MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORIDINARIA I URGENT
CELEBRADA PER LA JUNTA DE DIRECCIÓ DEL CONSORCI
INTERMUNICIPAL DE VILA-SECA, SALOU I LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, EN DATA 18 DE FEBRER DE 2022.
Essent les 9.10 hores, del dia 18 de febrer de 2022 i de forma telemàtica, es
reuneix en sessió extraordinària i urgent sota la presidència delegada del Sr.
JORDI CABRAFIGA MACIAS, la Junta de Direcció del Consorci Intermunicipal
de Vila-seca, Salou i la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Centre
Recreatiu i Turístic, amb l’assistència dels membres de la Junta de Direcció que
tot seguit s’indiquen: Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, Sr. PERE SEGURA
XATRUCH, Sra. MANUELA MOYA MOYA, Sr. JESÚS BARRAGAN PASCUAL,
Sr. JUAN ANTONIO RAMIREZ RUBIO, Sr. DAVID GONZALEZ CARDEÑA, Sr.
MARC MONTAGUT PRATS, Sr. XAVIER FARRIOL ROIGÉS i la Sra. MARTA
ESPASA QUERALT.
Actua com a secretari, el Sr. IGNACIO RÍO SANTOS, que dóna fe de l’acta.
Hi assisteixen també l’Interventor de Fons del Consorci, el Sr. JUAN MANUEL
HERNANDEZ VALLEJO, i els arquitectes del Consorci CRT, Sr. LLUIS M.
SERRA SOLÉ i Sr. ANTONI BATLLE CARAVACA.

Prenc la paraula el President per delegació del Consorci , Sr. Jordi Cabrafiga:
Comencem amb la primera sessió extraordinària urgent amb dos punts a l’ordre
del dia, primer: ratificació de la urgència de la sessió i segon: aprovar, si s’escau,
la inclusió d’una disposició final als estatuts del Consorci Centre Recreatiu i
Turístic . Aquest segon punt es relaciona amb la distribució dels rendiments
obtinguts al nou sector i aquesta és la motivació per la qual, doncs, es convoca
aquesta primera sessió d’urgència. Crec que l’alcalde de Salou tenia alguna
consideració a fer?.
Alcalde de Salou, Sr. Pere Granados:
No, simplement és que s’ha de votar la urgència de la sessió
President per delegació.
Correcte, Sí, sí, correcte, així és.

Alcalde de Salou:
Quan vostè digui.
President per delegació :
Si, si us sembla votem.

1r.-

RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

President per delegació:
Doncs vots en contra? Els 4 representants de Salou. Abstencions? Ningú. Vots
a favor? 6, els 4 representants de Vila-seca i els 2 de la Generalitat de Catalunya.
6 a 4. Passaríem doncs al següent punt , punt 2 de l’ordre del dia
La junta de direcció ratifica la urgència d’aquesta sessió per 6 vots a favor i 4 en
contra.
Demana la paraula l’alcalde de Vila-seca, Sr. Pere Segura:
Voldria fer una consideració, si Salou ha votat que no a la ratificació d’urgència
de la sessió actual, Vila-seca votarà que no a la ratificació d’urgència de la sessió
de la modificació del PDU, perquè evidentment, si s’impugna aquest punt
s’impugnarà per part de Vila-seca la següent convocatòria, per tant anirà tot lligat,
qui impugni aquest punt o aquesta convocatòria estarà impugnant també la
urgència de l’aprovació de la modificació del PDU. Vull que consti en acta
d’aquesta manera.
President per delegació:
Perfecte doncs, secretari prengui nota i que així consti

2n.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCLUSIÓ D’UNA DISPOSICIÓ FINAL
ALS ESTATUTS DEL CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC
El Sr. President per delegació dona la paraula al Secretari del Consorci del CRT,
Sr. Ignacio Rio, per tal que expliqui als membres de la Junta de direcció aquesta
disposició.
Secretari Consorci CRT, Ignacio Rio:

