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Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU

Assumpte
Revisada P.D. acta AYT/PLE/2/2020.

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 26 DE FEBRER DE 2020
****************************************************************
A l’Ajuntament de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12.00 hores del dia 26
de febrer de 2020, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, presidit pel senyor PERE GRANADOS
CARRILLO, al qual assisteixen els següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
HÉCTOR MAIQUEZ FORCADA
XAVIER MONTALÀ ARRIBAS
PEDRO ANTONIO MADRONA ARANCÓN
F. DAVID GONZÁLEZ CARDEÑA
DANIEL LÓPEZ GARCÍA
ESTELA BAEZA VAQUERIZO
YERAY MORENO MACÍAS
BEATRIZ MARÍA MORER PARDOS
MARÇAL CURTO HOYOS
MIRIAM MARTÍNEZ LUQUE
SEBASTIÀ DOMÍNGUEZ SAEZ
SANDRA ZAMORA JUANPERE
PERE LLUÍS HUGUET TOUS
M. DE LOS REYES PINO MOTA
NURIA MARTÍN GAIRAL
SERGIO SUSÍN GONZÁLEZ
MARIO GARCÍA VIDAL

Assisteix el secretari accidental, el senyor CARLOS BEUNZA ARRÚE.
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Hi assisteix també l’interventor general, el senyor JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

Les intervencions orals, si hi fossin, realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en
el seu cas, el secretari i l’interventor en els diferents punts de l’ordre del dia, indicades a
l’acta amb “Es produeix debat”, estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta
d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament
a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document
administratiu, donant-se amb això degut compliment a les previsions dels articles 25.2
apartat ñ) i 70 bis número 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i les determinacions aplicables de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment
administratiu de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic.

El president declara oberta la sessió. Seguidament es delibera sobre els punts inclosos en
l’ordre del dia i, a continuació, s’adopten els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 29 DE GENER DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 664/2020).
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 de gener de 2020, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- DESPATX OFICIAL.
201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 469 FINS AL NÚMERO
1295 DE L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 632/2020).
Es dona compte dels decrets des del número 469 fins al número 1295 de l’any 2020. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI.
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301.- VERIFICAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM (MP-104) REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'HOTEL CALA
VINYA A SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 10280/2018).
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu número 10280/2018, tramitat per la modificació puntual del POUM
referent a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya a Salou. (MP-104).
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. En data 25-09-2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la proposta de
modificació puntual del POUM referent a la nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala
Vinya a Salou (MP-104), aportada per Creaciones Particulars Marpa, sl, en data octubre
2018.
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en la sessió de 4 de
desembre de 2019 va acordar el següent:
“-1 Suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal referent a la nova ordenació de l’àmbit Hotel Cala Vinya (MP-104), DE Salou,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions
següents:
1.1 Cal incorporar l’edificació d’A. B. C. en el catàleg de béns protegits del POUM.
1.2 Cal incorporar a la normativa urbanística de la subzona 13e3 les obligacions contretes per
la propietat amb l’aprovació definitiva de la modificació pel que fa a cessions. Així com
també, la cessió de vialitat (vorera) fixada pel POUM en aquest àmbit d’actuació.
1.3 Cal mantenir la volumetria actual de l’edifici de l’hotel Cala Vinya, atès que l’objecte de la
Modificació és la recuperació de l’edifici del B. C., d’acord amb allò exposat a la part
valorativa.
1.4 Cal establir a l’article 230 (sisè) de regulació de la clau 13e3 que el document gràfic
anomenat “figures explicatives” que complementa la regulació de la subzona 13ee3 és
normatiu i vinculant.
1.5 Cal considerar com a planta baixa, la planta soterrani o si enterrada, el sostre de la qual
sobresurti més d’un metre d’aquest nivell, en virtut de l’article 155 de les Ordenances
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urbanístiques del POUM. I per tant, la superfície construïda d’aquesta planta haurà de ser
computable.
1.6 Cal incorporar a la normativa de la subzona 13e3 la
Departament de Cultura emès el 8 de juliol de 2019.

condició de l’informe del

1.7 Cal que la delimitació de la qualificació urbanística de la subzona 13e3 s’ajusti a la
delimitació provinent de la Modificació puntual de POUM (MP-62) referent al PAU CS-14,
de Salou, aprovada i vigent des de l’any 2014.
1.8 Caldrà completar l’expedient amb un estudi d’integració paisatgística, en virtut de l’article
20 del PDUSC.
1.9 Cal esmenar el document tramès i eliminar les referències a la iniciativa privada de la
modificació puntual tramesa.
-2 Indicar a l’Ajuntament que, d’acord amb el previst als article 26.1 i 36 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els
documents públics administratius han de tenir format electrònic i la seva tramesa s’ha de fer
també electrònicament. A aquests efectes s’han posat a disposició dels ajuntaments,
mitjançant la plataforma EACAT, els diferent formularis que permeten la tramitació telemàtica
de totes les fases dels diferents procediments urbanístics, als quals podeu accedir també a
través del web del Departament de Territori i Sostenibilitat
Recordar que el Text refós inclourà el text de les Normes urbanístiques en format editable de
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la llei d’Urbanisme,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
També caldrà que el document s’adeqüi als estàndards del MUC (Mapa urbanístic de
Catalunya) per tal de fer possible la sistematització del planejament urbanístic.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

3. En data 10-02-2020, registre d’entrada núm. 1847, Creacions Particulars Marpa, sl,
presenta “Text Refós de la modificació puntual del POUM referent a la nova ordenació de
l’àmbit de l’hotel Cala Vinya, Salou. (MP-104)”, de data febrer de 2020.
4. En data 13-02-2020 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura (Unitat de Planejament)
han emès informe proposant la tramitació del text refós aportat, atès que es considera
que dona resposta a l’acord de la CTUCT.
5. El Text Refós presentat, inclou el càlcul del valor total de les càrregues imputables a
l’actuació per tal que els propietaris, prèviament a la concessió de la corresponent
llicència d’obra, puguin complir el deure de pagament substitutori de les cessions
derivades de l’actuació de dotació.
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6. Atès que cal elevar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona el
document de text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i diligenciat.
Fonaments de dret
1. Atès el previst als articles 76, 80, 85, 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els article 107, 117 i 118 del Decret 305/2006 pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).
2. Disposició addicional 2ª.3 i 4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya sobre
actuacions de transformació urbanística.
3. Atesa la competència per aprovar el planejament general, prevista a l’art. 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atribuïda al Ple.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Gestió del Territori, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor (7 de Sumem per Salou i 5 del PSC), 5 vots en contra (4 d’ERC
i 1 del PP) i 4 abstencions de C’s, el següent:
1. Verificar el document de “Text refós de la modificació puntual del POUM referent a la
nova ordenació de l’àmbit de l’hotel Cala Vinya, Salou. (MP-104)”, de data febrer de
2020.
2. Remetre l’esmentat Text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, per tal de donar compliment al seu acord de data 04-12-2019.
3. Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona l’adopció de la
resolució definitiva que s’escaigui, previs els tràmits oportuns.
4. Advertir que amb caràcter previ a la concessió de la corresponent llicència d’obres, els
propietaris hauran de complir amb el deure de pagament substitutori de les cessions
derivades de la present actuació, d’acord amb el càlcul del valor total de les càrregues
que hi constin a la present modificació, un cop aprovada definitivament.
(ES PRODUEIX DEBAT)
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400.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, NOVES TECNOLOGIES I SEGURETAT
CIUTADANA.
401.- DECLARAR, SI ESCAU, BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL EL JACIMENT
ARQUEOLÒGIC DE LA CELLA, A SALOU, PER SER INSCRIT EN EL CATÀLEG DEL
PATRIMONI CULTURAL CATALÀ (EXPEDIENT NÚMERO 17431/2019).
Fets
1. El 5 de setembre de 2019 l’arquitecte municipal cap de la Secció de Projectes Urbans
proposa la declaració de bé cultural d’interès local el jaciment arqueològic de la Cella, a
Salou, per a ser inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
2. Amb aquesta finalitat s’ha redactat document tècnic per part del Dr. J. D. F., de data
setembre de 2019, professor del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat
Rovira i Virgili.
3. Aquest jaciment es localitza al terme municipal de Salou, dins les finques cadastrals del
Polígon 19, parcel·les 56, part de la 78, 79 i de la 80, i segons queda delimitat en el
referit informe tècnic de proposta de protecció. Es determina que afecta les següents
finques:
Ref. cadastral
6674956CF4467F0001AR
6674979CF4467F0001ER
6674980CF4467F0001IR
6674978CF4477E0001JX

Situació
PZ PALMERES LES 1
CR COSTA DE LA 74
CR COSTA DE LA 72
CL VAPORET 20

Afectació
Total
Total
Parcial
Parcial

Titular
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Salou
Autoritat Portuària de
Tarragona

