Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

0D1J2W2K5N1J03230GRO

Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Revisió dades de l’acta AYT/PLE/4/2020.

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA-TELEMÀTICA CELEBRADA PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 27 DE MAIG DE 2020.
****************************************************************
Essent les 12.00 hores del dia 27 de maig de 2020, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària, a través de videoconferència, 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 MARIA 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 general, el senyor ENRIC OLLÉ BIDÓ.

 191
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

També assisteix 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 vídeo autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. 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:
(S’INICIA AQUESTA SESSIÓ PLENÀRIA GUARDANT UN MINUT DE SILENCI EN SENYAL DE
DOL PER LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 I TAMBÉ EN SOLIDARITAT AMB ELS SEUS
FAMILIARS)
100.- RATIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA DE CIRCUMSTÀNCIES I NECESSITAT
DE CELEBRAR DE FORMA TELEMÀTICA AQUESTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU.
El Ple de l’Ajuntament ho RATIFICA, per unanimitat.

200.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 29 D'ABRIL DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 3575/2020).
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 d’abril de 2020, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

300.- DESPATX OFICIAL.
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301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 2190 FINS AL NÚMERO
2383 DE L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 632/2020).
Es dona compte dels decrets des del número 2190 fins al número 2383 de l’any 2020. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI

401.- RATIFICAR EN LA SEVA INTEGRITAT EL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES
COMPAREIX DAVANT L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA EN EL TRÀMIT DE
FORMULACIÓ D'AL·LEGACIONS RESPECTE LA CONSULTA PÚBLICA DE LA REVISIÓ
I ACTUALITZACIÓ DELS MAPES DE PERILLOSITAT I RISC CORRESPONENTS AL
SEGON CICLE DE LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RISCS D'INUNDACIÓ DEL
DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (MAPRI 2019), PER TAL QUE ES
TINGUIN EN COMPTE LES AL·LEGACIONS EXPRESSADES EN L'INFORME TÈCNIC
CONFECCIONAT PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS D'ARQUITECTURA DE DATA
16 DE MARÇ DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 19761/2019).
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu número 19761/2019, referent a la consulta pública dels mapes de
perillositat i zonificació de l’espai fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI
2019).
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Decret d’Alcaldia núm. 2015/2020 de data 31-03-2020 de compareixença davant
l’Agència Catalana de l’Aigua en el tràmit de formulació d’al·legacions respecte la consulta
pública de la revisió i actualització dels Mapes de Perillositat i Risc corresponents al segon
cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca fluvial de
Catalunya (MAPRI 2019), que literalment transcrit diu el següent:
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“DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 19761/2019 referent a la consulta pública dels mapes de
perillositat i zonificació de l’espai fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI
2019).
Tràmit: Decret Alcaldia formulació d’al·legacions.
Fets

1.
En data 03-12-2019 es publica anunci al DOGC núm. 8015 de consulta pública
de la revisió i actualització dels Mapes de Perillositat i Risc corresponents al segon
cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca fluvial
de Catalunya (MAPRI 2019), rectificat per un altre anunci de data 09-12-2019
publicat al DOGC núm. 8019.
2.
En data 10-12-2019 té entrada en aquest Ajuntament mitjançant l’extranet de
les administracions catalanes (núm. de registre 17332), escrit de l’Agència Catalana
de l’Aigua comunicant la publicació de l’esmentat anunci de data 09-12-2019 i que
disposem d’un termini fins el 09-03-2020 per a formular al·legacions o observacions
sobre els mapes de perillositat i zonificació de l’espai fluvial del districte de conca
fluvial de Catalunya.
3.
Els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura en data 16-03-2020 han emès
informe que literalment diu el següent:

“Identificació de l’expedient
Expedient núm. 19761/2019 referent a la consulta pública dels mapes de perillositat
i zonificació de l’espai fluvial del districte de conca fluvial de Catalunya.
Tràmit: Emissió d’informe
Fets
En data 3-12-2019 es publica al DOGC, l’anunci de consulta pública de l’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA, dels mapes de perillositat i zonificació de l’espai fluvial del
districte de conca fluvial de Catalunya, amb la indicació de que la documentació és a
disposició de les persones interessades per tal de poder formular al·legacions.
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L’objecte del document és l’elaboració dels mapes de perillositat i risc d’inundació de
les zones del districte de la “Conca fluvial de Catalunya”, per a les quals s’ha arribat
a la conclusió de què existeix un risc potencial d’inundació significatiu.
Analitzada la documentació podem informar:
• En relació tant a l’Afectació a la població, com pel que fa a les Activitats
econòmiques es detecta que no s’ha contemplat l’àmbit del Sector 01 situat a
Barenys, com afectat, sent un Sector desenvolupat darrerament i edificat quasi bé
en la seva totalitat, i en el que existeixen activitats comercials.
Contràriament, es detecta una zona, a sud del camp de futbol que el document el
considera “d’urbà concentrat”, quan en realitat es tracta d’una zona que si bé està
urbanitzada (vialitat), no és una zona edificada.
• Es detecten criteris diferents pel que fa a la consideració de l’afectació a les places
i zones verdes.
• Es detecta algun punt de patrimoni cultural del que no queda clara la seva
ubicació.
Conclusió
Es sol·licita que es tinguin en compte les prescripcions esmentades anteriorment.”
Fonaments jurídics
1.
Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos
d’inundació.
2.
Atès les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Resolució

1.
Comparèixer davant l’Agència Catalana de l’Aigua en el tràmit de formulació
d’al·legacions respecte la consulta pública de la revisió i actualització dels Mapes de
Perillositat i Risc corresponents al segon cicle de la planificació de la gestió dels riscs
d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI 2019), per tal que es
tinguin en compte les al·legacions expressades en l’informe tècnic confeccionat pels
Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura de data 16-03-2020.
2.
Donar trasllat del present Decret a la l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal que
es tinguin per presentades les al·legacions i s’acordi procedir a la seva estimació.

 591
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

3.
Sotmetre les esmentades al·legacions a la ratificació, si s’escau, per
l’Ajuntament Ple, en la primera sessió que tingui lloc.”

Vist el dictamen de la Comissió informativa de Gestió del Territori, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Ratificar en la seva integritat el decret d’Alcaldia pel qual es compareix davant l’Agència
Catalana de l’Aigua en el tràmit de formulació d’al·legacions respecte la consulta pública
de la revisió i actualització dels Mapes de Perillositat i Risc corresponents al segon cicle
de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca fluvial de
Catalunya (MAPRI 2019), per tal que es tinguin en compte les al·legacions expressades
en l’informe tècnic confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura de data
16-03-2020.
2. Traslladar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, NOVES TECNOLOGIES I SEGURETAT
CIUTADANA
501.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 14 DE
MAIG DE 2020, NÚM. 306, PEL QUAL S'APROVEN LES MESURES A ADOPTAR EN
EL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS URBANS I TRANSPORT A LES RESPECTIVES PLANTES D'ELIMINACIÓ I
VALORITZACIÓ, LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA
PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE SALOU, DURANT LES DIVERSES
FASES DE DESESCALADA DE LA SITUACIÓ D'ALARMA DECRETADA PEL GOVERN
CENTRAL PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA
PER LA COVID-19 (EXPEDIENT NÚMERO 2647/2020).
Es dona compte de l’acord núm. 306 adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió
ordinària de 14 de maig de 2020, pel qual es fixen les noves prestacions i recursos de
caràcter essencial i estratègic en la concessió dels serveis públics municipals de recollida
selectiva de residus urbans, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària pública i de
les platges del municipi de Salou que gestiona la UTE SALOU NET, d’obligada execució per
l’empresa contractista, que seran vigents a partir de l’1 de maig de 2020 i mentre duri l'estat
d'alarma decretat pel govern central per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues:
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Fase 0: incrementar els següents serveis, sobre la programació fixada el 25 de març:
▪

A partir de l’1 de maig: obertura de la deixalleria, en el mateix horari establert al plec de
prescripcions tècniques.

▪

A partir del 6 de maig: neteja de les platges de Llevant, Ponent, Capellans i Llarga 3
dies/setmana de manera alterna amb tractor.

Fase 1: Reprendre el contracte amb la totalitat dels recursos destinats a la temporada
mitja (11 de maig de 2020).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

502.- APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE, EN RÈGIM DE
CONCESSIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS OBLIGATORIS DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS A LES PLANTES DE TRACTAMENT CORRESPONENTS, LA
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIARIA PÚBLICA I DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI DE SALOU, SUBSCRIT AMB URBASER, S.A (EXPEDIENT
NÚMERO 6240/2017).
Fets
1. El 26 d’octubre de 2004, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa URBASER SA,
amb NIF A-79524054, el contracte per a la gestió dels serveis públics de recollida i
transport de residus a les plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja
viària pública i de les platges del municipi, per un període de 8 anys comptats des de la
data d’inici de la prestació dels serveis, 1 d’abril de 2005, fins el 31 de març de 2013
(expedient 92/2004).
Com a tràmit previ, el 22 d’octubre de 2004 URBASER SA constitueix a la caixa municipal
en concepte de garantia definitiva l’aval núm. 0654/1382, de l’entitat Banco Popular
Español, SA, per import de 250.000 €.
2. El 27 de març de 2013, el Ple aprova la primera pròrroga convencional limitada al
període comprès entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de desembre de 2013, designa
l’interventor tècnic municipal a l’empresa URBASER SA i li encomana, entre d’altres, les
funcions de vigilar l’adequada conservació i manteniment dels béns i elements adscrits a
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la prestació dels serveis concedits que han de revertir a l’Ajuntament a la finalització de
la vigència del contracte (expedient 212/2013).
3. El 18 de desembre de 2013, el Ple aprova una segona pròrroga convencional del
contracte per tot l’any 2014 (expedient 7033/2013).
4. El 3 de desembre de 2014, el Ple declara el contracte en situació de pròrroga forçosa, a
partir de l’1 de gener de 2015 i fins el moment en que l’empresari seleccionat en una
nova convocatòria pública iniciï la gestió dels serveis públics i, puntualitza, que durant
aquest període les condicions d’execució es mantindran inalterables, deduint del preu
vigent, que podrà ser objecte de revisió, les deduccions del material amortitzat a
31 de desembre de 2014 (expedient 6116/2014).
5. El 30 d’abril de 2017, URBASER SA finalitza la prestació dels serveis públics contractats.
6. 23 de maig de 2018, URBASER SA sol·licita la devolució de l’aval constituït en concepte
de garantia definitiva (registre d’entrada núm. 6247).
7. El 27 de setembre de 2018, es formalitzen les actes de reversió dels vehicles del
contracte finalitzat i de lliurament i venda a favor de l’entitat UTE SALOU NET, nova
contractista municipal dels serveis públics de recollida de residus i de neteja viària a
partir de l’1 de maig de 2017.
El valor de venda de la maquinària completament amortitzada adscrita al contracte
extingit va quedar fixat en 18.500 € en el plec de prescripcions tècniques (clàusula II.3)
que regeix el nou contracte, import que la nova adjudicatària UTE SALOU NET esta
obligada contractualment a satisfer a l’Ajuntament.
8. En tràmit de l’expedient de liquidació del contracte d’URBASER s’han incorporat a
l’expedient els informes següents:
Data

