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Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU

Assumpte
Revisió P.D. de l'acta AYT/PLE/3/2020.

Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA-TELEMÀTICA CELEBRADA PEL PLE
DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 29 D'ABRIL DE 2020.
****************************************************************
Essent les 12.00 hores del dia 29 d'abril 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.
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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/es 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:
(ABANS D’INICIAR EL DEBAT SOBRE ELS DIVERSOS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA ES
PROCEDEIX A GUARDAR UN MINUT DE SILENCI EN SENYAL DE DOL PER TOTES LES
VÍCTIMES DE LA COVID-19, EN RECORD DE TOTS ELS FAMILIARS QUE LES HAN HAGUT
D’ACOMIADAR EN AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES TAN DIFÍCILS I TAMBÉ EN RECORD DE
TOTS ELS MALALTS I MALALTES)

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 26 DE FEBRER DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 1583/2020).
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat el dia 26 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament
l’APROVA, per unanimitat.
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300.- DESPATX OFICIAL
301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 1296 FINS AL NÚMERO
2189 DE L'ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 632/2020).
Es dona compte dels decrets des del número 1296 fins al número 2189 de l’any 2020. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

302.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 1898, DE 24 DE MARÇ DE 2020,
RELATIU A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SALOU AL "MANIFEST DELS ENS
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS" (EXPEDIENT NÚMERO
2854/2020).
Es dona compte del decret d’alcaldia número 1898, de data 24 de març de 2020, que es
transcriu tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient num. 2854/2020, relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Salou al “Manifest dels Ens
Locals davant la crisi del Coronavirus”.
Tràmit: Resolució
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del
món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió
dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut
de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Salou al “MANIFEST DELS ENS
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
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“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi
generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i
també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per
superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de
la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà
en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la
nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per
aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions
que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i
eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del
virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva
amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a
essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de
tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que
s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les
persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures
sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca
amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda,
al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes
línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar
l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de
recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible
amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest
context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què
els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país
pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la
normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no
tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la
reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
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Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria
de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal
una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que
necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les
situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del
món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així
com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar
totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les
aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les
ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals
limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim
ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de
finançament europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que
puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les
exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la
paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens
posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari.
La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament
per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant
l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa,
pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur
l’hem de construir des de la corresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del
diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals
que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat
amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa
tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les
aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou
futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel
COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
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essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils,
especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit
de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en
sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que
se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest,
al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
(ES PRODUEIX DEBAT)

400.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, NOVES TECNOLOGIES I SEGURETAT
CIUTADANA.
401.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE
BÉNS DE L'AJUNTAMENT PER ANOTAR-HI LA TITULARITAT DE LA FINCA SITUADA
A SALOU AL C/ ALFONS V, NÚMERO 19 (EXPEDIENT NÚMERO 18886/2019).
Fets
1. Dins el terme municipal de Salou es localitza l’immoble amb les referències següents:


Situació: c/ Alfons V, núm. 19. Sobre la finca està construït un dipòsit d’aigua.



Ref. Cadastral: 4584306CF4448D0001AK



Superfície: 604 m2



Titularitat: el Registre de la Propietat de Salou manifesta que no li ha estat
possible localitzar la inscripció de la finca al seu registre, existint possibilitat de
ser immatriculada a titularitat de l’Ajuntament de Salou, tenint en compte
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l’adscripció de la finca, en el seu moment, al servei públic municipal d’abastament
d’aigua prestat per SOREA.
2. El 8 de novembre de 2019, SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS SAU manifesta que el dipòsit està en desús i desconnectat de la xarxa
d’abastament d’aigua, i que es desvincula del mateix com de la finca on s’ubica,
entenent-se que renuncia a qualsevol dret del que pogués ser titular sobre l’immoble.
3. Respecte la finca indicada, el 27 de gener de 2020 s’obté certificació del Cadastre de que
en el mateix consta ser titularitat de l’Ajuntament de Salou.
4. El 6 de febrer de 2020 l’arquitecte municipal emet informe on descriu la finca i acaba
determinant la seva qualificació jurídica de bé patrimonial, al no existir l’ús de servei
tècnic donat que no és operatiu per al servei d’abastament d’aigua i, en conseqüència,
“la condició de servei públic sobre la mateixa queda sense efecte.”
La finca es descriu així: Parcel.la al terme de Salou, de 604 m2 situat al carrer Alfons V el
Magnànim, núm. 19, sobre el que existeix un dipòsit d’aigua. Llinda, al nord, amb la
comunitat de propietaris de la parcel.la de referència cadastral 4584302CF4448D; al sud
amb el carrer d’accés Alfons V el Magnànim; a l’est amb la comunitat de propietaris de la
parcel.la de referència cadastral 4584305CF4448D; i a l’oest amb la comunitat de
propietaris de la parcel.la de referència cadastral 4584307CF4448D.