4. El 16 d’octubre de 2019 la unitat de Contractació i Patrimoni emet informe jurídic sobre
l’assumpte, amb el vistiplau del secretari general.
5. El 27 de novembre de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Salou inicia procediment per a la
declaració de bé cultural d'interès local el jaciment arqueològic de la Cella, a Salou.
Aquest acord municipal i el document tècnic descriptiu es sotmet a informació pública pel
període d'un mes, mitjançant la publicació del corresponent edicte en els següents
mitjans:
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- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 03-01-2020.
- Tauler d'edictes de l'Ajuntament, de l’11 de desembre de 2019 al 5 de febrer de 2020.
6. Mitjançant notificació adreçada a l'Autoritat Portuària de Tarragona se li atorga un termini
de 15 dies d'audiència i vista de l'expedient de referència, a fi que pugui presentar les
al·legacions i documents pertinents.
7. El 6 de febrer de 2020 el secretari general de l’Ajuntament certifica que dins del termini
d'exposició pública i d'audiència atorgat, no s'ha presentat cap reclamació o al·legació
sobre l'assumpte.
Fonaments de dret
1. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
La figura del bé cultural d’interès local (BCIL) permet als ajuntaments catalogar béns
immobles de rellevància local mitjançant un procediment de declaració singular. El
procediment de declaració de BCIL es regula a l’article 17 de la Llei 9/1993.
Pel present cas, la competència per declarar BCIL recau en l’Ajuntament, al tenir una
població de més de 5.000 habitants, una vegada ja es disposa de l’informe tècnic exigit,
per finalment traslladar dita declaració municipal al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a fi que s’inscrigui el bé en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català, com a bé catalogat.
La declaració d’un bé com a BCIL comporta l’aplicació immediata del règim de protecció
que la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix per als béns catalogats
immobles.
2. Informe jurídic de 16 d’octubre de 2019 del cap del Servei de Suport Intern i del tècnic de
Patrimoni, amb el vistiplau del secretari general.
3. L'òrgan competent és el Ple de l’Ajuntament.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Declarar bé cultural d’interès local el jaciment arqueològic de la Cella, a Salou, per a ser
inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
2. Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que inscrigui en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català el bé municipal de referència, de conformitat es
descriu a l’adjunt document tècnic elaborat a l’efecte.
3. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a
l’Autoritat Portuària de Tarragona.
4. Traslladar el present acord a les unitats municipals d’Arquitectura i Cultura.

Peu de recurs
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs
contencios-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa,
podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre
recurs que estimeu procedent.

402.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU PER L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 18152/2019).
Identificació de l’expedient
Expedient número 18152/2019, relatiu a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Salou per l’any 2020.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1.

El 28 de novembre de 2018, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2019.

2.

El 7 i 14 de febrer de 2019, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(núm. 7805) i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (núm. 2019-01437)
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respectivament, l’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball del personal de
l’Ajuntament de Salou per l’any 2019.
3.

El 3 d’abril de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la primera modificació
de la relació de llocs de treball per a l’any 2019.

4.

El 28 i 29 de maig de 2019, es publica la Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(núm. 2019-04762) i al Diari Oficial de la Província de Tarragona (núm. 7885)
respectivament, l’aprovació definitiva de la primera modificació de la relació de llocs de
treball per a l’any 2019.

5.

El 29 de juliol de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar els canvis en la plantilla i la
relació de llocs de treball del personal eventual de l’ajuntament, que va comprendre el
número i la denominació dels llocs de confiança i/o assessorament especial.

6.

El 29 d’octubre de 2019, el Tècnic de Cultura va emetre informe amb el vistiplau de la
regidora delegada de Serveis Educatius, Lleure i Esport, sobre les necessitat d’un/a
monitor/a de lleure per a la continuïtat de les activitats del Centre Juvenil Masia Tous.

7.

El 18 de novembre de 2019, el Regidor delegat de Gestió del Territori, emet proposta de
reorganització de la regidoria de gestió del territori.

8.

El 19 i 20 de novembre de 2019, es reuneix la Mesa General de Negociació, en la qual
es fa entrega als representants sindicals dels organigrames i les respectives fitxes
descriptives del llocs de treball i se’ls hi dona un període per a què presentin
al·legacions, sent el 5 de desembre de 2019.

9.

El 5 de desembre de 2019, els representants sindicals presenten al·legacions a la
proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Salou per
l’any 2020.

10. El 8 de gener de 2020, es reuneix la Mesa General de Negociació, en la qual es tracten
les al·legacions presentades per part dels Sindicats, les quals són acceptades
parcialment.
11. El 9 de gener de 2020, la cap del Servei de Recursos Humans, emet informe tècnic
favorable en quan a la legalitat en la tramitació de la relació de llocs de treball de la
Corporació per l’any 2020.
12. Que la proposta de canvis amb les al·legacions acceptades es detalla al següent text,
adjuntant annex Relació de Llocs de Treball pel 2020:
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PROPOSTA
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A L’ANY 2020

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
OCUPACIÓ
La Unitat d’Ocupació es reubica a l’Àrea de serveis a les persones.
Es crea el lloc de treball núm. 11902 Tècnic/a Mitjà/ana d’Orientació i Inserció Laboral amb
un efectiu.
RECURSOS HUMANS, ORGANITZACIÓ, QUALITAT I ASSESSORIA JURÍDICA
L’OAC es subdivideix en la Unitat d’Atenció Telemàtica i la Unitat Atenció Presencial.
A la Unitat d’Atenció Presencial s’ubiquen el lloc de treball 12202 Auxiliar de Gestió amb 4
efectius.
A la Unitat d’Atenció Telemàtica es crea el lloc de treball 12203 Auxiliar de Gestió amb un
efectiu.
El lloc de treball núm. 12101 Tècnic/a Mitjà/ana de Qualitat es canvia de nom a
Coordinador/a d’Atenció a la Ciutadania i Qualitat i les funciones.
Es crea el lloc de treball núm. 12204 Administrativa a l’OAC amb un efectiu.
El lloc de treball núm. 11202 Tècnic/a Mitjà/ana de Gestió de Personal passa d’un a dos
efectius.
CONTRACTACIÓ
El lloc de treball núm. 33203 Tècnic/a Auxiliar de Jardineria i Medi Costaner es reubica a la
Unitat de Contractes i Concessions

ÀREA DE SERVEIS ECONOMICS
TRESORERIA
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El lloc de treball núm. 24001 Administratiu/va passa de tres a un efectiu.
El lloc de treball núm. 24005 Auxiliar de Gestió passa de tres a quatre efectius.
El lloc de treball núm. 24002 Auxiliar de Gestió passa d’un a dos efectius.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
El lloc de treball núm. 33203 Tècnic/a Auxiliar de Jardineria i Medi Costaner es reubica a la
Unitat de Contractes i Concessions.
El lloc de treball núm. 34103 Oficial de Primera es canvia de nom a Oficial de Primera Paleteria i es modifiquen les funcions, amb un efectiu.
Es creen els llocs de treball núm. 34107 Oficial de Primera – Encarregat de magatzem i
esdeveniments amb un efectiu i el lloc de treball núm. 34108 Oficial de Primera –
Maquinista, amb un efectiu.
El lloc de treball núm. 32101 passa de tres a dos efectius.
SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS
Es suprimeix la secció de planejament, gestió i projectes urbans i llicencies.
Es suprimeix el lloc de treball 31202 auxiliar de gestió.
El lloc de treball 31103 passa d’un a dos efectius.
Es reubiquen els llocs de treball núm. 31200 Cap de Secció i núm. 31201 Administratiu a la
Secció de Planificació i Gestió Estratègica de ciutat i es modifiquen les funcions.
SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESTRATÈGICA DE CIUTAT
Es crea la Secció de Planificació i Gestió Estratègica de Ciutat i s’ubiquen; el lloc de treball
núm. 31200 Cap de Secció i el lloc de treball núm. 31201 Administratiu i es modifiquen les
funcions.
Es crea el lloc de treball núm. 31203 Tècnic/a Mitjà/ana amb un efectiu.
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ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
ESPORTS
Els llocs de treball núm. 41000 Responsable d’Instal·lacions i Manteniment i 41003
Recepcionista-Informador/a es suprimeixen.
Es crea el lloc de treball núm. 41009 Informador/a amb un efectiu.
JUVENTUT I INFÀNCIA
El lloc de treball núm. 45002 Monitor/a Joventut i Infància passa de dos a tres efectius.
ACCIÓ SOCIAL
Es crea el lloc de treball núm. 47008 Administratiu/va amb un efectiu.
Es suprimeix el lloc de treball núm. 47002 Monitor/a Acció social.
Es crea el lloc de treball núm. 47012 Informador/a amb un efectiu.
El lloc de treball núm. 42102 Director/a Centre Obert es canvia de nom i funcions a
Coordinadora del SIS
Respecte al Servei d’Intervenció Socioeductativa i a l’ increment de professionals, el
contracte programa està subjecte a un període de vigència i a una finalització, per tant, la
decisió de l’administració és no incloure als professionals a la RLT donat que no formen part
de la estructura administrativa estable de l’Ajuntament.
L’acompliment del conveni amb la Generalitat i el possible increment de professionals, es pot
fer per altre vies, sense necessitat d’incloure els professionals a la RLT.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRANSIT I TRANSPORTS
Es suprimeix el lloc de treball núm. 51004 Administrativa per reconversió
PERSONAL EVENTUAL
El lloc de treball núm. 64000 augmenta en un efectiu.
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S’afegeixen a totes les fitxes dels Caps de serveis, secció i coordinadors les següents
funcions:
•
•

•

Cooperar, informar e implementar les mesures de seguretat definides a la Comissió
de seguretat de LOPD, del seu àmbit.
Cooperar, informar e implementar les mesures de prevenció de riscos laborals del seu
àmbit.
Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la
normativa vigent en matèria d’igualtat.

