Ple de l’Ajuntament de Vila-seca
Sessió del 31/03/2016

Justificació́ del sentit de vot i valoració dels punts de l’ordre
del dia

2.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES
DEL NÚM. 00048 AL 00163 DE 2016
Revisats els decrets d’alcaldia del període, hi ha un cas concret que creiem
que mereix comentari:
•

Ens felicitem perquè finalment s’ha posat en marxa el cens
d’habitatges desocupats al nostre municipi i s’han començat a fer
actuacions en aquest sentit, notificant aquesta circumstància als seus
propietaris, entenem que amb l’objectiu final de posar aquests
habitatges a disposició dels nostres veïns i veïnes amb dificultats per
accedir a una vivenda. En total hi ha 31 notificacions o habitatges
desocupats sobre els quals s’ha iniciat el procediment. Suposem que
aquest és un primer pas en aquest sentit, i insistim, cal felicitar-nos,
(més val tard que mai), però llegint els decrets no ens queda clar
quin és el recorregut a nivell administratiu de tot l’expedient, tenim la
sensació que estem davant d’una fase molt embrionària i ens causa
un cert neguit, que tot plegat no acabi en un laberint burocràtic i
legal de decrets, al·legacions, reclamacions, etcètera, que dificultin o
demorin en el temps la disposició efectiva d’aquests habitatges per a
l’objectiu assenyalat, que entenem que és el fet rellevant i compartit
per tots els grups d’aquest plenari. Per això, tot i comprendre que
determinar i establir el tràmit administratiu i legal de tot el procés no
és competència d’aquest ajuntament, agrairíem si se’ns poguessin
respondre un parell de qüestions:
ü Quin és mecanisme per detectar els pisos buits?
ü Quin és tot el procés des que es detecten fins a estar en disposició
efectiva per destinar-los a les persones o famílies amb necessitats
d’habitatge?

3.1.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE
L’EXERCICI 2015 DE LA CORPORACIÓ DE VILA-SECA
Entenem que aquest és el primer pas per a l’aprovació de la liquidació
pressupostària del pressupost de 2015 de la Corporació, que encara ha de
passar per la comissió especial de comptes i ha de tornar al Ple per a la
seva aprovació definitiva, per tant, tindrem temps de parlar-ne de forma
extensa, però creiem que hi ha algun element que cal començar a destacar:
•

Partida d’atencions assistencials de caràcter social: Dotació
pressupostària per l’any 2015=475.344 €, total disposat=226.900 €,
romanent=248.444 €, més de la meitat... Un any més, la partida que
hauria de ser prioritària, que s’hauria d’exhaurir en la seva totalitat i
més i tot, perquè és d’on depenen aquells que més ho necessiten, es
disposa en menys de la meitat, passant a formar part del nostre
majestuós superàvit que, ara sí, un cop eixugat el deute podrem
destinar a enjardinar castells amb plantes de luxe o d’altres
“faraonades” vàries de les que, ens temem, aviat en sentirem a
parlar... En comissió se’ns diu que aquest romanent és degut a què
es va fer una provisió per afrontar les beques menjador i que al final
no ha estat necessari perquè el Consell Comarcal ha assumit la
despesa directament... 248.000 € en beques menjador... com ho han
comptat això? A preu de menú del Palas??? Cal entendre que el 2016
tornarem a assumir la despesa de beques menjador ja que la dotació
pressupostària és de 500.000 €, tal com van córrer a proclamar a
través del Diari de Tarragona? Per cert, ja han avisat al Diari per dirlos que no s’han gastat ni la meitat d’aquesta partida l’any 2015? No
es pot utilitzar el romanent de 2015 pel ampliar la cobertura en
aquest o algun altre àmbit necessari, els vetlladors per infants amb
NEE per exemple? Ja sabem que no és la nostra competència legal,
però si hi ha infants amb necessitat de vetllador, excedent econòmic i
voluntat política, que més necessitem? O potser falla aquest últim
ingredient?