Fonaments de dret
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1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
primordialment en aquells preceptes establerts com de caràcter bàsic o d’aplicació
general segons la seva disposició final segona.
3. 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. Articles 204.2 i 222.
4. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals; Títol IV, Capítol II.
5. Correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari
(art. 222.3 DL 2/2003).
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. Rectificar l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Salou per anotar-hi la
titularitat de la finca situada a Salou al c/ Alfons V núm. 19, amb referència cadastral
4584306CF4448D0001AK.
2. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Salou la immatriculació de la finca de referència
com titularitat de l’Ajuntament de Salou, en base al previst a l’article 206 de la Llei
Hipotecària.
3. Traslladar aquest acord a la Unitat d’Urbana, pel seu coneixement i efectes.

402.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 1147, DE 13 DE FEBRER DE 2020,
PEL QUAL S'ACCEPTA LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA COM A PERSONAL EVENTUAL
DEL SENYOR J.C.C.G., AMB EFECTES 1 DE MARÇ DE 2020 (EXPEDIENT NÚMERO
1312/2020).
El 5 d’agost de 2019 per decret número 3764, es va resoldre, entre d’altres, nomenar al
senyor J. C. C. G., com a assessor-coordinador general dels Serveis Turístics Municipals, en
règim de confiança i plena dedicació, amb data d’efectes 5 d’agost de 2019.
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El 7 de febrer de 2020, va tenir entrada al Registre General d’aquesta Corporació instància
telemàtica del senyor J. C. C. G., en la qual comunica i manifesta la seva voluntat de
finalitzar la prestació de serveis a partir de l’1 de març de 2020.
El 13 de febrer de 2020, per decret d’alcaldia número 1147, es va resoldre la sol·licitud del
senyor Capilla, i que a continuació es transcriu:
1.

“Acceptar la renúncia voluntària com a personal eventual del Sr. J. C. C. G., amb data
d’efectes 1 de març de 2020”.

Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i
Seguretat Ciutadana, el Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

500.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.
501.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AMB
MOTIU DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19 (EXPEDIENT NÚMERO 3583/2020)
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
(ES PRODUEIX DEBAT)

600.- ASSUMPTES URGENTS
De conformitat amb l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, el
Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència del punt que es tracta a
continuació, en base a raons d’eficàcia, eficiència, celeritat i de no demora innecessària en la
tramitació dels expedients administratius.
601.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA COVID-19 (EXPEDIENT
NÚMERO 3732/2020).
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Vista la declaració institucional, presentada per tots els Grups municipals de l’Ajuntament, i
que es transcriu tot seguit:
“El món sencer està afrontant moments molt complexos i difícils com a conseqüència de
l'emergència sanitària i social provocada pel Covid-19, que ha comportat l'aprovació del Reial
Decret d'Estat d'Alarma al nostre país.
Lamentablement, fins a la data es comptabilitzen desenes de milers de contagis i més de
20.000 morts a Espanya. El nostre país està de dol i els governs locals, els més propers als
veïns i famílies que han experimentat la pèrdua d'un ésser estimat, no poden romandre al
marge del dolor de tants espanyols.
A més l'actual situació està tenint un gran impacte en l'economia de les nostres famílies, dels
nostres comerços i de les nostres empreses, i Salou no és una excepció.
Els salouencs i salouenques esperen, dels seus representants, que treballem cada dia pel bé
comú i que adoptem decisions i compromisos que ajudin a millorar la vida del nostre poble.
Per aquest motiu, tots els grups integrants del plenari de Salou volem donar exemple actuant
des del respecte institucional, el diàleg permanent i el màxim consens, expressant a la
ciutadania una posició d'absolut servei a l'interès general del municipi, i compartint amb els
nostres veïns el seu compromís solidari, la seva consciència i la seva exemplar conducta.