S’afegeixen a totes les fitxes:
•

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

•

Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la
normativa vigent en tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir el
deure de secret i confidencialitat

Fonaments de dret
1. Article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre, que aprova el text refós de la
Llei d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a la matèria objecte de negociació amb
els representants sindicals.
2. Article 74 Reial Decret Legislatiu 5/2015, 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei
d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en quant a l’ordenació dels llocs de treball.
3. Article 64 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, 23 d’octubre, que aprova el text refós de la
Llei del Estatut dels Treballadors.
4. Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local de
potestat d’autoorganització.
5. Article 90.1 i 90.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 126.4 i 127
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
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6. Article 22 lletra i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 32 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la relació de llocs de treball.
7. Article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
8. Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
9. Article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el qual es regula el tràmit d’audiència en quant a la
participació dels interessats.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (7 de Sumem per
Salou, 5 del PSC i 4 de C’s) i 5 vots en contra (4 d’ERC i 1 del PP), el següent:
1. Aprovar inicialment la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2020.
2. Publicar l’esmentada aprovació de la relació de llocs de treball en el Tauler d’anuncis de la
Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
(ES PRODUEIX DEBAT)

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.
501.- RATIFICAR, SI ESCAU, L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUAL S'APROVA L'ADDENDA
ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I
L'AJUNTAMENT DE SALOU PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS ESCOLAR
2019-2020 (EXPEDIENT NÚMERO 18382/2019).
Identificació de l’expedient:

 1451
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

Codi de document

3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

SEC14I009E

Núm. d’expedient

1583/2020

04-05-20

Expedient número 18382/2019, relatiu a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou per al PEE del curs escolar 2019-2020.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els infants i
adolescents, siguin com siguin i vinguin d' on vinguin. L’escola hi te una gran responsabilitat
però no podem oblidar quer aquesta responsabilitat és compartida amb les famílies, els
poders públics, els ajuntaments com a administració més propera al ciutadà i la
responsabilitat global de tota la societat.
2. L’article 19 de La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa: “totes les persones i
institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el
professorat, els professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis,
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions
que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme
educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de
serveis educatius.” L’article 40 insta les diferents administracions educatives a impulsar
acords de col·laboració per potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn.
3. D’acord amb el document marc del Pla Educatiu de l’Entorn, els plans educatius d’entorn
són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament
d’Ensenyament i les entitats municipals, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu
de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el
foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
4. L’any 2008, l’ Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya van signar el primer
conveni del Pla Educatiu d’Entorn pels anys 2009-2010, 2010-2011 i 2012-2013, demostrant
de manera explicita la seva voluntat i compromís amb aquesta iniciativa oberta i innovadora
de cooperació educativa entre ambdues institucions, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural i el foment de la convivència. Una vegada esgotat el conveni vigent, la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament va sol·licitar a
l’Ajuntament de Salou, la renovació d’aquests compromís mitjançant la signatura d’un nou
conveni.
5. La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió ordinària de data 19 de maig de 2015,
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
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mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu
d’Entorn, dels cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
6. El Ple Municipal en el decurs de la sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2019, va
aprovar, entre d’altres, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació i l’ Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu de l’Entorn
pels cursos 2019-2023.
7. En data 30 d’octubre es va rebre la 1a addenda econòmica del conveni de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’ Ajuntament de
Salou per al Pla Educatiu de l’Entorn pels cursos 2019-2020.
8. En data 26 de novembre de 2019, la Generalitat de Catalunya ha tramès l’exemplar
definitiu de la primera fulla amb una esmena de l’addenda econòmica al conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per
al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2019-2020
9. En data 18 de novembre de 2019 s’ha redactat la memòria justificativa.
10. En data 11 de desembre de 2019 la Secretaria General de l’Ajuntament ha emès el seu
informe.
11. En data 20 de desembre de 2020, l’Interventor de Fons ha emès el seu informe.
12. La Junta de Govern Local, en el decurs de la sessió ordinària de data 12 de desembre de
2019, davant la urgència de la tramesa del conveni exigit pel Departament d’Educació va
aprovar l’esmentada Addenda.
Fonaments de Dret
1. L’article 57 de la LRBRL disposa que la cooperació entre l’Administració local i les altres
administracions publiques es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i els
termes previstos per les lleis, i podrà tenir lloc, en qualsevol cas, mitjançant els consorcis i
convenis administratius que subscriguin.
2. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
3. Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre les
administracions públiques.
4. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la legislació sobre
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contractació pública els convenis, i per extensió els acords de col·laboració, que continguin
prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la citada legislació. Article 25. Recull el
principi de llibertat de pactes sempre que no siguin contraris a l’ordre públic, a l’ordenament
jurídic i als principis de bona administració.
5. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques catalanes. Article . 109 regula el règim jurídic, i l'Article 110 el contingut mínim
dels convenis, el Article 111 el procediment i expedient, i l'Article 112 l'eficàcia i la publicitat.
6. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
7. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon a
l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
8. Llei 12/2009 d’ Educació de Catalunya.
9. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686 de
5/08/2010).
10. Article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, el qual regula específicament la transparència.
11. Article 114,3 i 273 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.
12. Decret 137/2003 de 10 de juny, de regulació de els activitats en el temps lliure en les
quals participen menors de 18 anys.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2019, pel qual
s’aprova l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Salou per al PEE del curs escolar 2019-2020.
2. Trametre l’exemplar del conveni, una vegada signat, a la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
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3. L’addenda ha de ser publicada al Sistema nacional de publicitat de subvencions, d’acord
amb la legislació sectorial i al Portal de la transparència.
4. Remetre còpia de l’addenda, un cop signada, a la Secretaria General per al seu protocol i
arxiu.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

ANNEX

“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SALOU PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL
CURS 2019-2020.
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Juan José Falcó i Monserrat, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre
(DOGC núm. 7969, de 27.9.2019), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans
del Departament.
PER L’AJUNTAMENT DE SALOU
L'Il·lustríssim Senyor Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, elegit en la sessió del Ple de la
Corporació de 15 de juny de 2019i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article
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53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni.
EXPOSEN:
1.Que amb data 29 d’octubre de 2019el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Salou van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn (PEE).
2.Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses que
cal atendre.
3.Que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següent:
CLÀUSULES:
PRIMERA.-L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al
curs acadèmic 2019-2020.
SEGONA.-El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació
de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2019: 35% de la quantitat total:1.050euros
2020: 65% de la quantitat total:1.950eurosLa quantitat corresponent a l’any 2019 es farà
efectiva a càrrec de la posició pressupostària D/460000101/4241/0000 del centre gestor
EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, prorrogat per al 2019.
La quantitat corresponent al 2020 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
equivalent de l'any 2020.L’Ajuntament de Salou farà una aportació mínima de 900euros,
corresponent al 30% de la dotació del Departament d’Educació.
TERCERA.-El Departament d’Educació farà efectiu a l’Ajuntament de Salou l’import total de
3.000eurosdistribuït de la manera següent:
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En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la
signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà un
cop es liquidi correctament l’import total, mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament
de Salou de la documentació següent:
1.Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau
de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs
en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses
efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim de 900 euros,
amb indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el
nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament
de les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament.
2. Full resum de les despeses realitzades.
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de col·laboració.
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de
2020.L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden
portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final
del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. La
corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la
clàusula segona. Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li
sigui requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
QUARTA.-Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de2020.
CINQUENA.-Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.”

