ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 24 de febrer de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 21.30 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. 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. José Manuel 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. Carles García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 27 DE GENER DE 2012.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
realitzada el dia 27 de gener de 2012.

2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 00001 FINS AL NÚM. 000115 DE 2012.

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. 00001 fins al núm. 000115 de 2012.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DEL PLA DE
DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL
MUNICIPI PER A LES TEMPORADES ESTIUENQUES 2012-2016.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca està interessat a gestionar l’explotació indirecta de
serveis i ocupacions de temporada que no precisen d’instal·lacions fixes en les
platges del municipi, durant les temporades d’estiu 2012-2016.
Atès que es tracta de serveis prestats per particulars destinats al públic en general,
mitjançant la utilització especial de béns de domini públic, per mitjà d’instal·lacions
desmuntables compatibles amb els usos propis de la zona marítima terrestre i que no
desnaturalitzen el principi d’ús públic de les platges.
Atès el Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i l'aprovació dels plans
d'ordenació de platges i dels plans d'usos de temporada.
Atès que arran de les transferències formalitzades pel Reial Decret 1404/2007, de 29
d’octubre, de traspàs de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral; i el Reial decret
1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats pel Reial
decret 1404/2007 Reial decret 1387/2008, d'1 d'agost, sobre ampliació de funcions i
serveis traspassats pel Reial decret 1404/2007la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes, ha assumit, entre d’altres, les funcions corresponents a la
regulació i aprovació dels plans d’ordenació i ús del litoral i les platges, i la gestió dels
títols d’ocupació i d’ús del domini públic marítim terrestre.
Atès que la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme estableix una
metodologia i un model pel que fa a la redacció i la presentació del Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada, que fa que els ajuntaments en el terme municipal dels
quals hi hagi platges han de presentar una sol·licitud, en model normalitzat, de la
proposta del Pla per al període 2012-2016 per a obtenir l’atorgament d’autoritzacions
2

per a l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre.
Vista la proposta de delimitació de la costa a ocupar, els plànols de les instal·lacions i
els serveis que requereixen, amb l’estudi econòmic-financer, d'ordenació i distribució
dels serveis a les platges del municipi per a les temporades d’estiu 2012-2016,
redactats pels Serveis Tècnics Municipals.
Atès allò que determinen els articles 31 a 41 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes i els articles 64 a 70 i 111 i 112 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret
1471/1989, d’1 de desembre, amb relació a l'establiment de serveis de temporada,
tant pel que fa a l'ús del domini públic marítim-terrestre, així com ocupacions,
distàncies senyalades en els articles 67 a 70 del Reglament o la regulació que es fixa
sobre el procediment per a l'atorgament de l'autorització d'ocupació de l'esmentat
domini públic, gestió dels títols d’ocupació i ús del domini públic marítimo-terrestre,
especialment de les autoritzacions i concessions.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, el Ple acorda , per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Pla de distribució d’Usos i Serveis per a les temporades
estiuenques 2012-2016 a les platges del municipi de Vila-seca i trametre’l al Servei de
Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de
Catalunya, Administració competent en l’ordenació i protecció del sistema costaner.
SEGON.- Sol·licitar al Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports i
Costes de la Generalitat de Catalunya, la preceptiva autorització per a l’explotació
dels serveis de la temporada 2012-2016.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
REGLAMENT DEL SERVEI URBÀ DEL TAXI DEL MUNICIPI DE VILA-SECA.
El ple de la Corporació en sessió de data 30 de juliol de 2008 va aprovar el
Reglament del Servei Urbà del Taxi del municipi de Vila-seca, donant cobertura
general a l’obligació d’aplicar en el seu àmbit territorial allò que disposa la Llei
19/2003, del 4 de juliol del Taxi.
D’ençà de la seva entrada en vigor, transcorregut un mes des de la publicació del
text íntegre aprovat en el BOPT núm. 197 de 25 d’agost de 2008, s’han plantejat un
seguit de qüestions que han estat resoltes pels serveis jurídics de l’Ajuntament.
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Queda, però, un aspecte que per la seva incidència directa pot generar confusió i
que comporta haver de resoldre’l per tal d’evitar interpretacions errònies de la
norma que regula la distribució de les llicències de taxi.