Funcionari que emet l’informe

Codi AUPAC

20.09.2019

cap del servei d’Intervenció

INT13I0G5

26.09.2019

cap de la secció de projectes urbans

APU13I2YE

14.01.2020

interventor de fons

INT14I000C

En aquest darrer informe, l’interventor informa que URBASER,SA no ha complert amb les

obligacions contractuals, pel que fa a la maquinària completament amortitzada a 31 de
desembre de 2014, valorada en 18.500,00 euros sense IVA aplicable.
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9. L’11 de febrer de 2020, la UTE SALOU NET ingressa 18.500 € a la caixa municipal en
concepte de maquinària completament amortitzada a 31 de desembre de 2014
(document amb codi COP14I010P), complint d’aquesta manera amb la seva obligació
contractual.
10. El 3 de març de 2020, la tècnica de concessions informa que la UTE SALOU NET ha
donat compliment a la condició establerta a la clàusula II.3 del plec de prescripcions
tècniques, encara que amb un retard molt considerable respecte a la data fixada
(document amb codi COP14I010N).
Els vehicles i maquinària detallats seguidament passen, a tots els efectes, a ser propietat
de la UTE SALOU NET per adscriure’ls com a material de reserva a la concessió:

En la mateixa data, es comunica aquest fet a la Intervenció i es sol·licita de nou
l’emissió del corresponent informe on es concretin, entre d’altres aspectes, si queden
obligacions econòmiques pendents de satisfer a l’empresa URBASER SA.
11. El 10 de març de 2020, la intervenció insereix al tràmit de sol·licitud d’informe el
comentari següent:
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Fonaments de dret
1. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord plenari de 29 d’abril de
2004, document regulador del contracte administratiu formalitzat amb l’empresa
URBASER SA en data 26 d’octubre de 2004:
I.14.- GARANTIES

La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà d’acord amb el
que disposa l’article 47 del TRLCAP i l’article 65.2 i 3 del RGLCAP, una vegada
vençut el termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves
obligacions contractuals. S’entendran complertes dites obligacions contractuals
una vegada fet el traspàs dels serveis correctament a la nova contracta, d’acord
amb el que queda establert a l’últim paràgraf de la clàusula I.42 del present PCA.
I.42.- REVERSIÓ

Finalitzat el termini fixat per la durada de la concessió, incloses les pròrrogues,
en el seu cas, tots els serveis revertiran a l’Ajuntament de Salou, havent fet
lliurament el contractista de tots els béns (mobles), instal·lacions i elements del
servei a l’Ajuntament o a la nova adjudicatària, en cas de determinar-ho així
l’Ajuntament, en perfecte estat de conservació i manteniment i lliures de
càrregues i gravàmens, així com de les despeses fiscals derivades de la reversió.
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Tots els mitjans materials, inclosos els contenidors, amb valor pendent
d’amortitzar revertiran a l’Ajuntament mitjançant el pagament del valor residual
estipulat al contracte de la concessió. El valor residual serà únicament el valor
pendent d’amortitzar, sense cap tipus de recàrrec per despeses generals, benefici
industrial o similar (dels béns inicialment oferts, el valor residual, al terme dels 8
anys de la concessió, haurà de ser zero).
Un any abans de l’acabament del contracte es nomenarà un tècnic – interventor
de la reversió. Aquest tècnic elaborarà les instruccions tècniques necessàries que
haurà de complir el concessionari durant els quatre últims mesos del termini de
la concessió, a fi de garantir el bon estat de conservació i funcionament de les
instal·lacions i material que hagi de revertir a l’Ajuntament. De tota anomalia i/o
deficiència que l’interventor designat observi quan a les obligacions de
conservació que incumbeixen al concessionari, informarà puntualment a l’òrgan
de contractació que donarà les oportunes instruccions i ordres per tal que
l’empresa adjudicatària procedeixi a la seva correcció.
2. De conformitat amb l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions Públiques (en
endavant, TRLCAP), una vegada aprovada la liquidació del contracte es dictarà acord de
cancel·lació de l’aval si ha transcorregut el termini de garantia i no concorren
responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre aquell.
En qualsevol cas i, a l’empara del punt 4 del citat article, és procedent la cancel·lació de
l’aval ja que ha transcorregut més d’un any des de la data de finalització del contracte,
sense que la recepció i liquidació no s’hagin dut a terme per causes no imputables a
URBASER SA, i no constar en l’expedient que s’hagin produït responsabilitats de les quals
hagi de respondre la garantia dipositada.
3. Article 261.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació a la resolució quan s’incorporin al text d’aquesta. A tal
efecte es reprodueixen com annex al present acord els informes amb codi INT13I0G5,
APU13I2YE i INT14I000C.
5. Malgrat la nota inserida el 10 de març de 2020 per l’interventor en programa de gestió
d’expedients, no pot entendre’s complimentada la seva obligació d’emetre l’informe previ
i preceptiu que legalment li correspon.
6. La competència per resoldre aquest expedient recau en el Ple.
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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, 5
del PSC i 4 d’ERC) i 5 abstencions (4 de Ciutadans i 1 del PP), el següent:
1. Declarar que el contracte de concessió dels serveis públics de recollida i transport de
residus a les plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja viària pública i
de les platges del municipi, formalitzat amb l’empresa URBASER, SA en data 26 d’octubre
de 2004, es va extingir pel transcurs del seu termini i de les seves pròrrogues, havent
complert el contractista amb les seves obligacions contractuals.
2. Declarar que la reversió de tots els béns i elements afectats a la prestació dels serveis
concedits s’ha produït en la forma prevista en el plec de clàusules administratives
particulars (clàusula I.42) del contracte.
3. Aprovar la liquidació del contracte en els termes següents:
Obligacions econòmiques pendents de satisfer a l’empresa:
Data

Número factura

31.12.2016 00740FACT160222

31.12.2016 00740FACT160223

Import
factura

Concepte

Lloguer d’un pick up 4x4 i d’un camió
basculant en substitució del vehicle
7.919,99 €
basculant 4x4 irreparable al servei de
neteja de platges.
Aiguabatre manual per situacions
extraordinàries
“pla
de
xoc”,
12.823,04 € corresponent a 7 setmanes, a
1.831,87 euros/setmana.

4. Autoritzar i disposar el pagament de la despesa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries corresponents de l’exercici 2020.
5. Cancel·lar i retornar a URBASER SA la garantia definitiva constituïda el 22 d’octubre de
2004 mitjançant aval núm. 0654/1382, de l’entitat Banco Popular Español, SA, per un
import de 250.000 €.
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6. Notificar aquest acord a URBASER SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i al responsable del
contracte.
7. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a la liquidació del contracte aprovada en aquest acord.
Peu de recurs
Contra el present acord, 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 del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

ANNEXES
Document amb codi INT14I000C
___________________________________________________________________________
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Document amb codi INT13I0G5
______________________________________________________________________

 1891
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

(ES PRODUEIX DEBAT)

503.- RESOLDRE, SI ESCAU, EL PROCEDIMENT CONTRADICTORI INCOAT PER
DETERMINAR SI LA UTE SALOU NET HA ASSOLIT EL PERCENTATGE DE
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS ESTABLERT EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A L'ANUALITAT 2019 (EXPEDIENT NÚMERO 1264/2020).
Fets
1. L’1 de maig de 2017, la UTE SALOU NET, amb NIF U-55.634.372, inicia la prestació dels
serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives
plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària
pública i de les platges del municipi de Salou per un termini de 10 anys.
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2. El 29 de gener de 2020, el Ple aprova la fórmula per calcular el percentatge de recollida
selectiva de residus sobre el que s’extreu l’import de la retribució variable del 51% del
preu d’adjudicació del contracte corresponent al la prestació del servei de RSU i
interpreta, de conformitat amb el dictamen 22/2020, de 23 de gener, de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, les condicions pel càlcul, liquidació i
abonament de l’import de dita retribució variable (acord núm. 802).
3. El 13 de febrer de 2020, la tècnica de concessions emet informe (document amb codi
COP14I00ZC) on conclou que:

1. De la comprovació de les dades facilitades per la UTE Salou Net contrastades
amb les factures aportades pels diferents centres gestors de residus, així com
dels albarans de pesatge dels diferents residus, es conclou que el
concessionari ha aconseguit durant el tercer any de vigència de la concessió,
2019, el percentatge del 34,95% de recollida selectiva respecte al total de
tones brutes de residus recollits.
2. Que en aplicació de la clàusula II.41 del PPT el concessionari ha assolit en
l’any 2019 l’objectiu anual d’incrementar un 1% la recollida selectiva.
3. Que procedeix, per tant, reconèixer a la UTE SALOU NET el dret contractual a
l’abonament del 100% de la retribució variable anual del 51% del preu
d’adjudicació del contracte corresponent al servei de recollida de residus
prestat durant l’any 2019.

4. El 14 de febrer de 2020, el cap del servei de suport intern dona la seva conformitat a
l’informe esmentat.
5. El 19 de febrer de 2020, el regidor delegat de control executiu de concessions i
contractes resol incoar el procediment contradictori, amb núm. d’expedient 1264/2020,
per determinar si la UTE SALOU NET ha assolit el percentatge de recollida selectiva de
residus establert en el plec de prescripcions tècniques per a l’anualitat 2019, i atorga a
l’interessat tràmit de vista i audiència en l’expedient (DEC/1292/2020).
6. El 2 de març de 2020, la UTE SALOU NET manifesta la seva conformitat amb el
percentatge de recollida selectiva relatiu a l’any 2019 i sol·licita que se li reconegui el
dret contractual a l’abonament del 100% de la retribució variable anual del 51% del preu
d’adjudicació corresponent al servei de recollida de residus (escrit registrat d’entrada
amb núm. 3184).
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7. El 4 de maig de 2020, el secretari general dona conformitat jurídica als efectes de l’article
3.4 del RD 128/2008, de 16 de març, a l’informe emès en data 11 de febrer de 2020 (sic)
– (document amb codi COP14I01TP).

