proposem que s’estudiés la vinculació de la taxa a
contractacions de personal preferentment del SOCE.
Multes per infracció de circulació.
Aquesta partida pressupostada ha sofert una rebaixa important però no tot el
considerable que per part del nostre grup esperàvem. És una partida que a la vista dels
nostres ciutadans l‘hauríem de considerar tan sols com a residual, és a dir, per a casos
puntuals.
En moments com els que estem vivint els ciutadans, no podem entendre multes per unes
situacions que realment no representin, un perill, una molèstia o una situació greu per a
les persones. I en la nostra població en massa ocasions els comentaris són de situacions
que res tenen a veure amb el que hem relacionat anteriorment.
Per tant, si us plau, tinguin en compte, sense oblidar les obligacions del que representa el
cos de la policia municipal, el plus d´escolta al ciutadà i entendre altres situacions
normalment més senzilles, i del dia a dia per als nostres conciutadans i sobre tot els
preguem traslladin el sentit comú.
Transferències corrents
Coincidim amb vostès ja que la situació és la que és.
Ingressos patrimonials
Coincidim amb vostès, queda per aclarir el motiu de l’increment a les concessions
administratives.
Detallarem les despeses
Despeses de personal.
Les explicacions donades pel President de la comissió són totalment correctes i, per tant ,
també compartides per nosaltres.
Despeses corrents en béns i serveis
Coincidim amb vostès en la majoria de les partides. Tot i que volem fer esment d’algunes
com són un nombre important de les CONCESSIONS de SERVEIS, que caldria
reconsiderar l’ increment de les despeses.
Trobem a faltar una negociació més acurada a la vista del detall de les despeses, en cap
moment disminueix una despesa, i aquesta cada any s’incrementa. Creiem que no es el
moment d’acceptar increments i sí el de buscar noves solucions.
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Despeses financeres
Totalment d'acord, en les explicacions facilitades.
Transferències corrents
Patronat de Música, import d'obligat compliment si volem assumir com cal, les
obligacions de l’exercici, en aquest punt ja saben com pensa el nostre grup, i que cal un
nou estil de fer les coses no de deixar-les de fer com puntualment vostès ens retreuen.
Caldria desenvolupar d’altres solucions, que segurament entre tots les trobaríem, ens
posem a la seva disposició. Però som molt crítics amb la solució que estan donant al
problema, i considerem fora de lloc l aportació municipal, ja que si s exploressin noves
vies no caldria hipotecar any rere any, un import tan elevat.
Patronat de Turisme totalment d'acord en la distribució que vostès detallen sempre que
això representi un plus d'activitats dins del programa anual que fins a dia d'avui no
portaven a terme.
Potenciïn mitjançant operadors turístics, empresaris i d’altres, activitats al Parc de la
Torre en Dolça, durant els mesos estiuencs.
Habilitar un recinte per a actuacions musicals puntuals de tot tipus, un espai per a la
pràctica de la hípica. L’extensió és tan gran que dóna per molts projectes, no tan sols pel
que habitualment s’hi va desenvolupant. Aprofitaríem donant unes altres activitats a
aquest entorn i ara molt més, per la influència de l’important nombre de persones que
gaudeixen dia a dia del passeig.
Obrin aquest espai al turisme, alhora aconseguim un tipus de visitant més consolidat a les
nostres contrades, si li oferim poder portar a la pràctica la seva activitat, tant professional
com lúdica, pot ser un complement a la platja, a la gastronomia i d’altres possibilitats que
ofereix la Costa Daurada de la Pineda de Vila-seca.
També li donaríem més vida i activitats, aconseguiríem que un determinat nombre de
persones tinguessin la possibilitat de treball durant tot l’any.
Com el passat 2013 ja els recordàvem nous reptes, indiquem una possibilitat com pot
ser obrir el nostre terme Municipal al turisme, mitjançant millores de camins rurals
propers a la Pineda, contactar amb pagesos, la cooperativa i altres per tal de donar a
conèixer i promocionar els nostres productes, visites a finques agrícoles, aconseguiríem a
part de la promoció que pot representar posar aquests equipaments a l abast del turisme,
donar un plus als nostres visitants, posant aquesta nova activitat al seu abast, donaríem
una alternativa a la nostra economia molt castigada en aquests moments.
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Finalment, volem remarcar el nostre agraïment per les facilitats donades i les
explicacions rebudes, per tot el que hem comentat el sentit del vot del nostre grup serà
l’Abstenció als pressupostos per al proper exercici.
Subvencions de Foment a l’Ocupació i les subvencions a la Creació d’Empreses en el
nostre municipi.
En aquests dos punts considerem i valorem la tasca que fins avui s’ha dut a terme, però
podem pensar que existeixen d'altres fórmules per incentivar i potenciar aquests dos
punts amb noves idees i fórmules totalment diferents a les desenvolupades fins a la data.