502.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE SALOU, PER A
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN
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MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN
FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE
GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (EXPEDIENT NÚMERO
19138/2019).
Identificació de l’expedient:
Expedient número 19138/2019, relatiu a l’aprovació del el conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Salou, per a la realització del programa de formació i inserció organitzat en
la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Els Programes de Formació i Inserció – Pla de transició al treball (FPI-PTT)tenen una
finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el
desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una
inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques per
prosseguir estudis en els ensenyaments de formació professional i, si escau, obtenir el títol
de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Aquests programes s’adrecen a joves d’
entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària
obligatòria.
2. El Departament d’Ensenyament i les Administracions Locals, mitjançant conveni poden
oferir una oferta específica de programes de qualificació professional inicial en la tipologia de
“Pla de transició al treball (PPI - PTT).
3. Atès que l’Ajuntament de Salou va creure convenient, d’acord amb l’acord adoptat a la
Taula Mixta de Planificació celebrada al desembre de l’any 2014, entre el Sr. Alcalde i la
Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, oferir les majors possibilitats
possibles als joves que, tot i no haver acreditat l’ESO, tenen diverses capacitats, nivells
formatius, interessos, objectius professionals i necessitats de formació diferents, en
col·laboració i amb el suport econòmic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el conveni adjunt que instrumenta i concreta puntualment les
obligacions de cadascuna de les parts d’acord amb l’abast de l’actuació corresponent.
4. En data 28 d’abril de 2015 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Salou i el Director
general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament
d’Ensenyament per a l’any 2015, prorrogable de forma automàtica, fins a quatre anys,

 2151
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

Codi de document

3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

SEC14I009E

Núm. d’expedient

1583/2020

04-05-20

sempre i quan s’estableixin els programes de formació i inserció per als cursos escolars
adients.
5. En data 15 de juliol de 2019, es va rebre mitjançant la plataforma Eacat la proposta de
conveni de col·laboració per a la realització del PFI-PTT, amb data de vigència des de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2023.
6. La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès el seu informe en data 13 de gener de
2020.
7. L’ Intervenció de Fons ha emès el seu informe en data 13 de gener de 2020.
Fonaments de dret
1. L’article 57 de la LRBRL disposa que la cooperació entre l’Administració local i les altres
administracions publiques es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i els
termes previstos per les lleis, i podrà tenir lloc, en qualsevol cas, mitjançant els consorcis i
convenis administratius que subscriguin.
2. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
3. Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre les
administracions públiques.
4. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la legislació sobre
contractació pública els convenis, i per extensió els acords de col·laboració, que continguin
prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la citada legislació. Article 25. Recull el
principi de llibertat de pactes sempre que no siguin contraris a l’ordre públic, a l’ordenament
jurídic i als principis de bona administració.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
6. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon a
l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
7. Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la
formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i
es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols
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acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5.3.2014).
8. Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'estableixen set títols de formació
professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE
núm. 130, de 29.5.2014)
9. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball (DOGC núm.
6928, de 5.8.2015)
10. Resolució EDU/1721/2019, de 20 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres
educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció en el curs 20192020.
11. Resolució de 14 de gener de 2015, del director general de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per
impartir els cicles de formació professional bàsica a partir del curs 2014- 2015.
12. Resolució EDU/880/2019, de 4 d'abril, per la qual es modifica la Resolució
EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula
d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.
13. Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs
2019-2020.
14. Correcció d'errades a la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven
les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons
públics, per al curs 2019-2020
15. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la
adolescència.
16. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Salou, per a la realització
del programa de formació i inserció organitzat en la modalitat Pla de transició al treball
(PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de
graduat/ada en educació secundària.
2. Trametre còpia del present acord i els exemplars del conveni degudament signats al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Autoritzar i disposar la despesa.
4. Publicar el conveni al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Portal de la
transparència, al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya. Remetre còpia al tribunal de comptes o sindicatura de comptes, si fos el cas.
5. Remetre el conveni signat a la Secretaria General per al seu protocol i arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

ANNEX

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
SALOU PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A
JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL
TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
REUNITS:
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Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís Espinós
Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,
nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i
actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de
28 de juliol de 2011).
Per l’Ajuntament de Salou l’Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, fent
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient
per formalitzar aquest acte i
EXPOSEN:
I. Que en la ciutat de Salou i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves que ha
finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació
secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema educatiu i
no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar se al món del treball
amb perspectives de continuïtat.
II. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i
professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els
ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau
mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la
realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en
ESO.
III. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer
nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al
llarg de la vida.
IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per
la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014),
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de
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febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament
l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al
Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les
administracions locals i el Departament d’Educació.
D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del
present conveni, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primera
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Salou,
per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a la localitat de Salou, en el marc dels
programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han
deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que
en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni
participen en altres accions de formació.
Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI,
millorar la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en
millors condicions, com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa,
especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà.
Segona
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :
a) L'organització d’1 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, oficina i
atenció al públic, d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva
estructura i continguts.
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per
als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons
cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu de millorar
les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així
mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i
aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament en el seu
procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa.
L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari,
a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si s'escau.
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Tercera
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos
següents:
a) El Departament d'Educació
1. Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació,
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de
treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació.
2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a disposició
del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com
l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació general i
territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d’Educació.
3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat
de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos.
4. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i
professional establert per als programes de formació i inserció.
b) L’ Ajuntament de Salou
1. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació
general del programa de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.
2. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de
formació professional del programa objecte del present conveni: auxiliar de vendes, oficina i
atenció al públic.
3. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació
professional del programa d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
4. El suport dels tècnics municipals de l’àrea d’Ensenyament.
5. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i
inserció objecte d’aquest conveni.
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
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Els professionals a que fa referència l’apartat b)3 impartiran les hores de formació
corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en les periòdiques
de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació.
La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b) 3. No generarà
més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions
pròpies d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el
Departament d’Educació.
Quarta
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i
dependents en l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per compte
d’aquells, per acció o omissió durant l’exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat
civil professional. Disposa també d’una pòlissa d’assegurança de danys materials que cobreix
el contingut dels bens immobles que utilitza, amb independència del títol que ostenti
(propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions que li
corresponen.
L’Ajuntament de Salou disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest
conveni, com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i
mitjans materials o de l’acció o omissió dels seus empleats i dependents.
Cinquena
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació
professional del programa d’auxiliar de de vendes, oficina i atenció al públic:
L’Ajuntament de Salou facilitarà les aules i equipaments necessaris en el Centre de Formació
Permanent Atenea, ubicats en l’Avinguda Pau Casals, 14 de Salou, adients per desenvolupar
les accions formatives objecte d’aquest conveni.
L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a
espai docent.
Sisena
Les parts es comprometen a:
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1. Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE)
2016/679, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni.
2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar
o substituir.
3. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest
conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener
de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil.
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb
menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han
estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o
tràfic d’éssers humans.
Setena
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una
comissió, integrada pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial del Departament d’Educació i pel representant de l’Ajuntament de Salou, que
exerciran la presidència conjunta.
Integraran també la comissió el/la cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació
Professional de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial del Departament d’Educació i la persona designada per l’Ajuntament per al
seguiment del conveni, que actuaran com a vocals.
La comissió podrà delegar el seguiment en les persones que consideri i es reunirà a
sol·licitud d'una de les parts.
Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les
qüestions sobre la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu
desenvolupament i, si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts. Les conseqüències d’aquest incompliment inclouen la
possibilitat de donar per resolt el conveni.
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Vuitena
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin
realitzaran un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no
laborals en empreses. La gestió i desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com
l’autorització i validació dels convenis que les regulen es realitzaran d’acord amb la
normativa i els procediments establerts pel Departament d’Educació. Cadascun dels
professors que exerceixin de tutor/a del grup s’encarregarà de realitzar el seguiment i
l’avaluació d’aquesta formació per al grup d’alumnes que li correspongui.
Novena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions
signants, es farà constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues
Administracions.
Desena
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o
perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió
de seguiment prevista en la clàusula setena del conveni.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de
resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquest causa pot comportar
la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis.
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Onzena
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material
d’acord amb el que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades.
Dotzena
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 de
gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de
formació i inserció per als cursos escolars adients.
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la
pròrroga del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà
formalitzada mitjançant una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de
la vigència del conveni i per acord d’ambdues parts.
Tretzena
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser
resoltes de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en la clàusula
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.”

600.- ASSUMPTES DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS.
601.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS I L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A FER EXTENSIU L'ENCÀRREC DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE TRADUCTORS I INTÈRPRETS COMARCAL ALS DIFERENTS
SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS A L'AJUNTAMENT DE SALOU QUE TREBALLEN EN EL
MARC DEL PROGRAMA INTEGRAL D'ACOLLIDA (EXPEDIENT NÚMERO 330/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 330/2020, relatiu a l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l'Ajuntament de Salou per a fer extensiu l'encàrrec de gestió del servei de
traductors i intèrprets comarcal, als diferents serveis públics existents a l'Ajuntament de
Salou que treballen en el marc del programa integral d'acollida
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Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany de conveni entre el consell comarcal del tarragonès i l'ajuntament de
Salou per a fer extensiva l'encàrrec de gestió del servei de traductors e intèrprets
comarcal, als diferents serveis públics existents a l'ajuntament de Salou que treballen en
el marc del programa integral d'acollida, i la memòria justificativa de la conveniència i
oportunitat de 15 de gener de 2020
2. Vist l’informe de la Intervenció General de data 11 de febrer de 2020.
3. Vist l’informe de la Secretaria General de 14 de febrer de 2020.

Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. S’exclouen de l’àmbit
d’aplicació de la Llei:





Els contractes d’investigació i desenvolupament, excepte alguns CPV, si compleixen
les condicions previstes (art. 8).
Els negocis i contractes relatius al domini públic i a l’àmbit patrimonial (art. 9).
Els contractes relatius a alguns serveis financers relatius a valors, els préstecs i les
operacions de tresoreria (arts. 10 i 25.1.a).1er.).
La prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que no sigui necessari
celebrar un contracte públic, mitjançant el finançament dels serveis o la concessió de
llicencies o autoritzacions, entre d’altres (art. 11.6).