Atès que a través d’un grup de treball dirigit per Secretaria General s’ha procedit a
la identificació de la norma municipal afectada i a redactar la preceptiva esmena.
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’aprovació de
les ordenances municipals.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació parcial del Reglament del Servei Urbà
del Taxi, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 30 de maig de 2008, i amb
aquesta finalitat s’introdueix al text ara vigent la següent modificació: apartat 3)
“Article 18. Distribució de les llicències
1) Les persones físiques i jurídiques poden ser titulars de més d’una llicència de
taxi fins a un màxim de cinquanta.
2) El nombre total de llicències de les persones titulars de més d’una no pot superar
mai el 10 % del contingent total del municipi.
3) Aplicació de la regla de l’arrodoniment. Si de l’aplicació del coeficient del 10% en
resulta un número enter amb un decimal de dígit menor que 8, la regla és que el
número enter anterior no es modifica. Si el dígit del decimal és més gran que 8 el
número anterior enter s’incrementa en una unitat i se suprimeix el decimal.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per a la formulació de
reclamacions, al·legacions i suggeriments per un termini de 30 dies hàbils, a través
de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació.
TERCER. Determinar que un cop transcorregut el termini d’informació pública
esmentat, en cas que no hi hagi cap reclamació, ni al·legació, l’acord d’aprovació
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inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap altre acord
posterior.
L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretari
General de l’Ajuntament de Vila-seca, (Plaça de l’Església, 26, 1a planta) durant el
termini d’informació pública, comptat des de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci als diaris esmentats.
QUART. Trametre còpia del present acord i el text de la norma sotmesa a
aprovació a l’Agrupació de Ràdio – Taxis de Vila-seca – La Pineda, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

4t.ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ,
DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS CULTURALS, ESPORTIUS I DE
JOVENTUT.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A LES EMPRESES DINS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL
2012.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que voldria indicar que des d’aquest Ajuntament
sempre s’ha tingut molta sensibilitat en tot el que han estat polítiques actives en
foment de l’ocupació. Vol recordar que ja l’any 1995 i a decisió d’aquest plenari, el
qual en aquell moment estava format per altres persones, algunes de les quals
encara estan aquí presents, es va crear el Centre d’Ocupació , el que es coneix
actualment com el SOCE.
Des d’aquest centre, el qual ja té una vida de 17 anys, s’han impulsat constantment
polítiques actives en foment de l’ocupació, una preocupació que sempre ha estat
present en la gestió d’aquest Ajuntament i en la qual s’hi han esmerçat molts esforços
per aconseguir una millora substancial en la situació d’aturats del municipi, en la
millora en la formació de les persones que estan empleades i també d’ajut als
autònoms i empresaris del municipi.
S’ha insistit molt en el fet de la formació durant tots aquests anys perquè sempre
s’ha considerat important l’ocupabilitat de les persones, avui en dia tan utilitzat
aquest terme, però que ja des de ja fa molts anys aquest Ajuntament ha cregut
fermament en la necessitat de l’ocupabilitat. Es poden activar polítiques de foment
de l’ocupació, treballar constantment per a sensibilitzar les empreses perquè
d’alguna manera ajudin a poder donar la màxima ocupació als aturats de la
població, però sens dubte una de les coses que avui en dia s’ha d’incidir i fer és
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formar la gent per tal que per sí mateixes aconsegueixin aquesta ocupabilitat i que
el ventall de possibilitats que tinguin d’obertura i d’integració dins el mercat laboral
sigui la més àmplia possible.
El Sr. Toquero continua dient que són moltes les accions que s’han impulsat des de
l’edifici de l’antic hospital, el SOCE : el gran catàleg de cursos de formació laboral
dirigits a aturats, a persones que ja treballen, a autònoms, al programa IPI , al
programa SALT – dirigit a joves que fan aquesta transició escola-treball i que van
en recerca de la seva primera feina i que des de l’any 2007 s’està impulsant des de
la regidoria de Joventut de l’Ajuntament - , el programa SUMA’T que es va
impulsar amb moltíssima força l’any passat – programa dirigit a joves amb
subvenció que venia del govern de la Generalitat i que estava 100% finançat a les
empreses les quals no tenien cap tipus de cost - , els Plans d’ocupació –tant els
subvencionats amb una part important d’aportació per part de l’Ajuntament com els
plans d’ocupació 100% municipals, finançats per l’Ajuntament que tenen la
denominació d’extraordinari -, la formació constant i adaptada a les necessitats de
les empreses, tota la tasca de parlar amb tots els empresaris de la població per a
detectar aquestes necessitats formatives que ajudin d’alguna manera a aconseguir
aquesta integració i introducció en el mercat laboral de les persones que estan
aturades, ...I ara en aquest moment, es presenta en el plenari aquestes bases
d’incentius a les empreses que contractin persones que es trobin a la borsa de
treball de l’ Ajuntament.