Que ens agradaria que fossin escoltades.
En primer lloc, s’hauria de diferenciar entre ajusts a autònoms i empreses.
Cal que reconsiderin els imports dels ajuts i el que no els recomanem és que els igualin,
ja que evidentment no són les mateixes situacions tant a nivell d’inversió com de futur ni
per la seva fiscalitat.
Diversificant els imports a la baixa a curt termini alhora que incrementem a més llarg
termini, es podria millora la situació laboral de més persones.
Mínim 3 mesos amb jornada mínima del 75% ajut de 750 €
Proposem:
1 treballador a 3 mesos 75 % ajut de
500 €.
2
“
“
600 €
3
“
“
700 €
4 o més ..................................................
750 €
Mínim 12 mesos amb jornada mínima del 75% ajut de 2.000 €
Proposem:
1 treballador a 12 mesos 75 % ajut de 1.000 €
2
“
“
1.500 €.
3 o més
“
2.000 €
Inicialment en cap cas es podrà donar cap tipus d’ajut a empreses vinculades al propi
Ajuntament amb facturació superior a 10.000 € anuals, per activitats com enjardinaments,
neteja, salvament platges, manteniment electricitat i d’altres. Per a aquelles excepcions
que es puguin presentar, cal estudiar cada cas.
Els ajuts del 2015 considerem que no s’han d’abonar als 6 mesos , sinó en el primer
trimestre de l’ any següent. Cal esperar la viabilitat de les iniciatives.
El Servei d’Assessorament pot ser interessant i recolzem la seva creació, però cal tenir
present que el resultat a futur de l’emprenedor no podrà recaure sobre la responsabilitat
de l’Ajuntament, per tant, cal veure com és l’Assessorament, quin tipus de persones
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l’integren professionals i experts en el món empresarial etc. és una responsabilitat que
cal tenir present”.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu, textualment, el que segueix:
“ No es gaire habitual, però pot ser tindria més sentit, aprovar en el mateix plenari les
ordenances fiscals i el pressuposts de l’exercici corresponent, d’aquesta manera seria
més evident el lligam d’un tema amb l’altre.
És difícil fer uns pressupostos molt diferents dels anys anteriors si no hi ha un canvi
substancial a les ordenances fiscals, és a dir, a les previsions de recaptació.
Però encara és mes impensable, fins i tot impossible, fer uns pressupostos diferents
d’any anteriors amb les restriccions de despesa que imposa l’estat espanyol als
municipis.
Les actuacions que implanta el govern espanyol són més pensades per a aquells que han
incomplert les lleis que no pas per a aquells que han fet una gestió dels recursos públics
de manera responsable, i és per tant una legislació que margina els municipis amb
superàvit i els impedeix disposar del superàvits d’exercicis anteriors per fer una política
econòmica diferenciada.
Aquesta restricció condiciona totalment fer un pressupost més satisfactori per als nostres
veïns.
En el seu conjunt, el pressupost que ens presenten per al 2015 manté les línies d’acord
amb el pressupost anterior que van recolzar des del nostre grup, és a dir:
Prioritzar la inserció laboral, la lluita per l’ ocupació; la formació a tots els nivells, ajudes
als més desafavorits; les subvencions per la millora dels habitatges, amb especial atenció
a aspectes relacionats amb les persones amb mobilitat reduïda; les subvencions del
llibres de text, etc.
Actuacions que se sumen a aquelles que requereixen de més esforços municipals a
causa d’aportacions per part de la Generalitat, tant en els temes de les llars d’infants com
en els capítols de polítiques d’ocupació, i, lamentablement, la manca de perspectives a
curt termini de solucionar el finançament del Conservatori de Música.
Més esforços que enguany també es concreten en el capítol 1 de personal, especialment
en l’àrea econòmica, per la creació de dues noves places i que, en part, responen a un
control burocràtic imposat, però que també ha de servir per a millorar el control de la
despesa i permetre una gestió de la despesa més al detall i més en la línia de donar
resposta a un control analític per programes i amb criteris d’ eficàcia i eficiència.. o això
és el que esperem. Tot i així ens sembla que el capítol 1està molt per sobre de la
previsible despesa real i estem segurs que no s’esgotarà; només cal veure les
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liquidacions d’exercicis anteriors que se situen en xifres dels 6,5 milions d’euros, molt per
sota dels 7,3 pressupostats.
Un increment de la despesa de personal (també en el departament d’informàtica i
ensenyament) que hauria de suposar una reducció de la despesa de determinats serveis
que fins ara estaven subcontractats dintre del capítol 2.