2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya: arts. 108 a 112.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis: art. 303 a 310.
4. Legislació en matèria de transparència: Article 14, de la Llei 19/2014. Transparència en
els convenis de col·laboració, i article 8, de la Llei 19/2013.
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5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
6. Decret d’alcaldia número 193/2020, de 13 de gener de 2020, relatiu a la modificació de
les delegacions. Modificació número 6.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Benestar i Serveis Socials, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar el conveni de col·laboració/cooperació entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l'Ajuntament de Salou per a fer extensiu l'encàrrec de gestió del servei de traductors i
intèrprets comarcal, als diferents serveis públics existents a l'Ajuntament de Salou que
treballen en el marc del programa integral d'acollida
2. Autoritzar i disposar la despesa
3. Nomenar a la senyora C. S., coordinadora d’acció social, immigració i dona, com a
responsable municipal per a la correcta execució del conveni.
4. Publicar el conveni al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Portal de la
transparència, al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya. Remetre còpia al Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes, si fos el cas.
5. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la Secretaria General per al seu protocol i
arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.

ANNEX
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DE
SALOU PER A FER EXTENSIVA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
TRADUCTORS E INTÈRPRETS COMARCAL, ALS DIFERENTS SERVEIS PÚBLICS
EXISTENTS A L’AJUNTAMENT DE SALOU QUE TREBALLEN EN EL MARC DEL
PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA.
REUNITS:
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D’una part, el Sr. Joan Martí Pla i Pla, president del Consell Comarcal del Tarragonès, en la
seva representació d’acord amb l’article 13.1.e) del DL 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya. Assistit en aquest acte,
pel secretari general de la Corporació, senyor Josep Gómez Belluga, d’acord amb l’article
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
I de l’altra part, el Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde de l’Ajuntament de Salou, en la seva
representació d’acord amb l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de règim local.
Ambdues parts ens reconeixem plena capacitat per a la celebració d'aquest acte, i en
conseqüència
MANIFESTEM:
1. Que el Consell Comarcal del Tarragonès i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, van subscriure el 16 de setembre de 2016, mitjançant la signatura de l’acord o
Contracte Programa 2016-2019, les condicions que han de regir la coordinació,
cooperació i col·laboració interadministrativa, pel que fa als eixos estratègics, les accions
d’aquests, el sistema de finançament per a obtenir una millor eficiència i eficàcia en la
gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de benestar social. Aquest
conveni es renova anualment, amb la deguda signatura del Protocol addicional i es troba
vigent a l’actualitat.
2. Que l’Ajuntament de Salou i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, van
subscriure el 27 de juliol de 2016, mitjançant la signatura de l’acord o Contracte
Programa les condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració
interadministrativa, pel que fa als eixos estratègics, les accions d’aquests, el sistema de
finançament per a obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i
altres programes en matèria de benestar social.
Aquest conveni es renova anualment, amb la deguda signatura del Protocol addicional i
es troba vigent a l’actualitat, o en pròrroga.
Si en el nou Contracte Programa que s’aprovi aquest servei es contempla, es podrà
realitzar la pròrroga d’aquest conveni, al seu cas.
3. Que l’esmentat Contracte Programa, en la Fitxa 7, Migracions i ciutadania: acollida,
igualtat i cohesió, contempla, en el punt 1.5 Servei d’interpretació lingüística.
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4. Que el Consell Comarcal del Tarragonès, gestiona des de l’any 2002, la Borsa de
traductors e intèrprets per a nouvinguts de la comarca del Tarragonès.
5. Que des de l’Ajuntament de Salou han manifestat, mitjançant sol·licitud enviada
electrònicament el dia 14 de gener de 2020, la voluntat de conveniar amb el Consell
Comarcal del Tarragonès, el Servei de traductors e intèrprets per fer extensiu el servei,
als diferents serveis públics existents de l’Ajuntament de Salou que treballen en el marc
del Programa integral d’acollida,
6. Que des del Consell Comarcal del Tarragonès han manifestat la voluntat de convenir amb
l’Ajuntament de Salou el Servei de traductors e intèrprets comarcal i fer extensiu el servei
als diferents serveis públics existents de l’Ajuntament de Salou que treballen en el marc
del Programa integral d’acollida.
PACTES:
1.OBJECTE
L’objecte del conveni és regular la cooperació i col·laboració interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Salou per fer extensiu l’encàrrec de gestió
del Servei Comarcal de Traductors i Intèrprets en el municipi de Salou.
2. FINANÇAMENT
L’Ajuntament de Salou aportarà una quantitat de 1.200,00 € al Consell Comarcal del
Tarragonès, per realitzar l’encàrrec de gestió corresponent a l’objecte d’aquest conveni, de
l’aplicació pressupostària 13 231 46500
3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
A. Aportar la quantitat de 1.200,00 € al Consell Comarcal del Tarragonès.
B. Liquidar aquesta aportació abans del 31 de desembre del 2020.
C. Fer una petició prèvia per correu electrònic al Consell Comarcal del Tarragonès per rebre
un servei de traducció mitjançant el format establert . Aquesta petició es farà pels
professionals que treballen dins del marc del Programa Integral d’Acollida que presta
l’Ajuntament de Salou.
D. Justificar la realització del servei per correu electrònic en el format establert pel Consell
Comarcal del Tarragonès.
4. OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
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A. Fer extensiu a l’Ajuntament de Salou el Servei Comarcal de Traductors i Intèrprets i
facilitar el seu és pels professionals que formen part del Programa Integral d’Acollida
que presta l’Ajuntament de Salou.
B. Oferir un màxim de 26 serveis de traducció d’una hora de durada prèvia petició dels
professionals que formen part del Programa Integral d’Acollida que presta l’Ajuntament
de Salou.
5. ALTRES OBLIGACIONS.
Ambdues parts convenen que per millorar la comunicació i coordinació en l’aplicació d’aquest
conveni nomenaran a un interlocutor únic, del departament corresponent.
6.VIGÈNCIA DEL CONVENI.
El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins el 31/12/2020, i es podrà
prorrogar d’any en any, amb un màxim total de quatre anys, i amb un acord exprés de
l’òrgan competent dels dos ens locals amb una antelació mínima d’un mes de la seva
extinció.
7. PROTECCIÓ DE DADES
Ambdues parts són responsables del Tractament de Dades Personals respecte de les
actuacions que realitzin en compliment del present acord de col·laboració i, en conseqüència,
es comprometen a complir adequadament i en tot moment, les disposicions contingudes en
el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets
Digitals (LOPD i GDD), així com en altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar
sobre aquesta matèria, comprometent-se a deixar indemne a l'altra part de qualsevol
responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment de les
obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a
cadascuna de les parts.
8. REGIM JURIDIC I PUBLICACIO DEL CONVENI
El present conveni serà objecte dels tràmits establerts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic.
En qualsevol cas es remetrà, per part del Consell Comarcal, l’acord i el present conveni al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de
Catalunya per a la seva inscripció al registre. També es publicarà a la pàgina de
transparència de cada Corporació.
9. CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ
Són causes d’extinció del present conveni:
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1. La resolució de mutu acord
2. La finalització de la seva vigència
3. La resta de causes previstes legalment
10. JURISDICCIÓ COMPETENT
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni ambdues
parts acorden realitzar esforços, de cara a la solució amistosa del conflicte, amb caràcter
previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si persistís el desacord.
I perquè així consti, les parts signen el present conveni, i a un sol efecte en el lloc i data
consignats a l’encapçalament.”

700.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.
701.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU PER LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA GERÈNCIA DEL
CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME (EXPEDIENT NÚMERO
1516/2020).
Vista la moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM, que es transcriu tot seguit:
“Amb data de 13-02-2020, el Sr. J. C. C. G. renúncia voluntàriament al seu càrrec a la
Gerència del Patronat de Turisme que ocupava des de l’any 2015 com a càrrec de confiança.
La figura del càrrec de confiança comporta que la persona que ocupa la plaça pugui ser
destituïda en qualsevol moment, ja que té un contracte temporal i està subjecte als canvis
polítics. És una plaça temporal lligada a càrrecs electes i a un equip de govern, que recau en
una persona de la seva confiança, elegida segons criteris particulars.
El grup municipal d’ERC, arran d’aquesta renúncia voluntària, creu que és el moment de
plantejar al Plenari que aquest càrrec de Gerència es professionalitzi creant la plaça de
funció directiva del Patronat de Turisme, amb un sistema de selecció que respongui a criteris
objectius i transparents mitjançant la convocatòria d’un concurs-oposició.
Durant el temps que la tramitació de la plaça faci el seu camí administratiu, aquest grup
municipal proposa que sigui una persona de l’equip del propi Patronat de Turisme qui es faci
càrrec de la gerència.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC-AM de Salou proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Professionalització de la Gerència del Patronat de Turisme.
SEGON.- Definició, per unanimitat del Consell Rector, de la Missió, la Visió i els Valors (MVV)
del Patronat, així com la redefinició del Pla estratègic del mateix.
TERCER.- Anàlisi i redefinició, per unanimitat del Consell Rector, de l’actual model de gestió
reduint el pes administratiu actual, amb l’objectiu d’augmentar la flexibilitat, l’eficàcia i la
sostenibilitat del mateix.
QUART.- Redefinició, per unanimitat del Consell Rector, del Model Organitzatiu adaptat al
nou model de gestió.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots en contra (7 de Sumem per Salou i 5 del PSC) i
9 vots a favor (4 d’ERC, 4 de C’s i 1 del PP), NO APROVAR aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