Per tot això, els grups municipals sotasignants aproven la següent declaració:
PRIMER: Mostrar els condols i solidaritat de Ple de Salou envers els familiars de totes les
persones que han perdut la vida. El poble de Salou està amb tots vosaltres i comparteix el
vostre sofriment.
SEGON.- En senyal de respecte i condol es col·locarà una bandera de Salou amb crespó
negre a la façana de la Casa Consistorial, des de l'aprovació d'aquesta declaració i fins a la
finalització oficial d'aquesta crisi sanitària.
TERCER.- Mostrar el nostre reconeixement al personal sanitari, forces i cossos de seguretat,
protecció civil, bombers, plantilla de neteja i equips d'atenció social, per realitzar a hores
d'ara serveis essencials per a tota la comunitat. Subratllem també l'acció i la professionalitat
de totes les persones que en la seva tasca diària treballen pel benestar de la població, tant
en l'àmbit públic com privat, amb una menció especial als professionals que ens faciliten els
productes de primera necessitat, així com als treballadors de residències geriàtriques i
serveis d'atenció domiciliària. També i d'una manera especial als que actuen amb
determinació des del voluntariat en tasques assistencials, de desinfecció, d'acompanyament
o de qualsevol servei d'ajuda.
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QUART: Reiterar la nostra disponibilitat i ajuda al Govern d'Espanya i al Govern de la
Generalitat de Catalunya per a una permanent coordinació, transparència i informació amb
l'objectiu de treballar complementàriament en quantes accions permetin protegir la nostra
població.
CINQUÈ: Establir totes les mesures socioeconòmiques que estiguin al nostre abast perquè
"ningú es quedi enrere" o es pugui veure en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a
famílies, col·lectius vulnerables, persones que han perdut la feina i aquells/es autònoms,
comerços minoristes, pimes i empreses que s'han vist obligats a tancar la seva activitat amb
motiu de la quarantena.
SISÈ: Transmetre la nostra solidaritat amb els veïns afectats per aquest virus i agrair a tota
la població de Salou la seva sensibilització, la seva conducta i disciplina social per aconseguir
entre tots vèncer aquesta pandèmia.”

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

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
701.- PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PRESENTAT EN DATA 19 DE
MARÇ DE 2020 PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES PROVOCADES
PEL CORONAVIRUS -COVID-19- (EXPEDIENT NÚMERO 2767/2020).
Vist el prec presentat pel Grup municipal de Ciutadans, en data 19 de març de 2020, que es
transcriu a continuació:
“Atendiendo que:
La expansión del virus COVID-19 ha tenido como consecuencia el decreto de estado de
alarma en todo el territorio de Espala y el confinamiento de la población. Tanto a nivel
nacional, autonómico y municipal se han tenido que llevar a cabo fuertes medidas sanitarias
y de protección civil para prevenir y paliar los efectos de la crisis provocada por el Covid-19.
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Unas medidas necesarias que están teniendo un inevitable y elevado impacto social y
económico en la mayoría de los sectores del tejido asociativo y cultural de nuestro municipio
y de sectores productivos como el comercio, la hostelería, el sector turístico, los mercados
municipales, los mercados de venta no sedentaria, las ferias de atracciones, las actividades
culturales, deportivas y lúdicas
El grupo municipal de Ciudadanos, entendiendo la excepcionalidad de la situación,
agradeciendo el tiempo y esfuerzo dedicado por todos los profesionales del Ayuntamiento de
Salou para la gestión de esta situación y, ofreciéndonos para buscar soluciones de forma
conjunta y consensuada solicita al equipo de gobierno de Salou:
1. Trabajar de forma conjunta para poder aprobar carencias de pago y exenciones
fiscales de tributos municipales y del pago de tasas de ocupación de vía pública de
todas aquellas actividades que puedan justificar de forma objetiva que sus ingresos
se han visto afectados por las medidas llevadas a cabo para la gestión de la crisis del
COVID-19.
2. Crear un fondo municipal extraordinario de ayudas para los afectados y valorar el uso
de los fondos de contingencia previstos en el presupuesto municipal para paliar esta
situación.
3. Establecer una exención de 6 meses de la tasa de ocupación de vía pública a los
marchantes y a los trabajadores de la venta no sedentaria, inasumible al no poder
desarrollar su actividad económica.
4. Facilitar el aplazamiento y el pago fraccionado de los impuestos y tributos
municipales, de manera individualizada, y sin recargo alguno.
5. Aplicar una devolución de la tasa de terrazas (ocupación de vía pública) y la exención
de la tasa de residuos comerciales para los comercios y establecimientos, durante los
días de vigencia del RD 463/2020.
6. Crear un servicio a domicilio con carácter temporal para asegurar y cubrir las
necesidades básicas y urgentes del colectivo de las personas mayores.
7. Establecer una ventanilla única para dar soporte y resolver las dudas a los
comerciantes, restauradores, PYMES y autónomos afectados por la crisis del COVID19.
8. Establecer un teléfono de atención gratuito para resolver las dudas y realizar el
acompañamiento y asesoramiento necesario a la ciudadanía del municipio.”
El portaveu del Grup municipal de Ciutadans, el senyor Huguet, comenta que per lleialtat
institucional no entraran a debatre aquest prec i mostra la seva total col·laboració amb la
Institució municipal.