Malauradament aquesta reducció de serveis subcontractats no es pot constatar en
termes globals del capítol dos, per l’increment d’altres partides, com és la posada en
marxa de la facturació electrònica (una altra d’obligat compliment), la neteja viària i altres
temes menors, però que fan que en el seu conjunt el capítol 2 creixi un 3.2% ...(en la
memòria d’alcaldia es parla del 5,3% d’increment, però entenem que és un error i es
refereix aquest increment no al capítol 2, sinó a l’article 22)
També cal destacar dintre del pressupost d’enguany els canvis que hi ha hagut en
partides o imports que han canviat de grup i per tant dificulten la comparació en termes
de capítols o articles, tant pel que fa a algunes subvencions que tenen un tractament
diferent (comerciants, socorrisme, ..) o el fons de contingència que passa a un nou
capítol 5 , d’entre altres; i a les que passen a tenir un tractament més diferenciat
desdoblament de la partida d’Estudis i treballs tècnics, o el desdoblament de la partida de
(Recollida d’escombraries..), entenem que encaminades a tenir un detall més precís del
tractament de las despeses.
No voldríem tampoc deixar de remarcar la variable que s’introdueix dintre de les
subvencions a la creació d’empreses (capítol 4), amb l’oferiment d’un servei professional
d’assessoria i seguiment personalitzat als emprenedors.. Entenem que és un plus que
redunda i fins millora l’aposta per recolzar la creació d’ocupació i d’empreses al nostre
municipi.
És més que evident que amb aquestes subvencions s’arriba on s’arriba, és a dir, a
l’autoocupació, a l’autònom, i tot això encara no és suficient (només cal donar una
passejada pel nostre municipi i veure la quantitat de locals que romanen tancats des de fa
temps i d’altres negocis que han tancat las portes amb el decurs dels anys de crisi que
estem passant)
Però fomentar la creació de petites i mitjanes empreses també ha d’estar entre els
nostres objectius...i estem segurs que, arribat el cas, el nostre ajuntament no tindria cap
inconvenient a afavorir la creació de noves empreses, buscant els mecanismes adequats
per facilitar la seva implantació al municipi.
I també som conscients que en algun moment caldrà començar a posar més impediment
per accedir a les subvencions al foment de l’ocupació a aquelles empreses “reincident”,
doncs el que ja tocaria pot ser és la creació de treball estable. Segurament encara és
aviat, però d’alguna manera han d’entendre que l’ajut municipal és per una qüestió de
compromís social, i que el límit és, a vegades, l’abús o la falta de compromís real de
tots amb els objectius que pretenen aconseguir.
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De la mateixa manera, vostès són coneixedors del a nostra discrepància en l’actual
regulació de la concessió de subvencions a determinades entitats, (tot i que ara
apareixen detallades individualment) a vegades de manera massa discrecional. Entenen
que hem de buscar un marc més idoni per allò ens exigim a nosaltres mateixos: eficàcia,
eficiència , objectius , rendiment, etc.
La ja esmentada regla de la despesa, la impossibilitat de creixement del pressupost,
també te la seva translació al capítol d’inversions.
Unes inversions per un import d’ 1,25 milions d’euros, una xifra idèntica a la de l’any
2014, però que, esperem, la liquidació del 2014 permetrà incrementar sensiblement el
capítol d’inversions.
Inversions, a priori, sobre les que no destaca res, a no ser la despesa en la llum
ornamental del castell, pot ser la inversió més gran amb 200.000 euros, i que
segurament ‘s’afegiran encara altres actuacions...
La veritat és que és una xifra important. Tot i que som conscients que tenim un patrimoni
important que hem de posar en valor, no deixa de sorprendre l’abast de la inversió. Pot
ser, en el seu moment caldrà fer balanç de tot el que s’ha invertit al Castell perquè tots
els vila-secans puguin valorar el seu patrimoni, naturalment el seu us.
Respecte dels patronats, el nostre recolzament a la situació complicada que viu el
Patronat de Música.
Respecte del Patronat de Turisme, no sorpresos , però sí expectants.
La reducció del pressupost del Patronat de Turisme en un 12%, especialment per a la
partida de festes que baixa un 34%( és a dir, 130.000 euros), ens deixa un any 2015 amb
una Fira de Música al Carrer de transició, per la decisió de replantejar la Fira de la Música
al Carrer i encarregar un informe sobre el seu impacte i la seva orientació en futures
edicions perquè no, el model de gestió.
Des del nostre grup feia temps que qüestionàvem el model i l’ orientació de la fira de
Música al Carrer, per tant, també tenen el nostre recolzament.
Resumint, 26 milions d’euros del pressupost municipal estricte, un pressupost d’encaix
davant les restriccions normatives i un pressupost que continua mantenint les línies
pactades en l’exercici anterior.
Evidentment, queden moltes coses per millorar o que ens agradaria que haguéssim tingut
una reflex als pressupostos:
- que el ciutadans poguessin decidir una part del pressupost
- transformar la Plaça de la Riera
- Millorar el Parc de la torre d’en dolça, en un espai lúdic
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-

Incrementar el nombre d’aparcaments dissuasius.