Gracies Sr. President. La redacció d’aquesta disposició final és pràcticament
literal del que consta a l’esborrany de la modificació del PDU del CRT de Vilaseca i de Salou. La proposta que s’ha inclòs en aquest document urbanístic és
la que es trasllada en aquesta disposició final primera al text dels estatuts.
President per delegació:
Entenc que no cal que la llegeixi per tant passaríem a la votació. Vots en contra?
Alcalde de Salou:
Sr. President, voldríem fer una explicació del nostre vot, si ens ho permet. Que
quedi constància en l’acta d’avui de forma literal el següent:
Voto, de forma expressa, clara i precisa, en contra de qualsevol interpretació,
modificació o alteració dels estatuts vigents del consorci, en compliment de la
declaració institucional aprovada pel Ple del municipi de Salou, per unanimitat,
el dia 16 de febrer de 2022, tot manifestant, també de forma expressa, clara i
precisa, la crida concreta al redactat de l’article 6 dels estatuts vigents, on es
recull que “ ...els ens consorciats queden compromesos fins a l’expiració del
termini inicial pactat al manteniment i conservació del Consorci, i estan obligats
a complir fidelment les obligacions consorcials en l’exercici de les competències
pròpies de cadascuna de les entitats consorciades”.
Enviarem també el redactat escrit per tal que el pugui reproduir. Gràcies
President per delegació:
Gràcies alcalde
Vocal junta de direcció, Sr.Jesús Barragán:
Sr. President com que els vots són individuals, els farem individuals. Vull ratificarme de forma individual al text anterior i voto, de forma expressa, clara i precisa,
en contra de qualsevol interpretació, modificació o alteració dels estatuts vigents
del consorci, en compliment de la declaració institucional aprovada pel Ple del
municipi de Salou, per unanimitat, el dia 16 de febrer de 2022, tot manifestant,
també de forma expressa, clara i precisa, la crida concreta al redactat de l’article
6 dels estatuts vigents, on es recull que “ ...els ens consorciats queden
compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat al manteniment i
conservació del Consorci, i estan obligats a complir fidelment les obligacions
consorcials en l’exercici de les competències pròpies de cadascuna de les
entitats consorciades”.
Vocal Junta de direcció, Sr. David Gonzalez:

President per tal que quedi constància en l’acta d’avui de forma literal , voto, de
forma expressa, clara i precisa, en contra de qualsevol interpretació, modificació
o alteració dels estatuts vigents del consorci, en compliment de la declaració
institucional aprovada pel Ple del municipi de Salou, per unanimitat, el dia 16 de
febrer de 2022, tot manifestant, també de forma expressa, clara i precisa, la crida
concreta al redactat de l’article 6 dels estatuts vigents, on es recull que “ ...els
ens consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat
al manteniment i conservació del Consorci, i estan obligats a complir fidelment
les obligacions consorcials en l’exercici de les competències pròpies de
cadascuna de les entitats consorciades”.

Vocal junta de direcció, Sr. Marc Montagut:
Vull fer constar en l’acta d’avui de forma literal que voto, de forma expressa, clara
i precisa, en contra de qualsevol interpretació, modificació o alteració dels
estatuts vigents del consorci, en compliment de la declaració institucional
aprovada pel Ple del municipi de Salou, per unanimitat, el dia 16 de febrer de
2022, tot manifestant, també de forma expressa, clara i precisa, la crida concreta
al redactat de l’article 6 dels estatuts vigents, on es recull que “ ...els ens
consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat al
manteniment i conservació del Consorci, i estan obligats a complir fidelment les
obligacions consorcials en l’exercici de les competències pròpies de cadascuna
de les entitats consorciades”.
President per delegació:
Moltes gràcies. Llavors, si no hi ha res més, continuarem amb la votació. Vots en
contra? 4 dels representants de Salou. Abstencions? Cap .Vots a favor? 6 dels
representants de Vila-seca i de la Generalitat de Catalunya . Aquest punt es
considera aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra.
Quedant l’acord redactat de la següent forma:
I.- Antecedents de fet:
Primer.- En data 14 de febrer de 2022, el President per delegació del Consorci
del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (d’ara endavant, el Consorci),
el Sr. Jordi Cabrafiga i Macias, sol·licita un informe conjunt al Secretari i a
l'Interventor del Consorci del CRT perquè informin com s’ha de procedir per
formalitzar en seu del Consorci del CRT el següent acords al qual es va arribar
el divendres 11 de febrer entre representants designats pels ajuntaments de
Salou, Vila-seca i la Generalitat de Catalunya que consisteix en que: els tributs
locals delegats del Sector 1 – Complexos Turístics Integrats (CTI) es distribuiran
segons el percentatge de superfície que estigui en cada terme municipal tal com
figuri al text de la modificació puntual del PDU que s’està tramitant actualment.