Tot això neix d’un treball intens, un treball que no ha estat només de l’Ajuntament,
sinó que s’hi ha implicat a una quantitat important del teixit empresarial d’aquesta
població i que s’ha fet amb un gran consens. Va ser de la Ponència d’Ocupació
d’aquest Ajuntament d’on va sortit la proposta de tirar endavant aquest Pla de
dinamització del qual es presenten avui les Bases d’ajusts però que és un Pla que
ja està en funcionament, perquè previ dictamen de la Comissió Informativa es va
aprovar per la Junta de Govern Local una primera fase, que era una fase de
formació a 100 persones en situació d’atur superior a sis mesos i que en aquest
moment ja van per tercera setmana de formació.
Tot això s’ha fet amb molt de consens, ja que ells només han estat el motor que
l’ha posat en funcionament, que li ha donat camí, però el disseny definitiu d’aquest
Pla de dinamització, s’ha fet amb moltes converses i moltes reunions amb
empresaris i s’ha intentat dissenyar d’una manera acurada i que realment cobrís les
necessitats que els mateixos empresaris manifestaven. I un consens també amb la
redacció d’aquestes bases, de cara que fossin el més ajustades possibles a la
realitat laboral que hi ha en aquesta població a conseqüència del sector de serveis
turístics, que és el que en aquest moment més ocupació està garantint, amb una
estacionalitat que pot anar dels 6 a 8 mesos però que garanteix una introducció
important de persones que es troben en aquest moment aturades. Voldria agrair,
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l’esforç de tota la gent que ha fet possible el disseny d’aquest Pla de dinamització
laboral, i molt especialment als empresaris que han ajudat que el disseny sigui el
més realista possible i que s’adapti amb molta rapidesa a les necessitats que avui
es detecten.
El Sr. Toquero continua dient que el que avui es vol aprovar, i espera que sigui per
unanimitat del Ple, són dues bases. Una, que està dirigida a les empreses que
contractin les 100 persones o alguna d’aquestes que actualment es troben en
aquest procés formatiu. Un procés que, tal com ha dit abans, està adreçat al sector
turístic i principalment hostaleria, i es tenen repartits els alumnes en tres mòduls
formatius, que han estat els que s’han dissenyat en funció de les necessitats de les
empreses. S’ha fet el repartiment dels grups a través d’un procés selectiu, es va
obrir un període d’inscripció, es va fer una selecció a través de proves d’aptitud, i
després una entrevista personalitzada per personal qualificat que va donar la
identificació de cadascuna de les persones que varen quedar seleccionades i que
posteriorment es van derivar als grups corresponents segons els perfils d’aquestes
mateixes persones.
Amb aquestes bases es vol fomentar que es contracti gent del propi Pla de
dinamització, i que els seus incentius siguin motivadors perquè les empreses del
municipi no pensin altre cosa que no sigui contractar gent d’aquesta borsa de
treball.
Les altres bases són unes bases d’incentivació d’empreses de qualsevol sector
econòmic del municipi que contractin personal del municipi a través de la borsa de
treball. Amb això es pretén que sigui un plus en el funcionament de la borsa de
treball i es vol anar sensibilitzant les empreses en el transcurs dels anys perquè
abans de buscar un treballador de fora del municipi, primer acudeixin a la borsa de
treball d’aquest Ajuntament.
El Sr. Toquero finalitza dient que, ell com a president de la Comissió de Cultura,
Serveis de Joventut, Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, demana
l’aprovació al plenari d’aquests dos punts de l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Camarasa i diu, textualment, el que segueix:
“ Bona nit, Sr. Alcalde,
Permeti’m dirigir-me a vostè i a la resta dels membres de la Corporació, però de
forma molt especial al grup de CiU, que vostè encapçala.