Crear un espai per a l’art i la cultura.
La tan desitjada i anhelada reforma del mercat municipal
Millorar el polígon de l’estació,etc., actuacions que de ben segur també estan al
cap de tots, però que la realitat obliga a ordenar en funció de prioritats.

Tot es pot fer d’altra manera però, com van decidir l’any passat, diferències de criteri,
que podem mantenir i mantindrem, en les circumstàncies actuals són menors davant el
repte de fer front a la difícil situació que encara colpeja als nostres ciutadans , davant
una crisi que no afluixa i davant la qual hem de continuar responent amb les eines de què
disposem: formació, ocupació, ajuda social i manteniment dels serveis bàsics als
ciutadans.
Per tant, i malgrat no disposar d’un control continu i una implicació directa en l’execució
del pressupost, el vot del nostre grup serà afirmatiu”.
Pren la paraula el Sr. Farriol i diu que, en primer lloc voldria agrair el to de les
intervencions dels grups i que reflecteixen, com la major part de les iniciatives que s’han
pres en aquest pressupost com en els anteriors, que s’ha fet des d’un consens al menys
les més importants. És per això que vol agrair la col·laboració dels grups municipals en
tota l’ elaboració dels trets fonamentals de la política que reflexa aquest pressupost.
Respecte al tema de reducció d’impostos al que ha fet referència el Sr. Camarasa, voldria
dir-li que no seria gens pràctic, sinó poc efectiu i contraproduent a un termini mitjà, ja que
estan obligats a mantenir la salut financera de la Corporació que és la permet emprendre
accions a favor dels ciutadans. També recordar que dels últims sis exercicis, en cinc s’han
congelats els impostos. Aquest període de congelació ha coincidit amb l’augment de l’IVA
del 16 al 21% i això sagna el pressupost a tots els municipis de Espanya. Sagna perquè és
una quantitat de diners tan important que en la pràctica redueix a zero l’aportació neta de
l’Estat. Si miren els 4.100.000 euros que aporta l’Estat i resten el que es paga per IVA del
capítol 2 i el que s’acabarà pagant d’IVA de les inversions que es realitzen, la xifra
d’aportació neta de l’Estat és zero o negativa. És a dir, es dóna la paradoxa que els
municipis que tenen poques despeses de personal i un perfil inversió marcat, com és el
nostre, acaben essent contribuents de l’Estat, la qual cosa ha de dir, li sembla una
monstruositat.
Respecte al tema de multes, vol dir que, des del punt de vista pressupostari, tot el que
apareix en el capítol 3 d’ingressos o de taxes es calcula simplement per estimació dels
serveis tècnics en base als Padrons existents o a l’activitat habitual. No es té un objectiu
recaptatori de multes, no s’ha tingut mai. Les multes són conseqüència d’una activitat de
governació, no pressupostària, i en tot cas té a veure amb el grau de disciplina viària que es
vulgui. I també voldria dir, per a tranquil·litat de tothom, que la major part dels ingressos per
multes es produeixen per visitants d’estiu, no per ciutadans de Vila-seca.
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Per la resta, els suggeriments fets pel Grup Municipal Popular, amb relació al Patronat de
Turisme, alguns són interessants i està segur que poden ser valorats en el Ple d’aquest
Patronat de Turisme.
Respecte a la intervenció del Grup Municipal Socialista, coincideix en el que ha dit el seu
portaveu. Efectivament els agradaria poder orientar els ajuts a la creació de treball estable,
ja que aquest és l’objectiu d’aquesta línia de subvenció, i tant de bo es pogués trobar el
mecanisme per a fer-la més efectiva.
Amb relació al Castell voldria dir dues coses : primera, la despesa en il.luminació és perquè
el que s’està il·luminant és un parc públic, no és per lluir només el Castell, que també estaria
bé, però no és el cas. S’està pensant a tenir un parc públic a l’accés de tots els ciutadans i
això ha de tenir les condicions necessàries. Respecte al cost del Castell, és molt oportú
assenyalar-ho. Efectivament s’han gastat molts diners en el Castell, però quin és l’origen
d’aquests diners? : doncs són municipals els recursos per comprar-lo, uns 3.300.000 euros,
i seran d’origen municipal aquestes despeses d’arranjament de la jardineria. Però tota la
resta, que és una xifra molt important de diversos milions d’euros, (l’arranjament primer de la
teulada, l’estructura interna, les façanes i finalment la total reestructuració), s’ha fet sempre
amb recursos aliens al municipi, i procedents de l’1% cultural, de fons europeus i
fonamentalment, els més importants, procedents de REPSOL a través d’una subvenció. Així
doncs, no es tracta d’una obra que es cregués que s’hagués de finançar amb impostos dels
vila-secans, més enllà de la compra del patrimoni que és patrimoni de tots. I això és
important assenyalar-ho, perquè efectivament allí hi ha molts diners, però vol remarcar que
només són municipals la compra de l’any 2005 i l’arranjament que es farà del jardí per a
gaudi de tots els ciutadans.