800.- ASSUMPTES URGENTS.
Atesa la urgència, el secretari accidental del Ple manifesta que no ha pogut comprovar la
legalitat de l’expedient que és subjecte a aprovació, de la qual cosa en deixa constància als
efectes oportuns.
De conformitat amb l’article 82·3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, el
Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència del punt que es tracta a
continuació, en base a raons d’eficàcia, eficiència, celeritat i de no demora innecessària en la
tramitació dels expedients administratius.
801.- PROPOSAR, SI ESCAU, A L'ASSOCIACIÓ CÀRITAS DE SALOU L'HONOR DE
REBRE EL CORRESPONENT DIPLOMA DE MÈRITS PER SERVEIS DISTINGITS
PRESTATS A FAVOR DEL MUNICIPI I LA COMARCA, QUE ATORGA EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS (EXPEDIENT NÚMERO 1598/2020).

 3851
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
²3P2V3C0T6X3N1Z0A1432F»
3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

Codi de document

3P2V3C0T6X3N1Z0A1432

SEC14I009E

Núm. d’expedient

1583/2020

04-05-20

Identificació de l’expedient:
Expedient número 1598/2020, per proposar a l’Associació Càritas de Salou, l’honor de rebre
el corresponent Diploma de mèrit per serveis distingits prestats a favor del municipi i la
comarca, que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. El Consell Comarcal del Tarragonès ha convocat la sisena convocatòria edició 2020 per a
l’atorgament de les “distincions de mèrit als serveis distingits”; amb l’objectiu d’honorar
persones o entitats que hagin sobresortit per alguna labor realitzada (cultural, científica,
econòmica, social, etc), o conducta seguida, i que aquesta hagi contribuït a augmentar el
prestigi d’un municipi de la comarca del Tarragonès, o del seu conjunt.
2. Donades les circumstàncies que recauen en l’associació Càritas de Salou presidida per el
Sr. E. T.; per part d’aquesta Corporació es valora i es reconeix a aquesta entitat que, des de
la seva fundació, ha exercit una continuada i intensa labor social i humanitària oferint
acollida, acompanyament i cobertura de necessitats bàsiques a famílies, saulonencs i
saulonenques, amb menys recursos, més necessitades i més vulnerables socialment.
Per tant, fomentant el voluntariat, també ha col·laborat en aquelles activitats humanitàries
organitzades en benefici i solidaritat d’interès general de la localitat i dels sectors més
desafavorits; donant suport a actes benèfics i campanyes en benefici de causes justes com
recollida d’aliments i de roba pels sectors més necessitats.
3. Per tot això, es proposa al planteja al plenari d’aquest Ajuntament proposar a l’entitat
Càritas de Salou com mereixedora de rebre el corresponent Diploma de mèrit per serveis
distingits prestats a favor del municipi i la comarca, que atorga el Consell Comarcal del
Tarragonès, donat que concorren i se li reconeixen mèrits suficients i acreditats.
4. Vist l’informe favorable del Cap de Ganivet d’alcaldia, amb data 19 de febrer de 2020.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. 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.
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3. Decret d’Alcaldia núm. 193 de data 13 de gener de 2020, de delegació de competències i
a les Regidories i Decret d’Alcaldia número 6285 , de data 23 de desembre de 2019, relatiu a
l’organització del govern municipal.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Proposar a l’Associació Càritas de Salou, l’honor de rebre el corresponent diploma de
mèrit per serveis distingits prestats a favor del municipi i la comarca, que atorga el Consell
Comarcal del Tarragonès, donat que concorren i se li reconeixen mèrits suficients i
acreditats.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
(ES PRODUEIX DEBAT)