8. El 18 de maig de 2020, l’interventor de fons emet informe on conclou que El càlculs
realitzats per la tècnica de concessions, Sra. Romero, que figuren a l’expedient i que
determinen que procedeix l’abonament íntegre de la retribució variable del 51% del preu
d’adjudicació del contracte són coherents con el criteri dictaminat per la Comissió jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya en el seu dictamen 20/2020 (document amb
codi INT14I006Y).

Fonaments de dret
1. L’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant, LPAC), admet que una resolució es motivi
mitjançant la incorporació al text d’aquesta d’informes o dictàmens. A tal efecte, es
reprodueix com annex l’informe de la tècnica de concessions emès el 13 de febrer de
2020 (document amb codi COP14I00ZC).
2. La competència per resoldre aquest expedient contradictori correspon al Ple de
l’Ajuntament, previ dictamen preceptiu d’aquesta comissió informativa.

Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de Sumem, 5
del PSC, 4 d’ERC i 1 del PP) i 4 abstencions de Ciutadans, el següent:
1. Resoldre l’expedient contradictori incoat per DEC/1292/20020, de 19 de febrer i declarar
que la UTE SALOU NET ha assolit durant el tercer any de vigència de la concessió, 2019,
un coeficient de recollida selectiva equivalent al 34,95% respecte al total de tones brutes
de residus recollits i, en conseqüència, reconèixer-li el dret contractual a l’abonament del
100% de la retribució variable anual del 51% del preu d’adjudicació del contracte
corresponent al servei de recollida de residus prestat durant l’any 2019.
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2. Autoritzar i disposar el pagament de l’import resultant amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 03 1621 22715 - recollida d'escombraries - de l’exercici 2020.
3. Notificar aquest acord a la UTE SALOU NET, amb l’advertiment dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la intervenció de fons i a la unitat de
control executiu de concessions i contractes.

Peu de recurs
Contra el present acord, 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 del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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504.- APROVAR, SI ESCAU, LA FÓRMULA DE REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
DE GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DELS SERVEIS
PÚBLICS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS I TRANSPORT A LES
RESPECTIVES PLANTES D'ELIMINACIÓ I VALORITZACIÓ, LA GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL
MUNICIPI DE SALOU (EXPEDIENTS NÚMERO 8419/2018).
Fets
1. L’1 de maig de 2017, la unió temporal d’empreses anomenada URBASER SA Y
NORDVERT SL, unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de maig, denominada
abreujadament UTE SALOU NET, amb NIF U-55634372, inicia la gestió, en règim de
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concessió administrativa, dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i
transport a les respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria
municipal i la neteja viària pública i de les platges del municipi de Salou.
2. El 27 de juny de 2018, la UTE SALOU NET mitjançant escrit registrat d’entrada amb núm.
8119, sol·licita que l’Ajuntament fixi la fórmula de revisió de preus del contracte, de
conformitat amb el previst en l’apartat L.2 del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars del contracte.
La UTE SALOU NET manifesta que el fet de no haver-se fixat encara una fórmula de
revisió perjudica, entre d’altres aspectes, les negociacions amb el comitè d’empresa per
assolir un acord en el conveni col·lectiu que regula la situació laboral del personal adscrit
al contracte.
3. El 28 de juny de 2018, la Junta de Govern de Local aprova la següent fórmula de revisió
del preu del contracte (acord núm. 506):

Aquesta fórmula va ser proposada per l’interventor de fons, i en aquest termes
consta en la fonamentació jurídica de l’indicat acord: en aplicació de l’establert a les

clàusules del PCAP transcrites i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en
matèria de revisió de preus dels contractes administratius i una vegada analitzada la
naturalesa, estructura i evolució dels costos de les prestacions del servei, així com la
tipologia dels índexs de referència establerts per la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, proposa la fórmula que haurà de servir per revisar el preu de la
concessió formalitzada amb la UTE SALOU NET.

 2791
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

En l’acord s’indica expressament que la competència per aprovar la fórmula de revisió
del preu del contracte correspon al Ple i que l’acord de la Junta de Govern Local, per
delegació de l’alcalde, és provisional i s’adopta amb la finalitat de no perjudicar els
interessos del concessionari.
L’òrgan plenari s’haurà de pronunciar sobre aquesta qüestió previ dictamen de la
Comissió Informativa i de la incorporació a l’expedient dels informes preceptius i dels
documents que siguin necessaris.
4. El 26 de juliol de 2018, la UTE SALOU NET presenta un escrit d’al·legacions a l’acord
d’aprovació de la fórmula de revisió de preus (escrit registrat d’entrada amb núm. 9776).
5. El 2 de febrer de 2020, SALOU NET confirma la seva voluntat manifestada prèviament en
reunió amb l’alcalde de resoldre per mutu dissens el contracte amb efectes de 31 de
desembre de 2020 (escrit registrat d’entrada núm. 1374).
L’Annex 3 del referit escrit (document amb codi OAC14E040N, que es pot consultar a
l’expedient 8419/2018 i 18166/2019), conté la proposta de fórmula de revisió de preus
del contracte.
6. El 14 de maig de 2020, el responsable de la UTE SALOU NET aclareix, via e-mail,
(document amb codi COP14I020S), que la nostra proposta és utilitzar l’index CCT-7c

perquè és el d'àmbit superior i el que millor indica la mitjana de pujada del sector. Com
més ampli és l'àmbit d'aplicació, millor indica la pujada mitjana que s'ha produït en
aquest sector.

7. En la tramitació de l’expedient s’han emès els informes següents:
Funcionari emissor

Data

Cap de la secció econòmica, comptable i
pressupostària
8
Cap del servei de suport intern

8

Secretari general (vistiplau)

31.07.201

Codi
document
INT12I08P

31.07.201
01.08.201

COP12I29B

8
Tècnica de concessions i cap del servei de
suport intern
0
Cap del servei d’intervenció *

0

23.04.202

COP14I01PI

05.05.202

INT14I006D
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Cap del servei d’intervenció

0

Interventor de fons **

0

19.05.202

INT14I006Z

20.05.202

INT14I006X

* Aquest informe s’incorpora al tràmit obert pel cap de la unitat de control executiu
de concessions i contractes el 8 d’abril de 2020, on es sol·licita a l’interventor que
s’analitzi si la fórmula i els índexs que proposa el concessionari es poden admetre
(document amb codi COP14I01LH, expedient 18166/2019).

** Aquest informe s’incorpora al tràmit obert pel cap de la unitat de control executiu
de concessions i contractes el 12 de maig de 2020, on es reitera la sol·licitud d’informe
preceptiu de l’interventor sobre la fórmula i els índexs que proposa el concessionari
(document amb codi COP14I01VI, expedient 8419/2018).
Nota: en l’expedient consten les següents sol·licituds d’informe preceptiu a
l’interventor que no han estat ateses, sense que es coneguin els motius d’aquesta manca
d’actuació:
Càrrec electe / funcionari que sol·licita l’informe
Regidor de serveis generals

Data

Codi
document

24.10.2018

COP12I3B1

Cap de la unitat de control executiu de concessions 27.12.2019
i contractes

COP13I04R
R

Fonaments de dret
1. Plec de clàusules administratives particulars que regeix la concessió, aprovat pel ple en
sessió de data 4 de febrer de 2015: lletra L) del quadre de característiques i clàusula
vint-i-cinquena.
2. Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.
3. Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l'economia espanyola.
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4. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic
5. Ateses les discrepàncies existents entre els tècnics municipals que han informat en el
procediment sobre si és procedent donar per vàlida la fórmula de revisió aprovada, amb
caràcter provisional, acceptar en els seus propis termes la proposada per la UTE SALOU
NET o introduir en aquesta última una variació, aquest òrgan col·legiat es decanta per
aquesta última opció que motiva, a l’empara del que disposa l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en els informes amb codi INT14I006Z, INT14I006D i COP14I01PI i que
s’incorporen com annexes I, II i III, respectivament.
6. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, en quant
òrgan de contractació, previ dictamen preceptiu d’aquesta comissió informativa.
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, 5
del PSC i 4 d’ERC) i 5 vots en contra (4 de Ciutadans i 1 del PP), el següent:

1. Aprovar la següent fórmula de revisió de preus de la concessió de serveis formalitzada
amb la UTE SALOU NET el 2 de novembre de 2016, la qual romandrà invariable durant la
vigència del contracte:

C = 0,75 MO 1 + 0,15

MO 0

E 1 + 0,10 T 1
E0

T0

C = Índex revisió preus aplicable a la concessió
MO 1 = Variació salarial mitja pactada, por sector i divisió d’activitat.
Convenis d’empresa CCT-7b. Divisió 38: Recollida, tractament i eliminació de
residus, valorització. Publicada pel Ministeri de Treball i Economia Social. Data
a revisar.
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MO 0 = Variació salarial mitja pactada, por sector i divisió d’activitat.
Convenis d’empresa CCT-7b. Divisió 38: Recollida, tractament i eliminació de
residus, valorització. Publicada pel Ministeri de Treball i Economia Social. Data
a base.
(De conformitat amb l’article 5 del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, l'increment
repercutible de la revisió dels costos de mà d’obra no podrà ser superior a l'increment
experimentat per la retribució del personal al servei del sector públic, conforme a les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat).

E 1 = Variació en l’àmbit estatal del subíndex de Carburantes y
lubricantes (7.2.2) publicat per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). Data a
revisar.
E 0 = Variació en l’àmbit estatal del subíndex de Carburantes y lubricantes
(7.2.2) publicat per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). Data base.
T 1 = Variació
en l’àmbit estatal del subíndex de Servicios de
mantenimiento y reparación publicat per l’Instituto Nacional de Estadística
(INE). Data a revisar.
T 0 = Variació
en l’àmbit estatal del subíndex de Servicios de
mantenimiento y reparación publicat per l’Instituto Nacional de Estadística
(INE). Data base.
2.

La data inicial que s’ha de tenir en compte per aplicar els índexs de la fórmula de revisió
ha de ser el 16 de juny de 2015.

3.

La data en que ha de ser procedent la revisió serà aquella en que s’acrediti l’execució
del 20% del preu d’adjudicació del contracte.

4.
5.