El Sr. Farriol finalitza dient que una vegada més reitera el seu agraïment a les intervencions
i al to dels dos grups municipals de l’oposició i la seva col·laboració en bona part de
l’actuació pressupostària d’aquest Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Miñambres i diu que ha volgut fer un punt i apart simplement per agrair
la feina al departament d’Intervenció. I no tant pel Ple d’avui, de la presentació dels
pressupostos, que òbviament és una feina important, sinó més aviat per la feina que es va
fer aquí fa dos mesos, tot i que era un Ple en què potser el protagonisme el va tenir un altre
tema. Creu que si bé és molt important l’aprovació dels pressupostos també és important
l’aprovació de la liquidació. I en aquest sentit sempre han tingut, des del departament
d’Intervenció, tota la informació al seu abast perquè pogués ésser revisada.
Sap que cada vegada és més complexa i, fins i tot, més inquisitorial per l’Estat espanyol la
tasca de control econòmic, però també és veritat que permet treballar més al detall per tenir
una mica més de confiança en quina manera es gasten el diners. Per això voldria felicitar el
Departament d’Intervenció i també el president de la Comissió d’Hisenda (perquè
evidentment si no hi ha unes ordres polítiques o decisió política, difícilment tindrien l’accés
que han tingut) i la facilitat amb què ha pogut treballar el seu grup de cara tant a la revisió de
pressupostos inicials com els que estan liquidats.
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També voldria manifestar el seu reconeixement a l’actitud del president de la Comissió que
ha fàcil arribar a acords, especialment en els últims temps. I no ho diu tant sols perquè
l’equip de govern hagi baixat el to sinó perquè ells també han aprés molt durant aquests
anys. Quan es baixa de la teoria al carrer per veure que és el que es pot oferir als ciutadans,
és molt diferent al que un pensa. S’ha de trepitjar carrer, i llavors les teves opcions són més
coherents amb el que està passant al país.
Per això vol agrair sincerament, des del seu grup, les facilitats que des de la presidència de
la Comissió d’Hisenda se’ls ha donat en els 12 anys que han tingut oportunitat de fer
aquesta feina. No sap, diu, si els mesos que queden de legislatura els tocarà parlar de
pressupostos, perquè òbviament no hi haurà temps material. Per això aquest és el motiu
d’expressar el seu agraïment, tal com ha dit abans, al president de la Comissió d’Hisenda i a
la resta de departaments que també tenen la seva intervenció, com és Secretaria, totes les
facilitats i totes les col·laboracions que els ha permès durant aquest temps.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que, abans d’agrair a la Comissió d’Hisenda el seu treball,
es referirà al que ha dit el Sr. Miñambres, ja que les seves paraules no deixen d’amagar un
cert balanç d’un temps i que encara que aquest temps es projecte en el futur, naturalment,
de pressupost, aquesta Corporació no n’aprovarà cap més. Per això el tradicional agraïment
a la Comissió d’Hisenda i als seus integrants i de forma especial al seu president, ha de ser
molt especial perquè aconseguir complir amb els objectius i amb els mitjans que es tenen i
amb la situació econòmica que ha tocat viure, exageradament llarga, no és cosa fàcil. Tots
ho han pogut comprovar, hi ha qui ha tingut la responsabilitat directa i qui ha tingut la
coresponsabilitat. I en aquest sentit vol destacar la tasca del president de la Comissió
d’Hisenda, que ha hagut de subjectar la despesa d’una manera molt ferma en els últims
anys per aconseguir alliberar els recursos necessaris d’uns pressupostos que no han
crescut, sinó que més aviat han minvat.
La seva felicitació, continua dient el Sr. Alcalde, també s’ha de fer extensiva a tots els grups,
pel debat que s’ha produït, per la feina que han fet, per les seves aportacions, però molt
especialment ha de manifestar el seu reconeixement i de gratitud per una feina que, si bé
només es visualitza un dia a l’any, que és el dia que es debat el pressupost, té darrere una
feina de cada dia com és la seva gestió.
Tot sovint es té la temptació de pensar que en el debat només hi caben els números. Els
números són els instruments que permeten arribar a fer unes polítiques determinades i és
ben cert que aquests anys no han estat fàcils. Però aquest pressupost, com els precedents,
han estat responsables i valents. Responsables, perquè han seguit atenent allò que és el
que un govern i una Corporació ha de fer amb els seus veïns, i valents, perquè s’ha hagut
de fer amb un punt d’audàcia en la gestió diària. En tot cas, una mirada reflexiva enrere
permet constatar com entre uns i altres han treballat per a fer possible un bon equilibri i una
bona salut pressupostària per al municipi.