Nosaltres el Partit Popular de Vila-seca en el 2010 ja varem presentar un seguit
d’iniciatives, per tal d’afavorir la contractació d aturats i poder baixar la taxa d´atur
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del municipi.
Amb les quals aconseguíem, poder desenvolupar dos eixos
fonamentals de l’economia del nostre poble, l’empresarial i el laboral.
La resposta en aquell moment per part de vostès, van ser,primer els dubtes a les
nostres propostes i després el silenci.
Van ignorar una iniciativa de l’oposició , sense tenir en compte les possibilitats
d’èxit reals dels plantejaments presentats.
Bé, arribem al 2012, mes de febrer i vostès ens presenten un PLA DE
DINAMITZACIO LABORAL, Benvingut sigui el Pla, alhora que benvinguda sigui
qualsevol iniciativa que vostès tinguin pensat tirar endavant.
Però , vull recordar que arriba amb retard , i que una part del pla no difereix gens
del presentat per nosaltres en comissió i que van rebutjar (suposàvem), encara que
ara veiem que la nostra proposta SI que va ser acceptada, encara que no ens ho
haguessin dit i demorada en dos anys.
Ara bé dotat d’una partida de 87.500 euros, en primer lloc i atès que pot existir un
greuge comparatiu amb totes aquelles empreses que ja han apostat per contractar
a aturats del nostre Municipi, demanem que les ajudes s’apliquin amb caràcter
retroactiu i en segon lloc volem dir que creiem que tenim altres camins fora d
aquestes bonificacions per crear feina al Poble.
En el moment que vostès van confeccionar, les noves ordenances, amb increments
de taxes, ibis, escombraries i un, llarg etc …., (per cert , amb el vot en contra de
tota l’oposició) van dir de forma molt clara a la població, que no sabien la resposta
a donar,als problemes reals de totes les persones i empreses del nostra Municipi.
Si ho haguessin sabut no s’haurien apujat.
Era el moment de fer l’esforç, d’aportar noves iniciatives (no les de sempre) , fer un
canvi estratègic temporal
Sempre els hem demanat que s’ha d’escoltar l’oposició, cosa que vostès no han
tingut ni tenen mai present.
A part dels regidors del seu grup, els de l’oposició també pensen, tenen
experiència i poden i volen fer aportacions per millorar Vila-seca.
Els recomanem escoltar més en general, i repetim per no allargar-nos més “que
benvingut ” sigui a la nostra població aquest pla que ens presenten tot i que tenim
dubtes dels seus resultats a mig –llarg termini.
Ja els diem que poden comptar amb el nostre suport total, (ja que una part de la
proposta era nostra) però que també han de saber que seguirem i controlarem els
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resultats tant d’aquestes accions com de les futures que suposem i esperem que
ens presentin”.
Pren la paraula el Sr. Miñambes i diu que en la seva intervenció també parlarà al
que ja s’ha referit el Sr. Camarasa.
El Sr. Toquero ha parlat molt que és un tema que ha estat molt estudiat, molt
dialogat, molt debatut, però no ha estat debatut amb l’oposició i això és una
llàstima. És una llàstima, perquè és una proposta que el Sr. Camarasa ha referit del
2010, i ell li ha de dir que fins i tot en els anys 2008 i 2009 ja es va parlar d’aquesta
proposta des de l’oposició. És una aposta que ha quedat dormida durant aquest
temps i en la qual ara, que l’equip de govern la tira endavant, no han tingut la
mínima coherència de consultar amb l’oposició.
I li ha de recordar al Sr. Toquero que va fer una exaltació de la participació
ciutadana que encara ressonen les seves paraules. El Sr. Toquero ha parlat amb
tothom, menys amb qui hauria d’haver parlat, que és l’oposició i creu que és una
cosa que avui li ha de recordar. Fins al dia de la Comissió s’ha oblidat de parlar
amb la gent que en el seu dia varen proposar aquestes actuacions, que és
l’oposició, i és un fet que lamenten. Perquè al final el que es transmet és allò que
diu el dit “dime de que presumes y te diré de que careces”, i això és el que el Sr.