La petició de la revisió de preus correspon al contractista.
Notificar aquest acord a la UTE SALOU NET, amb l’advertència dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció i al responsable municipal
de la concessió.
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Peu de recurs
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta 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 de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

ANNEX I
______________________________________________________________________
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505.- APROVAR, SI ESCAU, LA CONTINUACIÓ, A PARTIR DEL 25 DE MAIG DE
2020, DEL SERVEI PÚBLIC D'ESTACIONAMENT SOTA CONTROL HORARI EN ELS
CARRERS COMERCIALS DE LA ZONA POBLE QUE ESTAN HABILITATS DURANT TOT
L'ANY EN AQUEST RÈGIM D'ESTACIONAMENT (EXPEDIENT NÚMERO 2579/2020).

Fets
1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA), amb NIF A-28385458, formalitzen el contracte de gestió i
explotació dels serveis públics d’aparcament sota control horari en les vies públiques i
dels pàrquings situats en la zona de domini públic marítim terrestre i en altres terrenys o
espais habilitats a l’efecte, per un termini de 8 temporades d’explotació (2009-2016).
2. L’1 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament acorda denunciar, amb efectes de 30 de
setembre de 2016, la vigència del contracte i ordena a EYSSA que fins que no es
produeixi la successió empresarial en la gestió dels serveis derivada de la resolució del
procediment de concurrència pública que l’Ajuntament convoqui abans del venciment del
contracte, estarà obligada a continuar la seva prestació en les mateixes condicions
actualment establertes (acord núm. 401, expedient 2669/2016).
Així mateix, ordena iniciar un expedient de caràcter ordinari per a una nova contractació
dels serveis públics esmentats per tal d’assegurar la continuïtat en la seva prestació.
3. El 28 de novembre de 2018, el Ple acorda desistir del procediment convocat per a la
contractació de la concessió del servei públic municipal d'aparcament sota control horari
en les vies públiques i el pàrquing platja de Llevant, tramitat en l’expedient 3604/2016,
per infracció no reparable que afecta les condicions tècniques d’execució del contracte i,
més concretament, al sistema de pagament amb targeta de crèdit/dèbit en els
expenedors usats de propietat municipal, en condicions d’igualtat per tots els licitadors
(acord núm. 401).
Així mateix, ordena iniciar un nou expedient per a la contractació d’aquesta concessió,
introduint en els plecs aquelles modificacions que siguin necessàries per esmenar la
infracció que ha provocat el desistiment.
4. El 26 de setembre de 2019, el regidor delegat de serveis general resol iniciar el
procediment per a la remunicipalització (reinternalització) del servei públic municipal
d'estacionament de vehicles sota control horari, que es pretén gestionar de forma directa
pel propi Ajuntament de Salou (DEC/4588/2019, dictat en l’expedient 16790/2019).
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Actualment aquest expedient es troba en tràmit d’incorporació dels informes sol·licitats i
reiterats a la Intervenció (documents amb codi COP13I3LK, COP13I3ON, COP13I422, i
COP13I04RE, el 24.09.2019, 08.10.2019, 06.11.2019 i 27.12.2019, respectivament) i al
Servei de Gestió Tributària (documents amb codi COP13I3LM, COP13I423, 24.09.2019, i
06.11.2019, respectivament).
5. El 15 de març de 2020, l’alcalde dicta un ban relatiu a la declaració d'estat d'alarma
durant 15 dies. Entre les mesures adoptades per prevenir el contagi del virus COVID-19,
es regula la limitació de la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic.
6. El 16 de març de 2020, el regidor delegat de serveis generals resol suspendre la
prestació del servei públic d’estacionament sota control horari contractat, d’acord amb el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma COVID-19, per
tal de reduir al màxim la mobilitat i desplaçaments dels ciutadans.
Aquesta suspensió té caràcter temporal i excepcional i es mantindrà vigent fins el
moment en que les autoritats declarin la finalització de les mesures aprovades en el marc
de l’actual situació d’alarma (DEC/1816/2020, dictat en l’expedient 2579/2019).
7. El 13 de maig de 2020, l’inspector en cap de la Policia Local proposa que, a partir del 25
de maig, data que coincideix amb l’inici de la fase 2 de desconfinament en la qual es
permet una major mobilitat, es reprengui el servei en diversos vials de la zona poble
(document amb codi POL14I00DG).
8. El 15 de maig de 2020, el responsable d’EYSSA dona la seva conformitat, via e-mail, a la
proposta de l’inspector (document amb codi COP14I022M, ubicat a l’apartat Doc.
Relacionats de l’informe amb codi POL14I00DG).
Fonaments de dret
1. Com s’ha posat de manifest en l’apartat de fets, el contracte formalitzat amb EYSSA el 16
d’abril de 2009 va finalitzar el 30 de setembre de 2016.
No obstant, el 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, en el seu article 66.3, lletra b), assenyala
com a competència pròpia del municipi l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones
en les vies urbanes.
L’organització actual de la Policia Local no permet en aquests moments executar
directament aquest servei, ja que no disposa dels mitjans personals ni materials
adequats ni suficients, malgrat que aquesta l’opció d’internalitzar-lo es troba en fase
d’estudi.

 5191
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

Sobre la possibilitat que EYSSA continuï prestant un servei públic essencial fins a la
remunicipalització d’aquest per part de l’Ajuntament, la Junta Consultiva de Contractació
de l’Estat (expedient 31/2017) s’ha pronunciat en el sentit que els serveis que es presten
als ciutadans es troben afectats pel principi de continuïtat. Aquesta possibilitat deriva
tant de l’interès públic que el servei comporta com dels probables perjudicis que la seva
desaparició podria ocasionar.
Ens trobem davant d’una situació excepcional en què, denunciat el contracte en la forma
legalment establerta i pactada, l'Ajuntament per raons d'interès públic, unides a la
necessitat de continuïtat del servei, es veu obligada a imposar coactivament a EYSSA la
seva prestació.
Queda clar que la situació de patologia en la continuació de la prestació es genera a
conseqüència, primer, del desistiment en el procediment de licitació (expedient
3604/2016) i segon, pels retards indicats en l’apartat de fets en la tramitació de
l’expedient de remunicipalizació del servei (expedient 16790/2019). Les conseqüències
que per a EYSSA se’n deriven s’han de resoldre tenint en compte la proscripció de
l'enriquiment injust de les parts.
Conforme a aquest principi, resulta lògic entendre que, una vegada prolongada
l'obligació de prestació del servei públic per causa imputable a l'Ajuntament i durant el
període imprescindible per a pal·liar aquesta situació excepcional, aquest ha de
compensar a EYSSA íntegrament per la totalitat de les despeses en que hagi hagut
d'incórrer per a assegurar la continuïtat de la prestació del servei.
A tal efecte, durant el període imprescindible per a pal·liar aquesta situació excepcional,
EYSSA haurà de ser adequadament retribuïda, especialment en el cas que s’acrediti que
s’ha trencat l'equilibri econòmic en detriment seu. En cas contrari, s’estaria excedint el
contingut del risc i ventura assumit per l’empresa conforme al contracte extingit el 30 de
setembre de 2016.
Per tant, és clar que l’empresa no ha de suportar les conseqüències econòmiques d'una
situació no imputable a ella i que va més enllà del contracte en els termes pactats.
2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, accepta que els informes serveixin de motivació a l’acord quan
s’incorporin al seu text (article 88.6). A tal efecte, s’adjunta com annex l’informe emès el
13 de maig de 2020 per l’inspector en cap (document amb codi POL14I00DG).
3. El decret DEC/1816/2020, pel qual es suspenia la prestació del servei públic
d’estacionament sota control horari contractat, d’acord amb el Reial decret d’alarma
463/2020, de 14 de març, per tal de reduir al màxim la mobilitat i desplaçaments dels
ciutadans, es va dictar pel regidor delegat de serveis generals, per delegació de l’alcalde,
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en exercici de la facultat de dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis municipals i la
d’adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis
públics o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades.
D’aquest decret se n’haurà de donar compte immediata al Ple, de conformitat amb el que
disposa la lletra m) del punt 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del règim local, a la vegada que és també l’òrgan competent per modificar
el règim de prestació del servei.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de Sumem i 5
del PSC), 4 vots en contra de Ciutadans i 5 abstencions (4 d’ERC i 1 del PP), el següent:
1. Donar compte al Ple del decret amb codi DEC/1816/2020, de 16 de març, pel qual es va
suspendre la prestació del servei públic d’estacionament sota control horari per tal de
reduir al màxim la mobilitat i desplaçaments dels ciutadans, mesura de caràcter temporal
i excepcional que es mantindrà vigent fins el moment en que les autoritats declarin la
finalització de les mesures aprovades en el marc de l’actual situació d’alarma decretada
pel Govern de l’Estat.
2. Aixecar, amb efectes de 25 de maig de 2020, la suspensió del servei públic
d’estacionament sota control horari establerta pel decret municipal esmentat i autoritzar
la seva continuació en els vials i en els horaris següents i aplicant les tarifes vigents:

Vials
Barcelona
Ciutat de Reus
Escala Dei
Berenguer de Palou
Via Roma
Via Augusta

Horari
De
dilluns
laborables:

a

Matí: 9.30 a 14 h.
divendres Tarda 17 a 20 h.
Matí: 9 a 14 h.

Dissabte:

3. Incoar expedient contradictori per determinar el preu de la prestació d’aquest servei
públic d’estacionament regulat durant el període excepcional en que continuï prestant-se
per l’empresa EYSA.
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4. Notificar aquest acord a la EYSSA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a l’inspector en cap de la Policia Local, al cap del
Servei de Gestió Tributària i a la Intervenció.