El debat ha madurat en el temps, i la maduració del debat polític respecte del pressupost i
de moltes altres coses, dóna proves inequívoques de quins municipis poden sentir-se
orgullosos de les seves Corporacions i d’aquells que les integren en cada moment. Vila-
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seca és una població, una ciutat petita, modesta, en la qual els seus veïns estan patint, com
molts altres llocs, la crisis però que han trobat una Corporació i un govern que ha estat al
costat seu. I això és molt d’agrair. I si no que li preguntin al regidor de Benestar Social o als
altres que tenen responsabilitats més directes en els àmbits de formació, d’ocupació i de
protecció de les persones.
Agraeix les intervencions dels portaveus, i particularment la feta pel Sr. Miñambres per
presentar també com un punt d’un cert balanç. I sobretot per aquesta mirada més enllà dels
números del pressupost que permet que s’aconsegueixi uns objectius amb les persones, les
famílies, els serveis, les activitats que es presten i, naturalment, també en aquells
equipaments que es proposen i que es fan.
Segurament que queden encara coses lluny de l’abast d’aquests números, i lluny de la
imaginació, però en qualsevol cas el que ningú pot negar és que els números que s’han
aprovat en els darrers temps han estat responsables i valents, com ha dit abans, i s’ha
procurat anar tan enllà com s’ha pogut. Quan això es produeix amb la concurrència, com
avui de tots els grups municipals encara es configura més aquesta idea que aquesta
maduració ha estat positiva per a tots els veïns. Per això, es poden sentir orgullosos i
satisfets tots aquells que han estat protagonistes directes, alçant la mà i votant-los i assumit
la gestió d’aquest pressupost que quedarà validat per aquest plenari.
El Sr. Alcalde finalitza reiterant el seu agraïment a tots els regidors i regidores per haver fet
possible aquest acord unànime.
Atès l’expedient de referència, i atès el dictamen emès per la Comissió d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Camarasa i
Martí i el vot a favor dels Srs. Miñambres, Álvarez, Avilés, Salvadó, Farriol, Moya, Toquero,
Graset, Pujals, Almansa, Ponce, Sans, Jiménez, Núñez, Almazán, García Estopà, García
Varo, Güell i alcalde president, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’exercici de l’any
2015, de conformitat amb l’expedient redactat a l’efecte.
SEGON.- Aprovar inicialment el pressupost del Patronat municipal del Conservatori
Professional de música, per a l’exercici de 2015.
TERCER.- Aprovar inicialment el pressupost del Patronat municipal de Turisme, per a
l’exercici de 2015.
QUART.- Aprovar les Bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió per a l’exercici de 2015.
CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. El pressupost general es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple de
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l’Ajuntament Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les, de conformitat amb el
que estableix l’article 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.
SISÈ.- Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l’Administració de
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. Així mateix es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província un resum per capítols del pressupost general definitivament aprovat de cadascun
dels pressuposts que l’integrin.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL I EL CATÀLEG
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2015 DE L’AJUNTAMENT I DELS
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
El Sr. Miñambres pren la paraula i diu que durant tots els anys han tingut la mateixa
actitud de vot d’abstenció perquè entenen que l’estructura i l’organització corresponen a
l’equip de govern i en aquest sentit no han tingut l’oportunitat d’exercir-la per això es
mantenen en la mateixa línia dels últims anys i s’abstindran en aquest punt.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de Bases de Règim Local i
l'article 283.1 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, on es prescriu l'obligatorietat dels ens
locals d'aprovar la seva plantilla, en la mateixa sessió en què s'aprovi els pressupost.
Vist també l'article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que un dels
documents que s'ha d'unir al Pressupost General és un annex del personal de
l'Ajuntament, i vist el dictamen emès per la Comissió d’Hisenda i Promoció Econòmica, el
Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció dels Srs. Miñambres, Álvarez, Avilés i Salvadó,
i el vot a favor dels Srs. Camarasa, Martí, Farriol, Moya, Toquero, Graset, Pujals, Almansa,
Ponce, Sans, Jiménez, Núñez, Almazán, García Estopà, García Varo, Güell i alcalde
president, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la plantilla municipal i el catàleg-relació de llocs de treball de
l'Ajuntament de Vila-seca i els seus organismes autònoms, per a l'exercici de 2015.
SEGON. Publicar la plantilla de personal, en el termini dels trenta dies següents al de la
seva aprovació junt amb el resum del Pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Diari Oficial de la Generalitat.
TERCER. Trametre còpies de l'esmentada plantilla a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva
aprovació.
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3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MASSA SALARIAL DEL
PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓ LOCAL, AIXÍ COM LA SEVA
PUBLICITAT.
Atès l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal
laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2015, on s’estableix el següent:
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 13 de novembre de 2014, es va ordenar la
iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del
personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que
es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació per la
Intervenció.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat inicialment pel
Ple en acord de data 28 de novembre de 2014.