900.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el senyor alcalde:
-Hi ha alguna qüestió? Digui, senyor García.
Pren la paraula el Sr. García:
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-Gracias, señor alcalde. Bien, la primera cuestión que quería plantear es una mezcla entre
una cuestión y un ruego , señor alcalde. No sé si usted tiene conocimiento de que en la
Comisión de Servicios Generales celebrada el pasado lunes se nos informó de una sentencia
dictada por la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC en referencia a lo que ya venimos
llamando caso Villa Enriqueta.
Como ustedes saben, en su día se dictó una sentencia por parte del TSJC que declaraba la
nulidad de las licencias de obras, de primera ocupación y de actividad que se otorgó en su
día a la propiedad del citado chalet y, como consecuencia de esa sentencia, la propiedad
presentó un escrito de reclamación patrimonial a efectos de que se incoase el expediente
correspondiente y ¿qué es lo que hicieron ustedes? ¿qué es lo que hizo el Equipo de
gobierno? En lugar de admitir a trámite esa reclamación patrimonial y, en todo caso,
desestimarla por aquellos motivos que ustedes hubiesen creído oportunos, deciden de
manera incomprensible no admitir a trámite esa reclamación patrimonial. Pues bien, esa
decisión fue objeto de una demanda judicial que comportó que en fecha 4 de septiembre de
2018, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona dictase una sentencia
favorable a las pretensiones de la propiedad, al entender que el señor Barragán había
actuado de manera incorrecta al firmar un decreto por el que inadmitía a trámite esa
reclamación. Incomprensiblemente en lugar de acatar esa sentencia, a pesar de las
advertencias que yo personalmente les hice en la Comisión correspondiente, ustedes deciden
recurrirla y, finalmente, el TSJC ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia, afirmando en su fundamento de derecho 3, y leo de manera muy breve, dice su
señoría “entiendo que no existe justificación alguna para privar a la actora de su derecho a
solicitar a la administración demandada la responsabilidad patrimonial referida, sin tener que
esperar a que culmine la ejecución y ello por cuanto que los gastos que se realizaron por la
misma para conseguir las pertinentes licencias con la finalidad de proceder a poner en
marcha el restaurante, así como los daños y perjuicios causados con toda seguridad podrán
ser justificados y especificados por la misma, independientemente de que finalizada la
ejecución de la sentencia se pueda igualmente reclamar por la misma actora y frente a la
administración demandada en el caso de considerarse que la ejecución de la misma ha
ocasionado daños y perjuicios de los que deba responder la administración demandada, la
perfecta individualización de los daños y perjuicios que pudiran ocasionarse.” Pues bien, lo
que viene a decirnos al final esta sentencia es que hemos obrado de manera incorrecta por
no admitir a trámite ni tan siquiera esta incoación de reclamación patrimonial y, además, ya
nos advierte, oiga, aquí el ayuntamiento va a tener que pagar por responsabilidad
patrimonial y ahora mismo ya esta parte, la propiedad, quiero decir, puede hacer la
reclamación oportuna, independientemente de que se puede incrementar con posterioridad
la cuantía que pueda reclamar. Pero es que no es solo eso, es que además, por esa
incomprensible decisión por parte del Equipo de gobierno, esta sentencia acaba condenando
al Ayuntamiento de Salou a las costas procesales.
La pregunta en concreto es la siguiente ¿cuánto nos ha costado ese procedimiento judicial a
tdos los salouenses? Porque como usted sabe se externalizó esa defensa jurídica a un
despacho externo con lo cual nos gustaría saber cuánto ha costado el procurador y la
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asistencia letrada, tanto en primera instancia como en segunda instancia, simplemente por
una cabezonería del Equipo de gobierno, cuando esto se podía haber evitado admitiendo a
trámite esa reclamación patrimonial y luego decidiendo lo que ustedes hubiesen creido
oportuno, si querían desestimarla nos parece correctísimo, tienen que defender los intereses
del municipio de Salou y evitar que se pague una reclamación patrimonial, pero lo que no es
lógico es que sabiendo que era una decisión ilógica, ustedes tiran para adelante este litigio y
al final nos acaban condenando en costas y, además, tengamos que abonar todos los
salouenses a ese despacho externo para que nos asista, además del procurador. Por lo
tanto, la pregunta es ¿cuánto nos ha costado esto a todos los salouenses?
Y, la segunda cuestión, referente a este mismo asunto, les decía que era una mezcla de
pregunta-ruego, es que la sentencia en cuestión fue dictada en fecha 22 de julio del 2019,
repito, 22 de julio de 2019, y nos informan ustedes el 24 de febrero de 2020, es decir, siete
meses después, nos informan ustedes de una sentencia que considero que no es una
sentencia baladí, que es una sentencia importante que pueda acarrear serias consecuencias
para el erario público de este municipio, nos ocultan esa información a toda la oposición
durante más de siete meses. En el anterior Pleno ya se lo dije, las Comisiones no funcionan,
no se nos da la información cuando corresponde, y le hice un ruego, me veo en la obligación
de tener que volver a reiterar ese ruego, señor alcalde, por favor, infórmenos en las
comisiones correspondientes cuando pertoca, no siete meses después. Gracias, esa sería la
primera cuestión.
Sr. Alcalde:
-Una cuestión en la que hay dos preguntas y un ruego ¿no? Le pregunto, ha hecho dos
preguntas y un ruego. Bien, a la pregunta de cuánto ha costado esto ya se le dará detalle en
el momento oportuno, ahora no lo tenemos aquí. Y, respecto a la segunda pregunta, en todo
caso le dará detalle el regidor Jesús Barragán que es quien lleva el Área. Y, respecto al
ruego, tomo nota. Por lo tanto, dos preguntas y un ruego.
Sr. Barragán:
-A ver, empiezo por el final. No se les ha dado la información estos meses hasta que la
sentencia no ha sido firme y esto es lo aconsejado por los Servicios Jurídicos. Vuelvo a decir,
y se lo dije en la Comisión, es un tema puramente técnico y jurídico y cuando este regidor
firmó el decreto de inadmitir el procedimiento a trámite fue porque los informes jurídicos, a
los que avalo plenamente, tanto los internos de la Casa como los externos, como usted ha
dicho que se han contratado, pues fue lo que nos aconsejaron y nosotros, que a usted le
gusta sobretodo mucho hacer mención de todo este tipo de informes cuando le interesa,
cuando no le interesa no, pues nos atenemos a lo que justamente dicen los informes
técnicos y jurídicos, en ese momento decían que teníamos que hacer esto, pues es lo que
hemos hecho porque ya digo que es puramente técnico, aquí no ha habido ninguna
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intención política de ninguna clase, nos sometemos a lo que dicen plenamente los informes.
Creo que con esto le contesto todo. ¿Cuánto ha costado? Pues de momento no se lo puedo
decir porque el procedimiento no ha acabado, cuando lo sepamos no se preocupe que
tendrá toda la información, incluso para que lo sepa todo el mundo, usted sabe que tiene
acceso, cada quince días, a todas las facturas que se emiten en este Ayuntamiento. Por lo
tanto, no merece la pena de que siembre dudas, ya se ocupará usted de publicitarlo cuando
salga la factura, no hace falta que siga sembrando dudas en la transparència de este
Ayuntamiento.
Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Senyor García.
Sr. García:
-Sí, bueno, no voy a entrar en un debate porque este no es el turno de entrar en debate,
señor alcalde.
Sr. Alcalde:
-Es pregunta-respuesta.
Sr. García:
-Por eso mismo, no voy a entrar en debate, simplemente manifestar que yo no genero
ningún tipo de dudas, “excusatio non petita, accusatio manifiesta”, señor Barragán.
Sr. Alcalde:
-Haga la pregunta que se le pasa el tiempo, haga la pregunta, por favor.
Sr. García:
-¿Tenemos tiempo también para preguntas? Lo desconocía, señor alcalde, creo que eso no
está regulado en el ROM, está regulada la cantidad pero no el tiempo por pregunta, debería
usted leerse el ROM con más detenimiento.
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Segunda cuestión, en la pasada Comisión de Servicios Generales, señor Barragán no es que
tenga nada contra su manera de obrar, no se lo tome usted como algo personal, sabe que le
tengo mucho cariño en el fondo, en la pasada Comisión de Servicios Generales tuvimos
conocimiento de que se ha iniciado un expediente de resolución del contrato entre la
empresa adjudicataria de la concesión de servicios públicos de recogida selectiva de residuos
urbanos y limpieza viaria pública y de playas del Ayuntamiento de Salou. Bien, como ustedes
saben, el citado contrato se formalizó el 2 de noviembre del año 2016 por una duración de
diez años y la realidad es que este contrato no va a durar ni cuatro años. Creemos que es
una cuestión que es muy preocupante porque, como ustedes saben, esta licitación es la
licitación más importante que existe en esta Corporación y, además, que afecta a una
cuestión respecto de la cual la gente está muy sensibilizada, que es la limpieza de nuestro
municipio y que, de alguna manera, en los últimos tiempos ha comportado una serie de
críticas como consecuencia de que no ha sido todo lo eficaz y eficiente que nosotros
desearíamos. El caso es que tenemos encima de la mesa un expediente de resolución del
contrato, este expediente de resolución del contrato es, entre otras cosa, como consecuencia
de que el 31 de enero de 2019, el señor Barragán resolvió incoar un procedimiento
contradictorio, entre otras cuestiones, para corregir un supuesto error aritmético detectado
en la redacción del pliego de prescripciones técnicas referente a la retribución del contratista
que afectaba a la retribución variable correspondiente a la recogida selectiva de residuos
sólidos, en concreto, el Equipo de gobierno decidió en ese momento entender que en lugar
de partir de un 30% de recogida selectiva, el porcentaje debía iniciarse en un 25,82%
sabiendo que, evidentemente, si asumíamos esos porcentajes ni mucho menos íbamos a
poder cumplir con aquello que estipula la Unión Europea. Pues bien, en la Comisión
correspondiente todos los grupos municipales, a excepción de Sumem per Salou, votaron en
contra de esta cuestión y se tuvo que hacer otra propuesta elevándose la misma a la
Comisión Jurídica Asesora y nos hemos encontrado que la Comisión Jurídica Asesora ha
dicho que no es competente para resolver esta cuestión, interpretar este error aritmético. Y,
por lo tanto, no se corrige el pliego de condiciones que se redactó y se acordó en su día.
Pues bien, este ha sido uno de los motivos que ha comportado que hoy nos veamos en la
situación en la que nos encontramos, sí señor Barragán, sé que usted me dirá que la
Directiva europea, blá blá blá, blá blá blá, pero este también es uno de los motivos que de
alguna manera agrava la situación, agrava la situación porque, ni más ni menos, que ustedes
pretendían rebajar el porcentaje de un 30% a un 25,82%, con lo cual, encima, lo que hacían
era, de alguna manera decir, oiga ustedes si recogen menos selectiva no se preocupen que
llegarán a alcanzar los porcentajes que se habían establecido para cobrar ese diferencial
variable que se establecía en la concesión. Por lo tanto, la pregunta en cuestión, pregunta y
ruego, es que vuelvo a lo mismo ¿qué tienen ustedes pensado hacer al respecto?
Y, la segunda cuestión es que es muy lamentable que nos tengamos que enterar por la calle
de que ustedes han incoado un expediente de resolución de una licitación que es la más
importante del municipio de Salou, repito, la más importante, y que usted no se haya