Peu de recurs
Contra el present acord, 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 del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

ANNEX
___________________________________________________________________
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506.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL "SERVEIS D'INCINERACIÓ DELS RESIDUS
URBANS" (EXPEDIENT NÚMERO 2294/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 2294/2020, relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal “Servei d’Incineració dels Residus Urbans”.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Per acord de la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats
d’Incineració dels Residus Urbans”, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2019 es va
aprovar inicialment la modificació parcial dels seus estatuts, en els termes que es transcriuen
a continuació:
“El marc de l’aprovació del Pla estratègic de la Mancomunitat 2018-2024, comporta
l’aprovació i execució d’un projecte de modernització i rehabilitació de la planta de
valorització energètica de residus urbans per tal d’aconseguir donar compliment a les millors
tecnologies disponibles (MTD) de conformitat amb la Directiva 2010/75/UE del Parlament
Europeu i del Consell. Així mateix, és necessari territorialitzar aquestes activitats per tal de
donar compliment als importants objectius comunitaris a nivell local, és per això, que es
considera oportú l’aprovació de les següents modificacions als estatuts de la Mancomunitat :
1. Modificació de l’article 2n
On hi diu:
Denominació
La Mancomunitat es denominarà "Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans”
Haurà de dir:
Denominació
La Mancomunitat adopta com a denominació la de «Mancomunitat per a la gestió integral de
residus urbans
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2. Modificació de l’article 6è.
On hi diu:
Objecte.
1.La Mancomunitat té per objecte coordinar els esforços i unir les possibilitats econòmiques
dels municipis que la integren sense perjudici de les ajudes que pugui rebre d'altres
organismes de l'administració central, autonòmica o local, amb el fi de construir i
administrar una planta incineradora de residus urbans amb recuperació d'energia, de
capacitat suficient per atendre el volum de residus urbans que anualment es produeixen en
els municipis que la integren, i amb possibilitat d'ampliació si les circumstàncies així ho
aconsellessin.
2.Per al compliment dels fins assenyalats en l'apartat anterior, la Mancomunitat gestionarà
els serveis de la seva competència, en qualsevol de les formes establertes en l'article 85 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
Haurà de dir:
Objecte.
1.La Mancomunitat té per objecte exercir les competències locals en matèria de gestió de
residus urbans, coordinar els esforços i unir les possibilitats econòmiques dels municipis que
la integren sense perjudici de les ajudes que pugui rebre d'altres administracions públiques,
amb la finalitat de construir i gestionar una planta de valorització energètica de residus, al
servei prioritari dels ajuntaments que l’integren. Així mateix podrà desenvolupar activitats i
equipaments complementaris de l’objecte principal.
2.Per al compliment de les finalitats assenyalades, la Mancomunitat gestionarà els serveis
de la seva competència, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació de règim
local i de contractes del sector públic.
3. Modificació de l’article 7è.1
On hi diu :
1. El govern i administració de la Mancomunitat anirà a càrrec dels següents òrgans:
1r. Junta general.
2n. President.
3r. Vicepresident.
4t. Comissió especial de comptes
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Hi haurà de dir:
1. El govern i administració de la Mancomunitat anirà a càrrec dels següents òrgans:
1r. Junta general.
2n. President.
3r. Vicepresidents.
4r. Comissió Permanent
5t. Comissió especial de comptes.
4.Modificació de l’article 11è.
On hi diu :
El vicepresident.
El càrrec de vicepresident de la Mancomunitat recaurà en un dels alcaldes dels
ajuntaments mancomunats. Serà escollit pel mateix procediment que el president.
El mandat del vicepresident durarà quatre anys a partir del dia següent al que prengui
possessió i es renovarà coincidint amb el mandat de les corporacions locals.
De la mateixa manera que succeeix amb qui ostenta la condició de president, qui
ostenti el càrrec de vicepresident, en perdrà la condició quan deixi de ser alcalde
del municipi corresponent.
Haurà de dir:
Els vicepresidents.
Hi haurà dos vicepresidents que hauran de ser alcaldes membres de la Junta de la
Mancomunitat escollits per aquesta amb la finalitat de substituir per ordre del seu
nomenament en els casos d’absència, vacant, malaltia o incompatibilitat i altres funcions que
els hi siguin encarregades.
El mandat del vicepresident durarà quatre anys a partir del dia següent al que prengui
possessió i es renovarà coincidint amb el mandat de les corporacions locals.
De la mateixa manera que succeeix amb qui ostenta la condició de president, qui ostenti el
càrrec de vicepresident, en perdrà la condició quan deixi de ser alcalde del municipi
corresponent.
5. Modificació de l’article 12è
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On diu:
El director del servei.
El director de servei, el nomenament del qual tindrà caràcter voluntari, serà designat i
remogut, a proposta de la Presidència.
Haurà de dir:
La gerència
El gerent, el nomenament del qual tindrà caràcter voluntari, serà seleccionat d’acord amb els
sistemes legalment previstos i respectant els principis de publicitat, mèrit i capacitat, per la
Junta General, a proposta de la Presidència.
6. Modificació de l’article 13è
On diu:
Del secretari i dels interventor - tresorer.
1.Els càrrecs de secretari, interventor i tresorer s'exerciran pels funcionaris amb habilitació
de caràcter nacional pertanyents a qualsevol dels ajuntaments membres de la
Mancomunitat.
2.En els casos de vacant ,absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària d'algun dels
titulars dels càrrecs a què es refereix el número anterior, els substituirà el funcionari
d'habilitació nacional a qui correspongui de substituir-lo a l'Ajuntament en què exercici les
seves funcions.
3.Els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixen les seves funcions en la
Mancomunitat no adquiriran dret per l'ocupació del càrrec, ni per la permanència, una
vegada que cessin en la plaça que exerceixen a l'ajuntament que va determinar el seu accés
al càrrec de la Mancomunitat.
Tant les actes i resolucions com la comptabilitat de la Mancomunitat, se
subjectaran als requisits i formalitats exigits als ajuntaments.
Haurà de dir:
Dels funcionaris d’habilitació de caràcter nacional
Les places de Secretari, Interventor i Tresorer estaran ocupades per Funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la Subescala corresponent a la
plaça, que seran cobertes mitjançant concurs públic o qualsevol de les fórmules previstes en
les normes generals d’aplicació.
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Tant les actes i resolucions com la comptabilitat i el control intern de la Mancomunitat, se
subjectaran als requisits i formalitats exigits als ajuntaments
7.Modificació de l’article 15è.i)i k)
On diu:
Atribucions de la Junta General
...
i)El nomenament i remoció del director del servei
....
k)La imposició i ordenació d'exaccions fiscals que procedeixi per la realització de les obres i
serveis de la seva competència; l'aprovació i modificació del pressupost, la disposició de
despeses en els assumptes que atenyin a la Mancomunitat i l'aprovació dels comptes.
Haurà de dir:
Atribucions de la Junta General
.....
i)El nomenament i remoció del gerent
......
k)La imposició i ordenació d'exaccions que procedeixi per la realització de les obres i serveis
de la seva competència; l'aprovació i modificació del pressupost, la disposició de despeses en
els assumptes que atenyin a la Mancomunitat i l'aprovació dels comptes.
8.Modificació de l’article 18è
On diu:
Atribucions del director del servei.
Tindrà les funcions que específicament li atorgui la Junta en l'acord de designació
Haurà de dir
Atribucions del gerent
Tindrà les funcions que específicament li atorgui la Junta en l'acord de designació
9. Incorporació nou article
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Article 19è. Atribucions de la Comissió Permament
La Comissió permanent la formarà un representant de cada municipi mancomunat
membres més escollits entre els integrants de la Junta General.
Tindrà les funcions que els hi delegui la Junta General.

més dos

10.Modificació de l’article 24.3
On diu:
Article 23è Adopció d'acords.
3.És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Junta per a l'adopció d'acords en les matèries següents:
--------

Modificació dels presents estatuts.
Dissolució de la Mancomunitat.
Adhesió de municipis a la Mancomunitat.
Separació de municipis mancomunats.
Establiment de la forma de gestió dels serveis de la seva competència.
Imposició i ordenació d'exaccions fiscals.
Qualsevol altra matèria determinada per la llei.

Hauria de dir:
Article 24è Adopció d'acords.
3.És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Junta per a l'adopció d'acords en les matèries següents:
--------

Modificació dels presents estatuts.
Dissolució de la Mancomunitat.
Adhesió de municipis a la Mancomunitat.
Separació de municipis mancomunats.
Establiment de la forma de gestió dels serveis de la seva competència.
Imposició i ordenació d'exaccions.
Qualsevol altra matèria determinada per la llei

11. Modificació de l’article 26è
On diu
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Article 26è. Principis generals.
El règim de la hisenda de la Mancomunitat serà l'establert en la normativa vigent per a les
corporacions locals respecte a la imposició i l'ordenació d'exaccions, gestió recaptatòria,
recursos econòmics, pressupostos, comptabilitat i rendició de comptes.
Haurà de dir:
Article 27è. Principis generals.
El règim de la hisenda de la Mancomunitat serà l'establert en la normativa vigent per a les
corporacions locals respecte a la imposició i l'ordenació d'exaccions, gestió recaptatòria,
recursos econòmics, pressupostos, comptabilitat, control intern i rendició de comptes.
12.Modificació article 27è
On diu:
Article 27è Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de la Mancomunitat estaran constituïts conforme determina
l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ingressos de dret privat.
Taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència.
Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, ampliació o millora de
serveis de la seva competència.
Participacions en pressupostos de l'Estat i de les comunitats autònomes que s'estableixin
al seu favor
subvencions i altres ingressos de Dret públic.
Els procedents d'operacions de crèdit.
Les multes.

Haurà de dir:
Article 28è Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de la Mancomunitat estaran constituïts conforme determina
l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Hisendes Locals per:
a)

Ingressos de dret privat.
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Taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència.
Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, ampliació o millora de
serveis de la seva competència.
d) Prestacions Patrimonials Públiques No Tributàries (PPPNT)
e) Participacions en pressupostos de l'Estat i de les comunitats autònomes que s'estableixin
al seu favor
f) subvencions i altres ingressos de Dret públic.
g) Els procedents d'operacions de crèdit.
h) Les multes.
b)
c)

13.Modificació en la numeració:
Atesa la incorporació d’un nou l’article 19, l’actual article 19 passarà a ser l’article 19 i així
consecutivament.”
2. L’acord ha de ser ratificat pels membres de la Mancomunitat.
3. Vist l’informe favorable del secretari general de data 14 d’abril de 2020.
4. Vist l’informe favorable de l’interventor general de data 23 d’abril de 2020.

Fonaments de dret
1. Estatuts vigents de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis d’Incineració dels Residus
Urbans”.
2. Article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local: la
creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives,
així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts requereix
de majoria absoluta.

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, 5
del PSC i 4 de Ciutadans) i 5 abstencions (4 d’ERC i 1 del PP), el següent:
1. Ratificar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis
d’Incineració dels Residus Urbans”, en els termes establerts per l’acord de la Junta
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General d’aquesta Mancomunitat en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2019.
2. Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis d’Incineració dels
Residus Urbans”.
(ES PRODUEIX DEBAT)

600.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ
601.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL PROGRAMA
D'ACTIVITATS CARRETERA I MANTA 2020 AMB ELS AJUNTAMENT DE VILA-SECA I
CAMBRILS (EXPEDIENT NÚMERO 824/2020).
Identificació de l’expedient:
Expedient número 824/2020, relatiu al conveni de col·laboració del Carretera i Manta 2020.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany del acord de col·laboració en matèria de joventut entre els ajuntaments
de Salou, Vila-seca i cambrils, pel programa d’activitats Carretera i Manta.
2. Vista la memòria tècnica justificativa de la conveniència i oportunitat, i econòmic
financera per a l’aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils,
l’Ajuntament de Vila-seca i l’Ajuntament de Salou, pel a la implementació del programa
Carretera i Manta 2020, de data 3 de febrer de 2020.
3. Vist l’informe favorable de secretaria, de data 14 de febrer de 2020.
4. Vist l’informe favorable de la intervenció general, de data 25 de febrer de 2020.
5. Vist l’informe favorable del tècnic de cultura, festes, infància i joventut, de data 25 de
febrer de 2020
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Fonaments de dret
1. 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.
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.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
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. Aprovar l’acord de col·laboració en matèria de joventut entre els Ajuntaments de Salou,
Vila-seca i Cambrils.
2. Autoritzar i disposar la despesa amb números d’operacions 220200001795,
220200001987, 220200001988, 220200001989 de la partida pressupostària
18.337.22634 “Carretera i Manta”.
3. Nomenar al tècnic de Cultura, Festes, Infància i Joventut 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
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.
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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 a la seva
notificació.