Toquero els ha demostrat avui.
Per tant, i si recorden aquests fets no és per posar-se unes medalles a veure qui va
fer la proposta, perquè aquesta proposta tirarà endavant amb l’equip de govern
però també amb el suport dels grups de l’oposició. No es tracta de posar-se una
medalla i veure qui és el que millor ho ha fet, es tracta simplement de tenir en
compte el que diu l’oposició de vegades i tal com han dit abans, ja que també estan
en el plenari per parlar, i per representar al poble, tenen idees que es poden
utilitzar.
El Sr. Miñambres continua dient que aquesta era una primera part de la intervenció,
i també es referirà als dos punts de l’ordre del dia i per dir que si hagués existit un
diàleg, segurament alguna cosa es podria haver millorat i podien haver aportat
alguna cosa més als dos plans que avui presenta l’equip de govern, ja que
realment sempre es presenten dubtes i ombres sobre el que es fa.
Realment, no entenen la necessitat de crear dues bases diferents. Una la vinculen
a la formació i l’altra a la borsa de treball. Però creu que és tan important la
formació que es donarà mitjançant una empresa com és Port Aventura, com la
formació que s’està donant des del SOCE. Perquè s’ha de diferenciar la formació
que l’Ajuntament dóna vingui d’on vingui?. I en aquest aspecte reconeixen que
s’està fent un esforç per la formació de les persones. Però pensen que no cal fer
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aquesta diferenciació, que unes mateixes bases d’execució podien haver recollit
aquests dos aspectes tranquil·lament, vinguin d’on vinguin els aturats, perquè el
que els preocupa més són els aturats. Ja està bé fer aquesta formació, però
aquesta formació que es farà no és l’única del municipi, n’hi ha més i no entén
perquè s’ha de diferenciar la formació. A no ser que el que es vulgui fer són unes
bases pròpies i exclusives també dirigides a l’empresa que dóna la formació, que
això possiblement es podia haver incorporat al mateix conveni que es signa amb
Port Aventura: A Port Aventura se li paga la seva formació i a més se’l subvenciona
si contracta la gent, i això podria ser simplement un contracte. Un únic conveni.
Pel que fa a les altres bases d’execució per subvencionar a les empreses que
contracten aturats, el seu dubte és perquè s’ha de contractar dues persones alhora.
Si una empresa només té la necessitat de contractar una persona, perquè no pot
contractar una persona que s’ha format si compleix les bases, i perquè s’ha
d’obligar a contractar dues persones?
El que es vol és que la gent pugui entrar a treballar, i que la gent que s’esforça, que
es forma, vingui d’on vingui la formació pugui acollir-se a aquestes bases. Si
realment el que volen és sortir de l’atur, han d’estar formats, faci la formació qui la
faci, sigui l’Ajuntament o qui sigui: el que es vol és que la gent es formi mentre
estan en la malaurada situació d’atur.
Per això han dit abans que algunes coses no les entenen, i que no cal posar tants
pals a les rodes, quan es tenen aturats. Si es vol solucionar s’han de donar les
màximes facilitats possibles, però el que no es pot fer és incentivar la contractació i
al final canviar una persona que està treballant per un que està aturat. Perquè una
de les qüestions clau és la creació de nous llocs de treball: aquesta és la filosofia i
ho diuen molt clarament les dues bases d’execució, però realment no hi ha cap
punt que digui exactament com es controla això. No hi ha cap punt a l’hora de
demanar informació, i si potser el problema és que no es pot controlar, doncs que
no es digui.
Però el que s’ha de garantir és que l’empresa que contracta una persona el que ha
de fer és incrementar els llocs de treball, no substituir una persona, que ara és molt
fàcil acomiadar-la, per una altra persona aprofitant-se de les subvencions, cosa que
també s’haurà de vigilar, i això a les bases no està previst.
Donaran el seu suport a aquesta proposta i aprovaran els dos plans tot i que
troben a faltar alguna cosa més. Que es poden fer més coses? Sí. Què tenen
alguns dubtes? Sí . Que es podria millorar alguna cosa? Al seu entendre sí. I la
seva principal recriminació és la manca de participació malgrat les afirmacions de la
que va fer gala el Sr. Toquero .