4.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA AL 1r DE GENER DE
2016
A FAVOR

5.1.A.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL DEUTE QUE
MANTÉ LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE
VILA-SECA (Ciutadans)
ABSTENCIÓ
Com no pot ser d’altra manera, nosaltres estem a favor que es paguin els
deutes entre administracions, no cal que els expliquem la nostra postura
respecte l’espoli fiscal, ni que entrem al debat respecte al dèficit de
finançament que pateix el país respecte a competències delegades, on es
delega la responsabilitat però “s’oblida” el finançament per desenvolupar-la,
llei de la dependència, per exemple... Dit això, aquesta moció mereix
diversos comentaris:
ü L’exposició de motius diu que la Generalitat reconeix el deute amb els
ajuntaments i que te previst satisfer aquest deute durant el 2016 i
l’acord que es proposa aprovar consisteix a requerir que el deute es
pagui abans de finalitzar 2016... On és la diferència entre el que diu
la Generalitat i el que proposa la moció? Quin sentit té aquesta
moció?
ü A veure, per tenir-ho clar, si la Generalitat deu diners als
Ajuntaments, i el “gobierno español” deu diners a la Generalitat, qui
deu diners a qui? Per què no aprofitem i reclamem també al Govern
de l’estat espanyol que pagui el que li deu a la Generalitat? O això no
toca?

5.1.B.- MOCIÓ DE SUPORT I PER LA CREACIÓ D’AJUDES A LES
PERSONES CELÍAQUES (Ciutadans)
A FAVOR
Completament d’acord a ajudar els celíacs, tot el que sigui ajudar a millorar
la vida dels nostres veïns i veïnes a nosaltres ens hi trobaran.
Treballem també per altres col·lectius, no només els celíacs. I fem-ho si cal
enlloc de l’administració que li pertocaria.
Per nosaltres, el que realment s’hauria de fer és crear unes bases d’ajuts
per cobrir les necessitats de tots els col·lectius que pateixen trastorns
alimentaris, no només els celíacs, i establir mecanismes que permetin
accedir a aquests ajuts amb rigor i seriositat, per a què aquests ajuts arribin
a les persones que realment o necessiten.

Però ja hem començat dient que tot el que sigui ajudar a nosaltres en hi
trobaran, per tant, votarem a favor.

5.2.A.- MOCIÓ PER OFERIR COOPERACIÓ REAL DES DEL
MUNICIPALISME PER AFRONTAR L’ACTUAL CRISI HUMANITÀRIA
DELS REFUGIATS (Vila-seca en Comú)
Sense efectes. Es retira
Serveixi també aquest argumentari per a la moció presentada pel grup del
PSC i que debatrem més endavant, a nosaltres ens fa vergonya ser
europeus, si això vol dir permetre el drama humà que s’està vivint a les
fronteres gregues, mentre els caps d’estat europeus és reuneixen una
vegada i una altra per no decidir res o, decidir no acceptar la gran
responsabilitat que tenim, en els drames que es viuen arreu del mon per
culpa de les estratègies geopolítiques, deixant en mans de la corrupta
administració turca a milers de refugiats, quan no fa pas tants anys, els
refugiats érem nosaltres. Avui hem vist a les notícies les condicions
infrahumanes en què sobreviuen, o no, 6.000 refugiats al port del Pireu,
sobren les paraules...
Aprofitem l’avinentesa per deixar dues preguntes a l’aire: Quants països
europeus estan venent armes a alguna o a totes les parts del conflicte sirià?
I en clau local també: Quants minuts de silenci hem fet per condemnar els
atemptats que dia sí, dia també, pateixen els habitants de Bagdad altres
ciutats no occidentals i que causen morts a milers?
És evident que cal ajudar, sense reserves i amb tota la bona disposició i
capacitat que puguem, però malauradament, aquest acords son un brindis
al sol, perquè el govern de l’estat espanyol està posant tota la bel·ligerància
que hauria de mostrar a nivell europeu en favor dels refugiats, a reprimir
totes aquelles iniciatives que puguin sorgir a nivell local, preocupats,
únicament, per demostrar qui mana i no per ajudar... Tot i això, endavant,
intentem fer tot allò que estigui a les nostres mans, nosaltres votem a
favor.