ANNEX

“A Cambrils, XX de 2020
REUNITS
de

D’una part, l’Il·lm. Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde president de l’Excm. Ajuntament

Salou, en el seu nom i representació, facultat per a aquest acte per acord de Ple de 15
de juny de 2019.
D’altra part, l’Il·lm. Pere Segura Xatruch, alcalde president de l’Excm. Ajuntament de
Vilaseca, en el seu nom i representació, facultat per aquest acte per acord de Ple de data 15
de juny de 2019.
D’altra part, l’Il·lma. Sra. Camí Mendoza Mercè, alcaldessa presidenta de l’Excm.
Ajuntament de Cambrils, en el seu nom i representació, facultada per aquest acte per acord
de Ple de data 15 de juny de 2019.
EXPOSEN
1. Que entre els Ajuntaments de Salou, Vila-seca i Cambrils, venen desenvolupant
polítiques públiques de joventut concretes entorn a la formació i lleure lúdic-cultural i
esportiu de forma més assequible, en el marc del programa anual d’activitats “Carretera i
manta” des de l’any 2000.
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2. Que la proximitat geogràfica i les bones relacions entre els tres Ajuntaments, així com
els seus vincles històrics, estructurals i territorials, han fet possible l’aposta del programa.
3. Que seguin l’anterior i el nou PNJCat 2020 on es reivindica la rellevància de les
polítiques de joventut en el si de les polítiques públiques: la joventut com a una etapa del
cicle vital en què l’individu adquireix habilitats, instruments i recursos amb els quals haurà
d’afrontar la resta de la seva vida. Moment també en què s’emancipa, i és per això que
representa un període de construcció d’oportunitats on es generen les trajectòries de
mobilitat social.
4. El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys. La Generalitat de Catalunya, des de l'any 1985, regula i
exerceix el control sobre les activitats d'educació en el lleure a Catalunya per tal de garantirne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és necessària perquè les
activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al
creixement integral d'infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el
suport del sector, perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de
qualitat, i també compta amb el seu reconeixement, ja que aquest considera la Direcció
General de Joventut la interlocutora principal en aquesta matèria. Es tracta d'una regulació
que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la
formació de les persones dirigents de les activitats (monitors/ores i director/ores d'educació
en el lleure) i sobre les instal·lacions on es desenvolupen.
5. Aquest acord de col·laboració requereix l’establiment de vies de comunicació i
coordinaci àgils.
6. Atenent l’experiència dels Ajuntaments respecte el programa, les noves normatives
que l’afecten així com la idiosincràsia administrativa pròpia de cadascun dels ens locals.
Per tot això, els Ajuntaments signants
ACORDEN
Primer. Finalitat de l’acord
Aquest, té per objectiu establir un marc de col·laboració entre el Ajuntaments de Salou,
Vila-seca i Cambrils que manifesten la seva voluntat de seguir realitzant el programa
Carretera i Manta.
Segon. Àmbit objectiu de l’acord
Mitjançant el programa Carretera i manta es pretén:
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Facilitar que joves dels municipis de Salou, Vila-Seca i Cambrils tinguin activitats
lúdiques i formatives al seu abast, properes i assequibles.
ells.

Fer vincle amb els joves i aprofitar aquesta fortalesa per treballar altres aspectes amb

Els destinataris del programa seran joves dels tres municipis entre els 12 i 30 anys. En
funció de les activitats, l’edat mínima podrà ser limitada.
Tercer. Procediment
1. La gestió del programa es realitzarà per períodes anuals i en les reunions de la
comissió politico-tècnica es definiran prèviament i de forma anual les activitats a programar
d’acord amb l’avaluació del programa anterior. La programació concreta i definida serà
aprovada per part de cada Ajuntament.
2.- Els Ajuntaments de Salou, Cambrils i Vila-seca seran els responsables del tractament
de les dades personals dels usuaris inscrits respecte a les activitats que cada un d’ells
gestioni. Aquestes dades seran cedides a la resta d’Ajuntaments, excepte oposició de
l’usuari, i hauran de tractar-se d’acord amb les previsions establertes al Reglament Europeu
de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia
de drets digitals.
Caldrà que en els fulls d’inscripció els usuaris o els seus tutors legals autoritzin de forma
expressa aquella cessió per la finalitat que s’indiqui.
Quart. Obligacions de les parts i règim de responsabilitat
1. Cada Ajuntament ha de disposar almenys d’una persona especialitzada en polítiques
de joventut per tal de gestionar la planificació, execució i avaluació del programa. L’esmentat
programa d’activitats s’acordarà anualment i s’aprovarà per l’òrgan competent de cada
Ajuntament.
2. Cada Ajuntament es farà càrrec de la gestió, contractació i pagament de les activitats
que li corresponguin d’acord amb la relació aprovada per l’òrgan competent. Que
anomenarem paquet d’activitats A.
3. S’acordarà una relació d’activitats distribuïdes econòmicament de forma igualitària per
cada municipi, que s’aprovarà per l’òrgan competent. Que anomenarem paquet d’activitats
B.
4. El programa del Carretera i Manta 2020 té un cost total de 49.172,24€. L’Ajuntament
de Cambrils assumirà l’import de 16.613,75€ , l’Ajuntament de Vila-seca l’import de
15.406,75€ i l’Ajuntament de Salou l’import de 17.151,75.
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5. En compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys, l’experiència del programa i les avaluacions
continues es va consensuar un perfil de monitor/a – director/directora juvenil per cobrir les
sortides i activitats que així ho requereixin. Per tant, s’adopta el compromís d’aprovar i portar
a la pràctica aquest perfil consensuat de monitor/a – director/a de lleure.
6. L’Ajuntament que organitzi l’activitat acordada es compromet a complir amb el Decret
267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen
menors de 18 anys, i assumir les despeses que se’n derivin per l’acompliment d’aquest
(assegurança, monitoratges, manutenció).
Cinquè. Seguiment de l’acord
1. S’estableix la Comissió Tècnica de gestió i seguiment del programa que ha d’estar
formada mínim per un/a especialista de joventut de cadascun dels 3 ajuntaments. Les actes
de les reunions de la comissió tècnica es faran de forma rotativa per cadascun dels 3
ajuntaments.
2. S’estableix la comissió politico-tècnica integrada per la regidora de cada Ajuntament i
un/a
especialista de joventut mínim. Les reunions de la comissió s’hauran de convocar
mínimament de forma semestral. Les actes de les reunions de la comissió político-tècnica es
faran de forma rotativa per cadascun dels 3 ajuntaments.
Sisè. Vigència de l’acord
El present acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva vigència serà d’un
any, fins el 31 de desembre de 2020, amb opció de pròrroga, llevat que es produeixi
denúncia d’una de les parts.
Setè. Causes de resolució
1.- Les parts podran modificar o denunciar el present document en qualsevol moment
per mutu acord. Ho hauran de fer comunicant-ho per escrit a les altres parts amb tres mesos
d’anticipació a la data en que ho hagin de donar per acabat. En ambdós casos hauran de
portar-se a terme les activitats que hi hagi programades en vigor i s’hauran d’assumir les
despeses disposades o compromeses.
2.- Els Ajuntaments de Salou, Cambrils i Vila-seca, es comprometen a resoldre de
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present
conveni.
Vuitè. Règim jurídic aplicable
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Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut i que reconeix als ens locals com a
agents executors del Pla Nacional de Joventut.
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, que regulen els convenis
administratius.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia i
garantia dels drets digitals.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord, en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament.”

700.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.
701.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER INSTAR AL
GOVERN ESPANYOL A GARANTIR L'AUTONOMIA QUE LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA I LES LLEIS ATORGUEN A LES ENTITATS LOCALS PER A LA GESTIÓ
DELS SEUS RECURSOS (EXPEDIENT NÚMERO 4177/2020).
Vista la moció que presenta el Grup municipal del PP i que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 137 de la Constitución Española señala que "el Estado se organiza territorialmente
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".
Por otro lado, nuestra Carta Magna en su artículo 142 establece que "las Haciendas locales
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios
y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".
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Estos principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que
garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten
con los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.
De esta forma, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que
“para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales,
la legislación del Estado (…) deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su
derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses” y
que “el gobierno y la administración municipal (…) corresponde al ayuntamiento, integrado
por el Alcalde y los Concejales” (Art. 2 y 19 de LBRL).
Esta Ley, instrumento fundamental en las definición de las competencias y obligaciones de
las entidades locales, señala además que “la cooperación económica, técnica y administrativa
entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que
suscriban” (Art. 57.1 LRBRL).
Por último cabe señalar, que la LRBRL establece en su artículo 105 que “se dotará a las
Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades
locales” y que dichas haciendas locales “se nutren, además de tributos propios y de las
participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de
aquellos otros recursos que prevea la Ley”.
Se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y de
gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de
financiación, por cuanto el gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit
generado en 2019 por las EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades
bancarias según pudimos conocer por una noticia publicada en el "Diario de las Palmas",
28/03/2020.
Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de Marzo 2020, 3.839 millones
de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en
los últimos 8 años por las EE.LL.
Esta noticia se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la Ministra de Hacienda el 30
de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a
un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear
para "cubrir aquellos que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que
entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa
pública".
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Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la aplicación
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) puesto
que esta ley “vincula a todos los poderes públicos (Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social)” (Art. 1 y 2 de la
LOEPSF)” pero solo las corporaciones locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de
sus recursos, han sido capaces de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus
cuentas públicas al cierre de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país
pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.
Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir el
nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones
financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a
seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad
a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han
mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir
competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de
Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido
que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.
Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por
al COVID-19 hemos sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión
del virus y de apoyo a la población más vulnerable
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salou, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a:
1. No utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros
subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las EE.LL vulnerando
preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de
la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
en toda su actuación.
2. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero
público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
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3. Flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits para
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia,
siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.
4. Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda
o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el
Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles,
dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal
funcionamiento de los poderes del Estado (Art. 1.4 de la Ley 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma excepción y sitio).
5. Cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril
de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó
que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados
con las EE.LL.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del
Congreso, Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”

El Ple de l’Ajuntament de Salou APROVA, per unanimitat, aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

702.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP REPROVANT LES
MANIFESTACIONS DEL MINISTRE DE CONSUM DEL GOVERN D'ESPANYA, EL
SENYOR GARZÓN, EN REFERÈNCIA A L'HOTELERIA I AL TURISME, I MOSTRANT
EL NOSTRE POSICIONAMENT EN DEFENSA DEL SECTOR TURÍSTIC, PRINCIPAL
MOTOR DE LA NOSTRA ECONOMIA LOCAL (EXPEDIENT NÚMERO 4175/2020).
Vista la moció que presenta el Grup municipal del PP i que consta a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El turismo es el motor económico de España, supone el 13% del Producto Interior Bruto
(PIB) y genera el 12% del total del empleo en nuestro país.