10

El Sr. Miñambres finalitza dient que, ho aprovaran tot, aprovaran els dos plans. Tot
i que realment encara trobaran a faltar alguna cosa més: s’ha d’incentivar la
contractació però també la creació d’empreses. I això també existeix, no cal
inventar res, està tot inventat.
Què falta en aquest Pla de dinamització? falta crear les bases per crear empreses.
Perquè els emprenedors, dels que ara s’han parla tant, també existeixen... I això,
aquest Ajuntament ho pot fer. Però suposa i espera que això es farà més endavant.
Pren la paraula el Sr. Toquero i diu que en primer lloc voldria agrair als dos grups
de l’oposició el seu posicionament a favor de l’impuls d’aquests dos plans de
dinamització i només voldria matisar dues coses que s’han dit perquè quedin
clares.
El fet que en les bases d’execució s’hagi regulat que es contractin de dos en dos,
no és cap caprici ni intentar posar pals a les rodes, sinó que és pel fet que s’ha
distribuït en dos grups, un grup de gent de 18 a 30 anys amb la formació i un altre
grup de persones de més de 30 anys fins a 52 o més de 52 anys. I la circumstància
és perquè a l’hora de contractar les empreses trien principalment gent de més edat,
de més de 30 anys, perquè sol ser menys conflictiva i té més professionalitat i més
experiència laboral. Per això es va considerar que millor contractessin de dos en
dos que es quedessin una persona de cada un dels grups, perquè aquí també hi
entren joves que recerquen la primera feina, Aquest és el motiu pel qual es va
decidir que aquest primer any, perquè vol recordar que aquestes bases regulen el
que serien dos anys de contractació, fossin contractats de dos en dos.
Posteriorment, l’any 2013 les empreses que hagin entrat dins el Pla de dinamització
contractant gent que s’ha format, ja podran contractar-los individualment, perquè el
que aquest Pla destaca, és que és un Pla dirigit a les persones, amb la complicitat i
amb la col·laboració de les empreses, però és un Pla dirigit a les persones.
Pel que fa al tema al qual ha fet referència el Sr. Miñambres sobre com es
controlarà l’increment de nou personal, vol dir que malgrat que ara mateix no té les
bases, creu recordar que en aquestes bases queda ben clar que a les empreses se
les revisarà i demanarà que l’increment de plantilla es produeixi sobre residents a
Vila-seca, amb la qual cosa el que es vol evitar és que es faci la substitució d’una
persona per una altra del mateix municipi, i per això han de demostrar amb
anterioritat i documentació que han de certificar de l’any anterior que realment
s’hagi produït aquest increment de personal contractat de Vila-seca.
El Sr. Miñambres pren la paraula i diu que la primera discrepància que poden
mantenir sobre si han de contractar una o dues persones és perquè l’equip de
govern vincula el primer pla d’ocupació a una formació específica...
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Per què no es vincula també d’aquesta manera el segon pla d’ocupació referent a
la borsa d’atur, on també es trobarien en la mateixa situació gent jove i gent gran?.
Si en les bases d’execució en el qual tu pots bonificar més o menys segons aquest
barem d’edat, no caldria obligar a la contractació de dues persones. Per tant, creu
que hi ha maneres per arribar a aquest objectiu sense obligar a la contractació de
dues persones .
Amb relació a la justificació que ha esmentat, ell sí té les bases aquí i se les ha
mirat detingudament, i no troba el paper que ha de portar l’empresari per justificar
que ha creat un lloc de treball. Sí que diu que la voluntat és que els llocs de treball
s’han d’incrementar, però no se li demana cap paper que ho justifiqui. L’únic que es
demana és el TC1 i el TC2 dels sis mesos que ha estat contractat el treballador,
no dels anteriors, on realment es podria veure alguna cosa, però no hi ha res més.
Per això diu que si al final s’ha d’exigir, hauria de constar a les bases.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que voldria fer una recapitulació de la intervenció
que han fet tots tres regidors en nom dels grups de la Corporació.