5.2.B.- MOCIÓ AL PLE PER INCENTIVAR UN ACORD QUE PERMETI LA
DONACIÓ D’ALIMENTS EN BON ESTAT NO APTES PER A LA VENDA A
COL·LECTIUS AMB NECESSITATS (Vila-seca en Comú)
A FAVOR
Des de Decidim Vila-seca compartim al 100% la intencionalitat que subjau
darrera d’aquesta moció, ja hem dit anteriorment que sempre que es tracti
d’ajudar als nostres veïns i veïnes a nosaltres ens hi trobaran, per això
votarem a favor, però permetin-nos plantejar-los alguns dubtes:
ü En temps passats de major abundància econòmica, és cert que les
grans superfícies descartaven aliments amb períodes de caducitat
curts i que podien servir per aquest propòsit que vostès plantegen,
però això ja no passa avui en dia, i no per “no donar” aquests
aliments als més necessitats, si no que tothom s’ha ajustat i els
supermercats també, i intenten obtenir tots els ingressos possibles
amb ofertes d’última hora amb aquest tipus d’aliments... i creguinnos que molta gent ja les espera, vagin un divendres al Mercadona i
ho podran comprovar... per tant, de que estem parlant exactament?
ü “Coordinar-ho amb el Centre Obert i associacions sense ànim de
lucre”... què hi te a veure el centre obert o les associacions en tot
això? Aquesta feina la vénen fent tan bé com saben i poden el Banc
d’Aliments i Creu Roja, i si algú té ganes de col·laborar només cal
que s’adreci a alguna d’aquestes dues entitats que segur que el
rebran amb els braços oberts... i hi podrà anar amb la samarreta
que vulgui...
ü Crear un distintiu “d’empresa solidària”... Cada empresa o negoci
coneix les seves circumstàncies i fins on pot arribar o no, no sempre
és un tema de voluntat. Repartir carnets de solidaritat pot ser
perillós...
Ja els hem dit que votarem a favor, però potser valdria la pena repensar-ho
una mica tot plegat i fer un plantejament més possibilista.

5.2.C.- MOCIÓ PER CREAR UNA NORMATIVA REGULADORA DELS
MATRIMONIS CIVILS CELEBRATS PER L’AJUNTAMENT (Vila-seca en
Comú)
A FAVOR

Per part nostra no hi veiem cap problema a aquesta moció, votarem a
favor.
Personalment, cap dels dos regidors que actualment té el nostre Grup
Municipal té cap mena d’ambició en aquest sentit però no veiem problema
en que això sigui així, a d’altres països hi ha parelles que les casa Elvis
Presley o Batman i viuen felices tota la vida... endavant i molt d’encert.