Segon.- En data 14 de febrer de 2022 l'Interventor i el Secretari del Consorci
emeten l’informe conjunt amb les següents conclusions: «Per tot l’anterior, en el
supòsit plantejat pel President per delegació del Consorci del CRT, la proposta
d’acord reuneix la suficient rellevància i efectes jurídics i econòmics, com per a
tramitar-la com una modificació estatutària».
Tercer.- Atès que en data 15 de febrer de 2022 la Sub-direcció General
d’Actuacions Urbanístiques del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha enviat al Consorci
l’esborrany de febrer de 2022 de la modificació del Pla Director Urbanístic de
reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou. Fruit de l’anterior, tant a la
memòria com a la proposta de redacció de l’article 14.9 de la normativa consta
que «D’acord amb la configuració del sector 1 CTI, els rendiments obtinguts de
la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals derivats del
desenvolupament urbanístic del sector 1 CTI es distribuirà entre els Ajuntaments
de Salou i Vila-seca, en la proporció territorial que cada municipi té en l’àmbit
d’aquest sector, que és del 59,35 % per Salou i 40,65% per Vila-seca».
II.- Consideracions jurídiques
D’acord amb l’article 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
D’acord amb els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb l’article 49 dels Estatuts del Consorci Centre Recreatiu i Turístic.

Per tot això la Junta de Direcció del Consorci del C.R.T. adopta, amb sis vots a
favor i quatre en contra, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la inclusió d’una disposició final als Estatuts del Consorci
Centre Recreatiu i Turístic amb la següent redacció:
«Disposició final primera. Aclariment de la lletra b) de l’article 52.
La lletra b) de l’article 52 dels presents Estatuts s’ha d’interpretar en el sentit que
els ingressos fiscals procedents del Sector 1 – Complexos Turístics Integrats
(CTI), es distribuiran entre els Ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció

territorial que cada municipi té en l’àmbit d’aquest sector, que és del 59,35% per
Salou i un 40,65% per Vila-seca.»

SEGON.- Donar trasllat de l’acord transcrit en el punt anterior als Ajuntaments
de Salou i de Vila-seca, per tal que sigui ratificat amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de cada Corporació i es notifiquin al Consorci
CRT els dits acords per tal que sigui el Consorci el que sotmeti aquesta inclusió
d’una disposició final als Estatuts a una informació pública comuna i conjunta,
sens perjudici de l’obligació de cada Ajuntament de publicar l’acord plenari en el
seu respectiu tauler d’anuncis per un període de 30 dies.

TERCER.- Sotmetre la inclusió d’una disposició final als Estatuts, un cop
ratificada pels Ajuntaments de Salou i de Vila-seca, a informació pública per un
termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i en
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

QUART.- El present acord d’aprovació de la inclusió d’una disposició final als
Estatuts s’entendrà definitiu per als Ajuntaments si un cop ratificat pels seus
plenaris i sotmès a informació pública no es presenta cap al·legació, havent-se
de trametre després a la Generalitat per a la seva aprovació i ratificació com a
Ens consorciat, amb posterior publicació oficial dels Estatuts i tramesa a la
Direcció General d’Administració Local.

CINQUÈ.- En el cas de formular-se al·legacions dins el període d’informació
pública, serà la Junta de Direcció del Consorci la que decidirà sobre la seva
estimació o desestimació. En cas de desestimació queda també facultada la
Junta de Direcció del Consorci per aprovar definitiva i simultàniament aquest
acord de modificació d’Estatuts. En el cas de estimació de les al·legacions que
comportin modificació del text que s’aprova en aquest acord, el nou text modificat
es remetrà als Ajuntaments per a la seva ratificació.

3r.-

TORN OBERT DE PARAULES

No n’hi ha

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 9.20 hores
del dia al començament assenyalat, de tot el que jo, com a secretari, en dono fe
i estenc aquesta acta, que signa amb mi el senyor president delegat.

El president per delegació,

Jordi Cabrafiga Macias

El secretari,

Ignacio Río Santos