Ha escoltat atentament i li ha semblat molt important el debat que s’ha produït, com
tots, però d’una especial rellevància el d’avui perquè es tracta d’aquest tema, i li
venia al pensament les paraules que va dir el Sr. Farriol en el debat del pressupost,
quan parlaven de les qüestions municipals i dels recursos disponibles, i deia : “ en
certa manera estem ben sols” .
Avui té una semblant sensació, i ho diu en honor d’aquesta Corporació i amb
preocupació de país. Que el Ple de Vila-seca i els seus representants debatin sobre
temes de formació i ocupació laboral d’ocupabilitat, els honora , però és un element
de preocupació perquè no hauria de ser la característica dels Ajuntaments
justament aquestes funcions. Les poden complementar, hi poden actuar, incidir-hi
clarament, però no és la seva funció pròpia. De fet el Sr. Toquero ha fet un relat de
la llarga experiència d’aquest plenari des de l’any 1995 en plantejar mesures contra
les crisis, econòmiques, formatives, laborals, de protecció a les persones. És la
seva funció quan altres no ho fan amb l’excel·lència que caldria, i és lamentable
veure que els uns perquè no ho han volgut fer o els altres perquè ho fan d’una
manera exagerada, de vegades les coses no acaben d’agafar el to necessari
perquè el país en general i els municipis funcionin en aquestes matèries d’una
manera més regular, molt més assentada, molt més prop de les qüestions que
preocupen a la gent.
No obstant això, continua dient el Sr. Alcalde, que és una consideració de caràcter
general, li ha semblat important, més enllà uns ho haguessin fet abans o després,
com s’ha destacat l’esmerçament de recursos en aquestes qüestions tant
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importants per als ciutadans i també el fet que precisament per l’experiència
adquirida ara es proposen aquestes mesures, tot i acceptant les critiques que es
fan sobre si les coses poden o no funcionar exactament com un rellotge de
precisió. Ara el que es fa és aprovar unes bases que hauran de tenir dotació
econòmica d’una manera permanent durant temps. Es voldria que fos el menys
temps possible, la qual cosa voldria dir o seria sinòmin que el país ha recuperat la
normalitat en aspectes laborals. Si s’han de tenir molt de temps en marxa, es farà,
perquè voldrà dir que altres no han fet bé la seva feina, i que haurà de seguir
actuant l’Ajuntament de Vila-seca i els altres Ajuntaments que així ho fan. Per tant,
amb aquest criteri, s’haurà d’analitzar permanentment cada any aquestes bases i el
seu bon funcionament. Ha escoltat atentament els suggeriments que en aquest
sentit han fet els grups, com els ha escoltat el Sr. Toquero, caldrà tenir-los en
compte. Avui aquestes bases són el resultat d’una experiència de molt de temps i
d’un consens amb els empresaris. Voldria que quedés clar això i que, en canvi, no
quedi pas tancat qualsevol aspecte que en la comissió responsable d’aquest tema
es pugui anar introduint com a resultat de les valoracions que es vagin fent. Només
faltaria que no es fes així, que fossin inflexibles i que es pensessin que avui es té
l’absoluta certesa que això funcionarà al 100% tal com ho han pensat.
Ho han pensat amb bona fe, tots, per això li donen suport. S’ha pensat amb el
millor criteri, i s’hi ha treballat durant moltes hores. S’hi ha fet molta feina per molta
gent, el Sr. Toquero ho ha liderat , i d’altres li han fet costat tal com tots coneixen,
perquè n’han parlat en alguna ocasió d’aquests aspectes.
Considera important que tots hi donin suport. Considera importants els
suggeriments i considera important que el Ple hagi pres raó amplia sobre un tema
que preocupa a moltes famílies del municipi i preocupa a aquest plenari que hi ha
de donar una resposta, sigui o no de la seva competència.
El Sr. Alcalde finalitza dient que voldria felicitar a tots els membres del plenari per la
bona salut del debat i naturalment felicita al regidor responsable per haver portat
aquestes dues iniciatives avui al plenari, que rebran, dedueix el suport unànime.

Davant l’increment de l’atur, que situa el nombre d’aturats i aturades del municipi en
un dels més elevats dels últims anys, l’Ajuntament de Vila-seca ha dissenyat un Pla
de Dinamització Laboral 2012, adreçat a persones aturades i a demandants de
primera ocupació del municipi de Vila-seca, amb l’objectiu de facilitar l’accés al món
laboral a les persones que es troben en aquesta situació.