5.3.A.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL PRE-ACORD SIGNAT PELS CAPS
D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA (PSC)
A FAVOR
Ja hem parlat abans d’aquest tema i hem deixat clara quina és la nostra
posició, el pre-acord del que parla la moció ara ja és un acord en ferm i és
tan o més vergonyós del que semblava.
Hem pogut comprovar els darrers dies com tancades les portes de Grècia, la
gent es torna a jugar la vida al sud d’Itàlia, a Ceuta o Melilla o on sigui, per
què no es poden posar portes ni aixecar fronteres per aturar la
desesperació... Què no faríem qualsevol de nosaltres pels nostres fills si ens
trobéssim en la situació d’aquestes persones? Persones que es juguen la
pròpia vida i la dels seus per intentar obtenir, no una vida millor, si no
simplement, una vida, per què als seus llocs d’origen, no tenen ni futur ni
esperança.
Per què marxen els nostres joves cap a països més desenvolupats si no és
pel mateix motiu? Amb quina autoritat moral creiem que els nostres si
poden emigrar cap a Alemanya però hem de posar impediments per a que
arribin els ciutadans sirians... que per cert, pocs son els que volen venir cap
aquí (prefereixen països del nord d’Europa) i això ens hauria de fer
reflexionar profundament...
De poc o res serveix aprovar aquesta moció, però fem-ho, aprovem-la, per
nosaltres no quedarà... Però hi ha una cosa que és clara, si la expressió o la
essència de la Unió Europea és el lamentable espectacle d’americanes i
corbates passant-se la llufa i assenyalant-se amb el dit, mentre milers de
persones, entre les quals molts nens, que només demanen refugi i una
oportunitat, s’ofeguen i moren a les seves fronteres, a nosaltres que no ens
hi busquin, tan de bo siguin certes les profecies que ens expulsaran
d’aquest club de mercaders on uns pocs viuen de luxe gràcies a la misèria
de molts altres, només mereixen menyspreu.

5.3.B.- MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC DE PARÍS 2015 (PSC)
EN CONTRA
Perquè volem una defensa real del medi ambient.
Perquè ens preocupa el futur dels nostres fills.
Perquè veiem amb preocupació com el canvi climàtic avança imparable amb
conseqüències inimaginables per a la vida al nostre planeta.
Perquè avorrim aquesta societat consumista que deixarà d’herència un
planeta mort i exhaurit.
Per tot això, votarem en contra d’aquesta moció
No creiem en el que ens diguin una colla de caps d’estat, que es troben uns
quants dies a cos de rei, per decidir quina quota de contaminació encara els
queda “per gastar”. Un lloc on es reparteixen carnets de punts per
contaminar i al final acaben signant un acord de mínims que cap d’ells
pensa complir i només serveix per fer-se la foto i ja ens veurem l’any
vinent. Un espectacle grotesc i fals, símbol de la decadència a la que ha
arribat el món actual, amb una humanitat incapaç de posar-se d’acord en
protegir allò més essencial per a la vida mateixa.
Falten polítiques reals per protegir el clima i el planeta a nivell global!
Canviar el model econòmic i energètic cap a una economia equilibrada
basada en el consum sostenible, les energies renovables i una producció
ajustada a les necessitats reals.
El cinisme de la nostra societat en aquest àmbit és desesperant. Signem
protocols, tothom parla de l’efecte hivernacle o la petjada del carboni, es
fan declaracions, agendes i tothom està molt preocupat, però volem un
model d’iPhone nou cada any o sortir el cap de setmana amb el cotxe “a
tombar” sense més... tot comèdia... Tot plegat és un circ i nosaltres no hi
volem participar.

5.4.A.- MOCIÓ D’IMPUGNACIÓ DELS SOSTRES MÀXIMS ANUALS
DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA (Decidim
Vila-seca)
A FAVOR
Assignar sostres diferenciats als regidors en funció del color polític o de si
formen part del equip de govern o no, com passa en aquest Ajuntament,
està fora de la legalitat.
Per tant, la moció que presentem representa una doble oportunitat: per una
banda, ajustar-nos a la legalitat vigent establint un únic sostre comú a tots
els regidors de l’Ajuntament, i fer-ho de forma modesta i coherent amb
l’entorn econòmic actual.

5.4.B.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR
DEFENSA (Decidim Vila-seca)
A FAVOR
Decidim Vila-seca busca, amb aquesta moció, l’adhesió de l’Ajuntament a la
campanya “No puc esperar!”, promoguda per ACCU Catalunya, per facilitar
que les persones amb algun problema mèdic, no contagiós, puguin utilitzar
un lavabo de forma urgent.