3. En data 14 de novembre de 2014 s’ha emès l’informe conjunt de Secretaria i
Intervenció acreditant que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de
l’Entitat ascendeix a 2.182.699,00 €, i que aquest import no s’ha incrementat respecte
del meritat per aquest personal en l’exercici 2014, considerat en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral, que
no pot tenir increment pel 2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials
i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2014,
en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a
efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social,
cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de
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la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu
2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció
prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest
article 103.bis LBRL.
Atès tot l’anterior, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici
2015, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2014 per aquest personal,
tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de:

Ajuntament
OOAA Turisme
OOAA Música

Retribucions salarials 2015
1.114.980,88 €
91.171,80 €
976.546,32 €
2.182.699,00 €

Retribucions salarials 2014
1.152.563,94 €
83.817,72 €
971.781,32 €
2.208.162,98 €

SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la
província.
4t.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA I SOSTENIBILITAT.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DOCUMENT TÈCNIC DE L’ANÀLISI DEL
PROJECTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’AMPLE
ESTÀNDARD EN EL CORREDOR FERROVIARI DEL MEDITERRANI AL SEU PAS
PEL MUNICIPI DE VILA-SECA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que en aquest punt voldria agrair a tots els membres
de la Comissió per la seva unitat de criteri i la seva voluntat de defensa d’aquesta posició
municipal, en què de tants anys el municipi ha mantingut un fil coherent en aquesta
infraestructura tant important i que a hores d’ara i en evitació de possibles dubtes
interpretatius de la seva posició, li sembla molt important que aquesta projecte rebi el
suport unànime del plenari, tal com ha vist en el dictamen de la Comissió, i que es
mantingui a l’hora de votar-ho en el plenari, per tal que sigui inequívoca la voluntat que el
Ple de Vila-seca té amb relació a aquestes qüestions, en què un error fora imperdonable,
donat l’abast en aquest tipus d’inversions i en la implantació d’aquestes infraestructures.
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Se sap que és un camí que tindrà un llarg recorregut però al menys que quedi ben clara
quina és la posició que, com sempre, ha defensat el municipi i cada un dels seus regidors
en les diferents etapes d’aquest itinerari.
Vist el document que l’Ajuntament de Vila-seca va encarregar a l’empresa consultora
INFRAES, consistent en una anàlisi tècnica aprofundit dels aspectes del projecte del
Ministerio de Fomento que podrien afectar l’operativitat i funcionament futura de l’estació
de Vila-seca per al servei de viatgers amb trens d’ample estàndard (europeu) aprofitant la
implantació del tercer fil, en principi pensat per al trànsit de mercaderies amb la resta
d’Europa. També interessava analitzar els aspectes de seguretat amb relació als trens de
mercaderies, atès l’increment de la seva freqüència de pas per l’estació actual i per la
resta de terme municipal com a conseqüència que incorporaria els trens del corredor del
Mediterrani que actualment passen per la línia de costa (Montroig del Camp, Cambrils i
Salou) i no per Vila-seca.
Atès que la Generalitat de Catalunya també ha manifestat en diverses ocasions estar
interessada en aquesta operativitat amb la finalitat d’establir trens de rodalies/regionals
de prestacions altres entre el Camp de Tarragona i Barcelona, que reduirien el temps
d’aquests trajectes.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 20 de novembre actual, amb relació
al document presentat per INFRAES d’anàlisi del projecte del Ministerio de Foment, i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa Especial de Planificació Estratègica i
Sostenibilitat, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el document d’Anàlisi del projecte del Ministerio de Fomento per a la
implantació de l’ample estàndard en el corredor del Mediterrani al seu pas pel municipi de
Vila-seca, redactat per INFRAES, així com l’informe emès per l’arquitecte municipal de 20
de novembre de 2014 i totes les al·legacions i consideracions que s’inclouen en aquests
informes, que l’Ajuntament assumeix com a propis.
SEGON. Trametre còpia dels esmentats informes al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes que es tingui en consideració
respecte als acords als quals es pugui arribar amb el Ministerio de Fomento i/o amb
ADIF.
5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME EMÈS PELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS RESPECTE AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
APROVAT INICIALMENT PER L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA.
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El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, en data 25 de setembre de 2014, va acordar
l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), i ho notificà a
l’Ajuntament de Vila-seca (amb el lliurament d’una còpia del document en format digital)
als efectes de manifestar el que es consideri adient.
Els Serveis Tècnics Municipals han emès un informe en data 14 de novembre de 2014,
amb relació al document urbanístic aprovat inicialment el passat mes de setembre de
2014 per l’Ajuntament de La Canonja, ja que considera oportú informar-ne i fer els
suggeriments i al·legacions que s’inclouen en l’esmentat informe.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, el Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès per l’arquitecte municipal de 14 de novembre de 2014
i totes les al·legacions i consideracions que s’inclouen en aquest informe, que
l’Ajuntament assumeix com a propi.