El Pla de Dinamització Laboral 2012 i les mesures d’actuació són actuacions
prioritàries per l’Ajuntament de Vila-seca, però resulten insuficients sense la
col·laboració dels agents privats del municipi. Aquest Pla preveu actuacions en
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matèria de formació laboral i de mesures de foment de l’ocupació mitjançant la
concessió d’incentius a les empreses.
En les mesures de foment de l’ocupació l’Ajuntament de Vila-seca ha dissenyat
unes bases que tenen per objecte establir una sistema d’ajuts per tal d’incentivar la
creació de llocs de treball al municipi de Vila-seca, dins els límits establerts en els
pressupostos municipals per l’any 2012, a favor de les empreses que contractin
treballadors amb residencia a Vila-seca i que hagin participat en el procés formatiu
organitzat y subvencionat integrament per l’Ajuntament de Vila-seca.
Vistes les bases redactades per a la concessió d’ajuts a les empreses que
contractin treballadors provinents del procés de formació del Pla de Dinamització
Laboral 2012, on s’estableixen les característiques i els requisits per accedir als
ajuts.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons on manifesta que hi ha existència de crèdit adequat i suficient
per l’execució de les bases de concessió d’incentius a les empreses que contractin
persones que hagin participat en el procés formatiu del Pla de Dinamització Laboral
2012 i de les bases per a la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció
d’ocupació mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 per un import global de
87.500,- €; i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les bases per a la concessió d’incentius a les empreses que
contractin persones que hagin participat en el procés formatiu del Pla de
Dinamització Laboral 2012.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública pel termini de vint dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions. En cas que no se’n presenti cap, quedaran aprovades definitivament
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 87.500,- € a càrrec de la partida 14
23000 480000 (RC – 2614) del pressupost municipal, que inclourà els ajuts a les
empreses per a la contractació d’aturats i els ajuts per a la contractació de
persones provinents del pla informatiu.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A
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LES EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES ATURADES DEL MUNICIPÌ
DINS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.
Davant l’increment de l’atur, que situa el nombre d’aturats i aturades del municipi en
un dels més elevats dels últims anys l’Ajuntament de Vila-seca ha dissenyat un Pla
de Dinamització Laboral 2012, adreçat a persones aturades i a demandants de
primera ocupació del municipi de Vila-seca, amb l’objectiu de facilitar l’accés al món
laboral a les persones que es troben en aquesta situació.
El Pla de Dinamització Laboral 2012 i les mesures d’actuació que s’hi contemplen
són prioritàries per l’Ajuntament de Vila-seca, però resulten insuficients sense la
col·laboració dels agents privats del municipi. Aquest Pla preveu actuacions en
matèria de formació laboral i de mesures de foment de l’ocupació.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vila-seca ha dissenyat unes bases que tenen per
objecte establir una sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball
al municipi de Vila-seca, dins els límits establerts en els pressupostos municipals
per l’any 2012, a favor de les empreses que contractin treballadors aturats amb
residencia a Vila-seca.
Vistes les bases redactades per a la concessió d’ajuts a les empreses que
contractin treballadors aturats del municipi en les quals s’estableixen les
característiques i els requisits per accedir als ajuts
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons on manifesta que hi ha existència de crèdit adequat i suficient
per l’execució de les bases de concessió d’incentius a les empreses que contractin
persones que hagin participat en el procés formatiu del Pla de Dinamització Laboral
2012 i de les bases per a la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció
d’ocupació mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 per un import global de
87.500,- €; i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, el Ple acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts a les empreses que
contractin persones aturades del municipi.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública pel termini de vint dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions. En cas que no se’n presenti cap, quedaran aprovades definitivament,
sense necessitat d’adoptar un nou acord.
TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 87.500,- € a càrrec de la partida 14
23000 480000 (RC – 2614) del pressupost municipal, que inclourà els ajuts a les
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empreses per a la contractació d’aturats i els ajuts per a la contractació de
persones provinents del pla formatiu.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

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

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 i Barceló

Josep Poblet i Tous.

16

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2015.04.09 11:04:50 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