 7691
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

0D1J2W2K5N1J03230GRO
Codi de document

0D1J2W2K5N1J03230GRO

SEC14I00G1

Núm. d’expedient

4265/2020

10-07-20 09:03

España, además, lidera los ranking mundiales de países más competitivos en este sentido, y
Salou contribuye a ese motor, siendo una potencia turística a nivel internacional.
Según datos elaborados por el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, la capital de la
Costa Dorada continúa siendo un destino con un gran atractivo para usuarios que quieren
disfrutar de sus vacaciones, y muestra de ello es que en el año 2019 se batió un nuevo
record con más de 8 millones de pernoctaciones.
El sector del turismo es el eje dinamizador de nuestro municipio, generador de riqueza y
ocupación, que se traduce en cientos de puestos de trabajo directos e indirectos cada año.
La situación actual está afectando a todo el tejido económico, y muy especialmente al sector
turístico, por lo que desde el Partido popular consideramos que es preciso que todas las
administraciones publicas, en sus ámbitos competenciales correspondientes, hagan todo lo
posible por incentivar al sector.
Incomprensiblemente, el Ministro de Consumo, Sr. Alberto Garzón, este mes ha emitido
unas lamentables declaraciones en la comisión de sanidad y consumo del Congreso,
refiriéndose a la hostelería y al turismo como “sectores productores de bajo valor añadido”,
y calificándolos como sector “estacional y precario”.
No es la primera vez que el Sr. Garzón hace declaraciones perjudiciales para el sector
turístico, ya que en otra comparecencia, recomendó no reservar vacaciones para este
verano.
Estos hechos han levantado ampollas en una industria que es el motor de la economía y que,
desgraciadamente, lleva paralizada desde el mes marzo, hasta el punto que el sector ha
llegado a pedir su dimisión y a exigir respeto para los empresarios y empleados.
Así, la Mesa del Turismo ha exigido una rectificación inmediata o la dimisión del ministro de
Consumo y ha pedido al presidente del Gobierno, Sr. Pedro Sánchez, que «ponga orden» en
el Ejecutivo.
Desde el PP consideramos que es inaceptable que un Ministro del Gobierno de España
demuestre tanta ignorancia y desconocimiento sobre el sector turístico español, que es
puntero a nivel internacional y motor de nuestra economía
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salou, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO.- Rechazar enérgicamente las manifestaciones vertidas por el Ministro de
Consumo, Sr. Garzón, al referise a la hostelería y al turismo como “sectores productores de
bajo valor añadido”, calificándolos de “precarios y estacionales”.
SEGUNDO.- Exigir una rectificación al Ministro de Consumo, Sr. Garzón, por las
declaraciones vertidas.
TERCERO.- Mostrar nuestro posicionamiento firme, de manera clara e inequívoca, en
defensa del sector tursístico, principal motor de nuestra economía local, adoptando todas
aquellas medidas que estén a nuestro alcance para impulsar su reactivación.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, al Ministro de Consumo, a
los Grupos Políticos del Congreso y el Senado, al Presidente de la Mesa de Turismo, al
Presidente de la Federació Empresarial d´Hosteleria i Turisme de la provincia de Tarragona
y al Presidente de la Associació Hotelera de Salou-Cambrils-La Pineda.”
El Ple de l’Ajuntament, per 5 vots a favor (4 de Ciutadans i 1 del PP) i 16 vots en contra (7
de Sumem, 5 del PSC i 4 d’ERC), NO APROVA aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

703.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN RELACIÓ A LA
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA
DELS SERVEIS PÚBLICS I L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES
(EXPEDIENT NÚMERO 4199/2020).
Vista la moció que presenta el Grup municipal d’ERC i que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos.
D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic,
derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per davant
de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de
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l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que
limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de
PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que
podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los
en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no
s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els
ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses
necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de
l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració,
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de
la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen
per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los
aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de
26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant
només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no
serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al
mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit,
reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al
municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
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Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis
en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a
inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Salou, proposa d’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost
2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la
despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant
només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de
millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances
municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.”
El Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.
(ES PRODUEIX DEBAT)

704.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS CONTRA LA INTERVENCIÓ
DELS ESTALVIS DELS AJUNTAMENTS PER PART DEL GOVERN D'ESPANYA
(EXPEDIENT NÚMERO 4232/2020).
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Vista la moció que presenta el Grup municipal de Ciutadans i que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro modo
de entender la sociedad.
Cualquier persona puede entender que esta Pandemia mundial nos va a llevar a una crisis
socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así será.
La AIReF1 contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados
de mayo - que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes
cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a
la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya que
añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote del SARSCoV-2 (escenario 2).
En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9%
y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%.
Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en
2021.
Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del
Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la
cifra del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el
crecimiento de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en
el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.
El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del
Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de

manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar
que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, estos
datos actualmente no son válidos.

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número
de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en
el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren
introducir, cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede
estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho
organismo, aunque ahora ha dicho que serán sólo 3.000 millones.
1

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
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Esto produce un falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no
solucionará la débil economía española.
La realidad según muchos expertos es que el paro superará el 30%, provocando una caída
de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en los dos meses del estado
de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación
de ERTES.
Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que
no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios
medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.
El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de respetar el
Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios.”
El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga a
concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC
4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que la

autonomía hace referencia a un poder limitado.

En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el
principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente
dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la
Constitución.”
La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar
en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC
170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una participación

inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los
Ayuntamientos."
Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan
de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.
El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit
acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El
temor de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE y Podemos pretenda hacerse con este
dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades
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más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por
parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son:
Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante,
Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón.
El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de SALOU a la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero.- Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del superávit
acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar medidas enfocadas a la
ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas.
Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y Podemos
para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles.
Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información
pública municipal a los vecinos de nuestro municipio.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España,
al Congreso de los Diputados y al Senado.”
El Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.
(ES PRODUEIX DEBAT)

800.- ASSUMPTES URGENTS.
Atesa la urgència, el secretari 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 16 vots a favor (7 de Sumem per Salou, 5 del PSC i 4
d’ERC) i 5 vots en contra (4 de C’s i 1 del PP), 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.
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801.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES TARIFES CORRESPONENTS AL SERVEI URBÀ
DE TAXI PER A L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 1415/2020)
Fets

1. El 28 de gener de 2020 (RE: 1125), el senyor Miguel Fernández Caraballo, manifestant

actuar en qualitat de representant de l’entitat Taxis Salou, S.L., presenta escrit en el qual
sol·licita a l’Ajuntament l’aprovació de l’increment mitjà de tarifes proposat per la
comissió de preus de Catalunya i per la inclusió del nou suplement per al transport de
més de 4 passatgers en la tarifa urbana, segons l’estudi justificatiu que annexa.

2. A l’esmentat escrit de data 28-01-2020, s’adjunta el certificat emès en data 12-12-2019

per la Secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, de l’acord adoptat per aquest
organisme en el sentit “d’aprovar l’increment mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi per

a l’any 2020 del 0,8%, que serà d’aplicació d’acord amb allò que estableix el Decret
339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i de les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre
el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.”
3. El 6 de març de 2020, el Cap de Servei d’Intervenció, emet informe sobre la revisió de
tarifes d’aquest servei públic per a l’any 2019.

Fonaments de dret
1. La Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre
d’altres, al servei d’auto-taxi.
2. Acord de la Comissió de Preus de Catalunya de data 12 de desembre de 2019.
3. Informe del Cap de Servei d’Intervenció de 6 de març de 2020 que serveix de
fonamentació al present acord i que s’incorpora com annex d’aquest.
4. D’acord amb l’article 2 del Decret 339/2001, en relació a l’article 3 del Decret 149/1988,
la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple municipal, el qual haurà de
comunicar l’acord adoptat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva constància.
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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:
1. Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei urbà de taxi de Salou per a
l’any 2020, amb l’increment del 0,8% respecte de les vigents en l’any 2019, aprovades
per acord plenari de 30 de gener de 2019, així com els seus horaris d’aplicació:

TARIFES
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Equipatge

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)

3,72
1,16
18,74

4,51
1,40
22,51

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)

1,81
0,90

1,12
1,12

Sortida estació F.C.