SEGON. Formular les al·legacions que es desprenen de l’esmentat informe tècnic.
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de La Canonja.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL PER L’ANY 2015 I LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ
DELS TREBALLADORS.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que encara que ja s’ha fet menció en el debat del
pressupost, però li agradaria fer un petit comentari sobre aquesta proposta d’un Pla
d’Ocupació Municipal per l’exercici de 2015.
Tal com tots recordaran, l’any 2013 es van aprovar unes bases que es regien pels
exercicis 2014/2015 i en aquest moment el que es presenta al plenari és una modificació
de les bases per fer una adaptació a la defensa dels interessos de les famílies amb
feblesa dins del municipi, que tots coneixen, i que es fa una aposta valenta des del
departament que té el goig de presidir i amb el recolzament lògicament del departament
d’Intervenció, amb una inversió de 516.000 euros per fomentar ocupació per 60 persones
i 3 encarregats que seran vigent durant aquest exercici 2015.
Agrair als membres de la Comissió pel seu vot unànime en el decisió de modificar
aquestes característiques que està anomenant les bases que han de regir el 2015 i
esperar i desitjar que en futurs exercicis no s’hagués de proposar al plenari l’elaboració
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de plans d’ocupació perquè ja hi hagués una plena ocupació i un estat de benestar en
totes les famílies del municipi.
Durant els anys 2012, 2013 I 2014, l’Ajuntament de Vila-seca ha posat en marxa diversos
Plans d’Ocupació Municipal dirigits a persones aturades amb especials dificultats
d’ocupació, amb la finalitat de donar cobertura a un sector de la població més castigat per
la crisi.
Les circumstàncies socials i econòmiques continuen subsistint per la qual cosa es
considera convenient convocar un nou Pla d’Ocupació Municipal dedicat al manteniment i
conservació d’equipaments i espais públics i de les zones verdes del municipi, treballs de
manteniment de la via pública i altres treballs de conservació i reparació de mobiliari urbà
i d’instal·lacions i edificis municipals, per l’any 2015, amb la incorporació d’algunes
modificacions a les bases de selecció per tal d’adequar-se millor a la realitat social del
moment.
El desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2015 comportarà la contractació
temporal de 60 persones en dos grups de 30 cadascun, la durada del contracte serà de 6
mesos amb una jornada laboral del 70%. Així mateix, es contractaran un màxim de 3
encarregats durant 12 mesos amb una jornada laboral del 80% perquè duguin a terme les
tasques de coordinació dels diferent grups i actuacions.
El Pla incorpora una primera acció formativa en Competències Clau (habilitats personals,
habilitats socials i recerca activa de feina) i Prevenció de Riscos Laborals, amb un total de
40 hores, que s’haurà de superar per a poder accedir al contracte de treball.
La selecció dels treballadors a contractar es regirà per les bases redactades a tal efecte i
que consten a l’expedient.
Es proposa donar inici al Pla d’Ocupació Municipal al començament de l’any 2015 i
facilitar la contractació temporal de 63 persones en situació d’atur, que no rebin cap
prestació econòmica o subsidi superior a 400 euros.
Per tot el que s’ha exposat i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, del Ple
de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un Pla d’Ocupació Municipal per l’any 2015, amb la
finalitat de donar formació i ocupació a 63 persones aturades, que no rebin cap prestació
econòmica o subsidi superior a 400 euros.
SEGON.- Aprovar la modificació de les bases per a l’any 2015 per a la selecció dels
treballadors que han de formar part de l’esmentat Pla.
TERCER.- Aprovar l’actuació del Pla d’Ocupació municipal per a l’any 2015,amb el
següent detall:
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- Pla d’Ocupació Municipal 2015 dedicat al manteniment i conservació d’equipaments i
espais públics i de les zones verdes del municipi a Vila-seca, amb un pressupost de
516.053,16 euros, on està previst contractar a temps parcial a 60 persones aturades amb
la categoria de peons de serveis generals a temps parcial (70%) durant un termini de 6
mesos. Així mateix el Pla d’Ocupació contempla la contractació d’un màxim de 3
encarregats que coordinin les tasques durant els dos períodes en què es divideix
l’actuació, amb una dedicació del 80% de jornada.
L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
453.452,40 euros (despeses de contractació de 60 peons)
62.600,76 euros (despeses de contractació de 3 encarregats)
QUART. La distribució del programa s’efectuarà en dos períodes en els quals es
contractarà un grup de 30 persones en cada un. En el primer període es contractarà els 3
encarregats.
CINQUE. Autoritzar una despesa per un import de 516.053,76 euros per al
desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2015. Aquesta despesa s’imputarà a les
partides 2015.15.92000 14300 i 2015.15.9200.16000 del pressupost municipal.
SISE. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’EBAS i al SOCE.

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 general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous.
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