dignado a informarnos en la Comisión correspondiente. Gracias.
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Sr. Alcalde:
-Gracias, señor García. Señor Barragán.
Sr. Barragán:
-Sí, efectivamente sí que se ha iniciado un expediente de resolución pero para que siga
quedando claro, este expediente se inició justo antes de la resolución de la Comisión Jurídica
Asesora, por lo tanto, no viene en nada motivado por lo que tuviera o dejara de tener o decir
la Comisión Jurídica Asesora. Este expediente se inició porque a raíz de la resolución de la
Unión Europea el que marca que todos los municipios hemos de llegar a un 50% de
valoración, digamos de reciclaje, hemos de llegar y con este contrato que ya sabemos todos
lo largo que ha sido, que por cierto aprovecho para recordarle que fue usted quien lo inició y
el que lo tramitó cuando tuvo las competencias, este contrato realmente, por todas las
vicisitudes que ha pasado, pues ha quedado desfasado. Vemos que aún que se pudiera
cumplir este contrato, que todos sabemos, que a los diez años tenía que llegar al 40% de
reciclaje, aun así en diez años no cumpliríamos las exigencias de la Unión Europea. Por lo
tanto, a raíz de la legislatura pasada, este equipo de Gobierno pidió un estudio de este
mismo contrato para poderlo mejorar, desde la Unidad de Control de las Concesiones y con
el conocimiento exacto de su utilidad vimos que realmente no podríamos llegar a lo que nos
va a demandar la Unión Europea. De ahí que se iniciara y se pidiera un inicio de resolución y
poder iniciar un nuevo contrato, una nueva licitación y una nueva manera de poder recoger
los residuos del municipio que sustancialmente van a cambiar y si no recuerdan malamente,
en todos los debates que ha habido y en todas las comisiones donde se trató este tema, yo
siempre advertía porque se veía venir, siempre he advertido que la decisión que estábamos
tomando no sería del todo suficiente porque con lo que tenemos actualmente nunca
podremos llegar a lo que nos van a exigir. Insisto, se ha iniciado un expediente, no sabemos
como acabará el expediente, es aventurado, de momento, ya les dije el lunes que aun es
aventurado saber como acabará, estamos esperando todos los informes, estamos recogiendo
toda la información y ustedes serán puntualmente informados cuando tengamos la
información para poder dar.
Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Més intervencions?
Sr. García:
-Una última, señor alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Dos, tres preguntas.
Sr. García:
-Y finalizo. La última cuestión es referente con la concesión de la limpieza de edificios
municipales, en la última Comisión, también presidida por el señor Barragán, se nos informó
de la situación actual de esta concesión y ya hemos hablado de la misma en otros Plenos, se
nos dijo que se había procedido a resolver el contrato existente con la empresa
adjudicataria, con Tempo, y que se había iniciado un sistema de contratación de urgencia
para poder salir del paso para solventar la situación actual en la que nos encontramos.
Tenemos la desagradable sorpresa de que con las empresas que se ha contactado hasta
este momento declinan esa invitación a asumir el contrato por periodo temporal hasta que
se adjudique de manera formal, de nuevo este servicio, por un motivo en concreto, lo que
están alegando es que al desconocer las deudas existentes de la anterior empresa
adjudicataria, de Tempo, no quieren asumir el riesgo que podría comportar que ellos, al
existir una subrogación empresarial, tuviesen que asumir esas deudas. Con lo cual, nos
encontramos en una situación muy delicada porque si ninguna empresa quiere asumir con
carácter de urgencia y transitoriamente la prestación de esos servicios hasta que se
adjudique esa licitación que ya se está preparando desde el Área, nos podemos ver
seriamente afectados en los servicios de limpieza de este Ayuntamiento y me preocupa
especialmente, evidentemente, evidentemente, los servicios de limpieza como pueden ser los
colegios municipales. Con lo cual, la pregunta concreta es ¿qué tiene pensado hacer el
Equipo de gobierno si ninguna empresa quiere asumir de manera transitoria este servicio?
Sr. Alcalde:
-Muy bien, señor García. Decirle simplemente que a todos nos preocupa que se pueda
prestar el servicio pero que seguro que hay una solución y ahora se la explicarán.
Sr. Barragán:
-Efectivamente, como decía el Alcalde, nos preocupa a todos y la verdad es que el Área de
Contratación lleva unas semanas trabajando intensamente en este tema, sí que es cierto que
hay dos empresas que han declinado la contratación por la vía de urgencia, pero también
decirle que estamos en contacto con otras dos empresas y aun no han dicho que no. Por lo
tanto, creo que tienen tiempo para contestar hasta final de esta semana y si al final de esta
semana estas dos empresas, que espero que no porque todo apunta que sí que se podrá
llevar a cabo, si al final que, insisto, espero que no, pero si al final no se pudiera contratar
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con ninguna empresa pues ya se les daría, no quisiera avanzar pero tenemos la alternativa y
que será casi inmediata, pero es la última alternativa que tenemos y la tenemos pensada y la
tenemos preparada, pero de momento no quiero avanzar que no sea que no haga falta.
Sr. Alcalde:
-Por lo tanto, señor García, el servicio quedará garantizado sobretodo en esos puntos que
son colegios, pabellón.
Sr. García:
-Sí, pero no contestan ustedes a la pregunta.
Sr. Alcalde:
-En esos puntos donde la ciudadanía, los salouenses y salouensas, tienen que tener unos
servicios municipales, no se preocupe que eso estará garantizado.
Sr. García:
-No contestan ustedes a la pregunta. Transparencia la mínima, señor alcalde.
Sr. Alcalde:
-Sí, le ha dicho que tiene una alternativa, señor García.
Sr. García:
-Alternativa que saben ustedes, el resto de los mortales no tenemos derecho a saberlo y los
vecinos de Salou tampoco.
Sr. Alcalde:
-Señor García, mantenga usted el orden. Se le está diciendo que todavía no se ha acabado el
plazo de lo que es la adjudicación a una empresa y que si en este plazo, llegado el término,
las empresas no aceptaran las condiciones, inmediatamente se aplicará el plan que hay, pero
deje usted que se agote el primer punto, señor García.
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Sr. García:
-Esa es la pregunta, el plan, el plan ¿qué plan tiene el Equipo de gobierno? Esa es la
pregunta, señor alcalde, es un tema de entendimiento.
Sr. Alcalde:
-Seamos prudentes también, ¿usted sabe qué es el criterio de la oportunidad y de la
prudencia? Pues aplíquelo también, que va bien.
Sr. García:
-Y usted, ¿sabe qué es la transparencia?
Sr. Alcalde:
-Que no todo se soluciona en un Pleno, señor García, que hay muchos días, en los cuales se
trabaja y no solamente en el momento del Pleno, por favor.
Sr. García:
-Efectivamente, hay que trabajar todos los días, señor alcalde, todos y cada uno de los días
del mes.
Sr. Alcalde:
-En el momento oportuno se le dirá cuál es la solución, llegados a este punto. Senyor
Huguet, té la paraula.
Sr. Huguet:
-Moltes gràcies, senyor alcalde. Preguntar-li que, a l’últim Ple vam aprovar una moció per
incrementar les freqüències dels trens, hem vist que per la premsa s’ha publicat que hi ha
una mitja d’ocupació de tres passatgers per trajecte el qual vol dir que l’actual freqüència no
dona servei als ciutadans de Salou i volíem saber les gestions que s’han pogut fer per,
sobretot, exigir a les administracions que es van comprometre amb un pla perquè hi
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haguessin unes freqüències adequades, quines gestions s’han pogut fer i quines possibilitats
reals tenim que s’incrementin aquestes freqüències i s’estableixi definitivament una connexió
amb Barcelona.
Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies per la seva pregunta que, a més a més, és molt oportuna. A veure, dir-li
que simplement abans del dia 13, des del moment que ens vam assabentar que entrava en
funcionament el Corredor del Mediterrani, nosaltres hem treballat perquè hi hagi una
aplicació del compromís que hi havia que és la implantació d’un tren directe, dit i anomenat
R-17, Regional 17, des de l’Estació de Salou-PortAventura cap a Barcelona, qüestió que no
s’ha implantat. No hem parat de treballar, continuem treballant, hem tingut reunions amb els
cinc alcaldes i Generalitat de Catalunya i també contactes telefònics i d’altres fórmules que hi
ha de poder parlar tant amb Adif com amb Renfe i la pròpia Generalitat de Catalunya i
aquest matí em confirmaven una data, que espero que estigui tancada, de la primera
quinzena del mes de març on, segons m’han dit, hi haurà ja bones notícies.
Jo lamento molt que no hagin implantat en aquest cas Renfe que és el que té la
competència, mentre no se’m digui el contrari, que no hagin implantat de forma immediata
aquest Regional que havia de sortir des de Salou-PortAventura fins al que és Barcelona amb
un mínim de quatre viatges d’anada i quatre de tornada. Jo ho lamento molt perquè és el
que a nosaltres ens havia dit des del començament i des del principi. Però també li dic,
senyor Huguet, nosaltres vivim al país, Estado español, que es el Estado de la improvisación
perquè, escolti, crec que les coses es poden fer d’una altra manera, per tots anar més
coordinats, però no ha estat així i ara tots hem de córrer, hem de córrer perquè abans no
s’havia fet la feina i com que abans als qui els hi corresponia no havien fet la feina, ara els
que hi ha han de córrer i aquesta és lamentablement la situació que estem patint.
Properament, segons em diu, i ho diuen així, nosaltres tindrem bones notícies, les bones
notícies són, donat que ja s’està construïnt l’estació provisional, i espero que sigui la dels
serveis de la implantació d’aquell tren directe de Salou-PortAventura fins a Barcelona i també
la tornada. Ja els hi anunciaré al seu moment, quan es confirmi això, però crec que els tirs
van per aquí.
Sr. Huguet:
-El prec únicament seria que no ens n’haguéssim d’assabentar per la premsa, que ens ho
pugui notificar de seguida que sigui així.
Sr. Alcalde:
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-Sí, bé però també jo me n’alegro molt d’informar-los però pensi que darrere nostre hi ha
tota una ciutadania que està esperant també poder tenir aquesta notícia. Ja els hi enviaré un
whatsapp. Crec que la ciutadania es mereix també que se l’informi de forma immediata.
Sr. Susín:
-Buenas, mi pregunta va dirigida a usted, señor alcalde. El 7 de mayo de 2019 se reunió con
los vecinos del Mirador de Salou, en plena campaña electoral y finalizada o durante ese
míting se comprometió, a petición de los vecinos, a instalar una señal de espejo que
permitiese la visualización entre las dos avenidas principales que es la avenida Jordi Cartanyà
y la calle Cosse y era para preguntar cómo estaba la situación al respecto. Gracias.
Sr. Alcalde:
-En su momento se trasladó y si no está colocado ya daremos traslado al Departamento para
que lo coloque.
Sr. Susín:
-Decirle que he preguntado tanto a Policía Local como a los técnicos competentes y de
momento no hay nada en trámit.
Sr. Alcalde:
-Bueno, pues ya lo harán, no se preocupe usted. Gracias.
Més preguntes? Si no hi ha més preguntes s’aixeca la sessió, moltes gràcies i que tinguin un
bon dia.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13.15 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
accidental en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

El president

El Secretari

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB
Pere Granados
Carrillo
04-05-2020 20:40

Secretari Accidental
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Carlos Beunza
Arrue
(Decret núm
3980/2019 de
20/08/2019)
04-05-2020 17:06
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