Tarifa Normal (T2): Dies laborables de les 8 hores fins a les 20 hores.
Tarifa Nocturna/Festiu (T1): Dies laborables de les 20 hores fins a les 8 hores.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 0 a 24 hores.
2. No aprovar el suplement per import de 4,30€, a partir de la cinquena plaça ocupada
(incloent-hi tots els passatgers), ates que els estudis econòmics aportats amb la
sol·licitud de revisió de tarifes no son prou detallats i precisos per justificar la implantació
d’aquesta nova tarifa del servei de taxi.
3. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
4. Notificar aquest acord a l’entitat TAXIS SALOU. S.L., amb l’advertiment dels recursos
que s’hi poden interposar en contra i donar-ne trasllat a la Policia Local als efectes del
control i verificació.
Peu de recurs
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta 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 de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.
ANNEX
INFORME
Fets
1. Mitjançant escrit de data 28 de gener de 2020 (comunicat per Contractació a Intervenció
el 17 de febrer de 2020) Taxis Salou, sl sol·licita la revisió de les tarifes per a l’exercici
2020, en base a l’increment mitjà que estableix la Comissió de Preus de Catalunya per a
alguns serveis, sent aquest any del 0,8% en el cas de l’autotaxi (sessió de data 10 de
desembre de 2019).
2. De l’anàlisi de les dades presentades s’observa que la mitjana dels increments proposats
(0,8%) es correspon amb el percentatge fixat per la Generalitat. El detall dels càlculs és
el següent (IVA inclòs):
2.019
Nocturna /
Normal
Festius
(T2)
(T1)
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Recollida a domicili
Equipatge
Sortida
F.C.

estació

3,69

4,47

1,15

1,39

18,59

22,33
1,80

0,89

1,11
1,11

Increments

2.020
Normal
(T2)

Nocturna /
Festius (T1)

3,72

4,51

1,16

1,40

18,74

22,51
1,81

0,90

1,12
1,12

%

%

0,81
0,89%
%
0,87
0,72%
%
0,81
0,81%
%
0,56%
1,12
%
0,90%
0,90%

3. Pel que fa a la proposta d’implantació o creació del nou suplement tarifari per més de
quatre passatgers, la diferència entre l’estudi econòmic del vehicle gran i el petit és
fonamentalment el consum de combustible, però d’aquí extrapolar que la tarifa ha de ser
de 4,30 euros és molt subjectiu. Els municipis revisats que tenen implantada aquesta
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tarifa el 2020 la valoren en 4,30 euros (Barcelona, Lloret, Vilanova...), possiblement
perquè és la que ha aprovat la Generalitat pels trajectes interurbans de taxi. Tot i amb
això, en el cas de Salou la tarifa seria de nova implantació i hauria de contrastar-se amb
un estudi de costos més acurat que permetés comprovar si l’equilibri econòmic en el cas
particular del municipi es continua mantenint, atès el superàvit d’explotació arrossegat
històricament pel servei.
Fonaments de dret
1. Article 2 del Decret 339/2001, de 18 de desembre.
Conclusions
1. Informar favorablement l’augment de preus proposat per Taxis Salou, sl i les tarifes
resultants d’aquesta revisió (punt 2 dels fets), atès que no superen l’increment mitjà
establert per la Comissió de Preus de Catalunya.
2. Pel que fa a la proposta d’implantació o creació del nou suplement tarifari per més de
quatre passatgers, es deixa en espera de la realització de l’esmentat estudi econòmic
particular del municipi de Salou. En aquest sentit, degut a que existeixen antecedents
d’estudis del sector duts a terme pel servei de Gestió Tributària i tractant-se d’un
assumpte d’ingressos, seguint les directrius de l’Interventor a partir de l’any que ve la
revisió de tarifes la realitzarà aquest departament.

(ES PRODUEIX DEBAT)

Atesa la urgència, el secretari 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 12 vots a favor (7 de Sumem per Salou i 5 del PSC) i 9
vots en contra (4 d’ERC, 4 de C’s i 1 del PP), 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.
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802.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE SUMEM PER SALOU I
PSC, PER A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL DE SALOU I L'ATENCIÓ
SOCIAL (EXPEDIENT NÚMERO 4362/2020).
Vista la moció que presenten el Grup municipal de Sumem per Salou i el PSC, que es
transcriu tot seguit:
“La crisi sanitària que venim patint a conseqüència del COVID-19 ha provocat una situació
d’emergència social i econòmica que a tingut un impacte greu sobre el turisme en general i,
en conseqüència, sobre el teixit empresarial i turístic de Salou, que ha suposat una aturada
temporal de la seva activitat i, per tant, un perjudidi a tots nivells: econòmic, empresarial i
laboral.
Per això és fa necessari, per part de totes les administracions, la posada en marxa de
mesures i recursos per a la protecció i la reactivació necessària del nostre teixit empresarial
per evitar la destrucció de llocs de treball, mantenir la nostra qualitat de vida i revertir en
beneficis socials.
L’Ajuntament de Salou ha fet un gran esforç de contenció i austeritat en els últims anys per
tal d’adaptar-se a la "regla de despesa" que marca la llei d’Estabilitat Presupostària i
Sostenibilitat Financera, generant un important romanent de tresoreria, a més d'un superàvit
financer de l'exercici de 2019, que a hores d'ara seria necessari poder-lo utilitzar, no només
amb per a despeses derivades de l'atenció social derivades de l’emergència, que també,
sinó per a qualsevol despesa o inversió necessària per superar la situació actual, com
poguessin ser plans d'ocupació, promoció, suport a les pimes, autònoms i empreses, amb
l'objectiu de poder evitar la destrucció del teixit econòmic i l'ocupació.
En aquest sentit, des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Salou, mitjançant aquelles institucions
municipalistes a les quals pertany el municipi (Associació Catalana de Municipis, Federació
de Municipis de Catalunya, Federació Espanyola de Municipis i Aliança de Municipis
Turístics de Sol i Platja), s’han dut a terme una sèrie d’accions aprovant i tramitant propostes
dirigides a les administracions superiors, que recullen la mesura esmentada per tal de
disposar de majors recursos, així com implementar mesures fiscals i financeres que
permetin als ajuntaments donar resposta a l’emergència i l’atenció social, i alhora reactivar i
donar un nou impuls al teixit empresarial.
Un recull de propostes que també han estat en gran part assumides i recollides en l’esperit
de diverses iniciatives dels grups polítics municipals, en el sentit de sol·licitar la reinversió
del superàvit municipal per a la millora dels serveis públics, que s’autoritzi als ajuntaments
fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, i que no es
modifiquin lleis que puguin afectar a l’autonomia municipal quan a la lliure disposició i gestió
dels seus recursos.
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Per tot això, els grups municipals sotasignants proposen els següents acords:
1.- Instar a l'Estat que flexibilitzi la seva posició en matèria econòmica permetent una gestió
directe i sense limitacions de la totalitat del superàvit de l'exercici 2019 (en despesa corrent
o en inversió) per atendre despeses extraordinàries, així com també poder mobilitzar una
part important del romanent de tresoreria acumulat en els últims anys i que correspon a
l'estalvi generat en els anys anteriors a 2019; com també deixar que els ajuntaments, en
darrer terme, puguin contraure deute pel finançament de projectes de caràcter social i de
reactivació econòmica local.
2.- Altrament, instar al govern de l’Estat que respecti i garanteixi l’autonomia que la llei
atorga a les entitats locals respecte la gestió dels seus recursos, de forma que l’Estat
s’abstingui de plantejar modificacions que puguin limitar el principi d’autonomia local i
atorgar-se la gestió i administració de recursos que pertanyen a l’Ajuntament.
3.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, als grups politics del Congrés, a
la Generalitat de Catalunya, als grups politics del Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Aliança de Municipis
Turístics, i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”
El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.
(ES PRODUEIX DEBAT)

900.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.
901.- PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PRESENTAT EN DATA 7 DE
MAIG DE 2020 PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL
CORONAVIRUS (EXPEDIENT NÚMERO 3938/2020).
Vist el prec presentat pel Grup municipal de Ciutadans, en data 7 de maig de 2020, que es
transcriu a continuació:
“Atendiendo a las últimas reuniones celebradas en los órganos colegiados y tras las
preguntas realizadas por parte de los representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos se
entiende que por el momento el Ayuntamiento de Salou:
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A) No ha determinado aún si habrá una reducción de la tasa de ocupación de la vía
pública tras finalizar el estado de alarma o bien si se concederá una exención de
esta tasa a los locales comerciales.
B) Sólo aplazará el pago de la tasa por recogida de residuos urbanos, y no se ha
acordado la exención o reducción de esta tasa más allá del estado de alarma.
C) Sólo aplazará el pago del impuesto sobre bienes inmuebles y no se ha acordado
la reducción de los impuestos en el tramo que corresponde al ayuntamiento.
Asimismo, tampoco se ha establecido un retraso en el sistema de pago
fraccionado más allá de 2020 o un posible aumento de sus mensualidades para
facilitar este pago.
La grave situación del tejido empresarial de Salou cuyo principal motor es el turismo hace
necesario tomar con urgencia una serie de medidas que faciliten la subsistencia de las
actividades de la industria turística. Este sector supone gran parte del empleo en el
municipio, y sin la ayuda adecuada en estos momentos, difícilmente podrán superar esta
grave crisis. Por esta razón, el Ayuntamiento de Salou, como administración más próxima al
ciudadano, a las empresas y comercios debe ser la primera en ayudar a dicho tejido
empresarial para poder subsistir en esta temporada turística que se augura nefasta. Sin
embargo, las medidas económicas no pueden esperar a que se hayan destruido las
empresas, sino que deben tomarse inmediatamente. Por ello, desde el Grupo Municipal de
Ciudadanos debemos insistir en que, por parte de este Ayuntamiento, e independientemente
de otras medidas que ya han sido propuestas en otros ruegos se tomen con carácter de
urgencia las siguientes:
1.- Que se proceda a acordar con carácter extraordinario la exención de la tasa de ocupación
de la vía publica en el ejercicio 2020.
2.- Se facilite o se permita la ampliación de las terrazas en las zonas en que sea posible para
favorecer la reapertura de los establecimientos de restauración de Salou.
3.- Se proceda al estudio de la modificación de la ordenanza fiscal nº 20 que regula la TASA
POR LA RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, en su artículo 5 al
objeto de establecer exenciones y reducciones de su importe para aquella actividad
comercial que vea reducida su actividad como consecuencia de la declaración del estado de
alarma, así como por los efectos de la crisis durante la temporada de verano 2020.
4.- Que se proceda a la reducción en el tramo que corresponde al Ayuntamiento de Salou del
Impuesto de Bienes Inmuebles, dejando sin efecto la subida acordada para este ejercicio.
5.- Que al objeto de poder asumir la reducción de ingresos que conllevará las medidas
propuestas, deberá procederse a la modificación de los presupuestos 2020 al objeto de
reducir los gastos y especialmente aquellos innecesarios para el funcionamiento esencial del
Ayuntamiento, especialmente la reducción de los sueldos y dietas por asistencia de los
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regidores del Ayuntamiento, así como la eliminación de los cargos de confianza durante este
ejercicio.”
El portaveu del Grup municipal de Ciutadans, el senyor Huguet, diu que la presentació de
precs és una forma d’aportar idees i propostes i que per aquest motiu ja no procediran al
seu debat. El portaveu de Ciutadans comenta que presenten aquests precs per lleialtat a la
ciutadania.
A continuació es produeixen diverses intervencions de regidors que consten enregistrades a
la videoacta.
(ES PRODUEIX DEBAT)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13.51 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general en dono fe i estenc la present acta, que signo amb l’alcalde.

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB
Pere Granados
Carrillo
10-07-2020 10:21

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
10-07-2020 10:15
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