702.- PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PRESENTAT EN DATA 9
D'ABRIL DE 2020 PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES
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Vist el prec presentat pel Grup municipal de Ciutadans, el passat dia 9 d’abril de 2020, que
es transcriu tot seguit:
“Atendiendo que:
La extraordinaria situación que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19 y la
grave incidencia que va a tener en la vida de los ciudadanos de Salou los próximos meses,
así como la necesidad de iniciar medidas que ayuden a las empresas, autónomos y
profesionales de la ciudad, hacen que el Ayuntamiento, la administración más próxima a los
ciudadanos, deba tomar aquellas medidas necesarias para hacer frente a la grave crisis
social.
Para ello, debemos empezar a trabajar todos juntos para intentar que en todos los sectores
de la ciudad la incidencia de la crisis sea la menor posible y se gestione de la forma más
eficiente la atención a las familias que puedan quedar en situaciones de precariedad o falta
de recursos.
Los presupuestos que fueron aprobados para este ejercicio 2020 han quedado obsoletos, y
es urgente iniciar un proceso de revisión presupuestaria para detectar aquellas partidas, que
por las circunstancias actuales no van a ejecutarse, así como aquellas que puede reducirse
su importe. Debemos priorizar las diferentes partidas presupuestarias basándolas en nuevos
criterios con el fin de obtener, en primer lugar, mitigar los efectos de la crisis sobre las
personas en riesgo de exclusión mediante la creación de ayudas directas que sean
necesarias, en segundo lugar, ayudar mediante la reducción de la carga impositiva y la
creación de programas de ayuda a los empresarios, autónomos y profesionales de Salou.
Para la consecución de todo ello el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Salou estará al lado de todo el consistorio, ofreciéndonos para buscar soluciones de forma
conjunta, la prioridad debe ser la protección de las personas y familias y la protección de
nuestro tejido empresarial esencial para la recuperación, por ello el grupo municipal de
Ciudadanos solicita al equipo de gobierno de Salou:
1. Suspender la tramitación de los presupuestos participativos de 2020, hasta que
no se proceda a la revisión de los Presupuestos 2020, ya que debe priorizarse la
atención a las personas y la recuperación económica. La única prioridad deben
ser las personas.
2. Iniciar un proceso de revisión del presupuesto 2020, bajo los principios de
priorizar la atención a las personas, y reducir todas aquellas partidas que su
objeto no sean la atención a las personas y la recuperación económica.
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3. Proceder a iniciar un estudio, para que, en atención a la reducción de las partidas
presupuestarias, y el posible endeudamiento municipal acordar una reducción
para este ejercicio fiscal de los impuestos y tasa que son competencia municipal,
y especialmente los que afectan directamente a los ciudadanos, empresas,
autónomos y profesionales, así como un sistema de pago aplazado sin coste para
los ciudadanos.
4. Acordar la exención de aquellas tasas (Recogida de basuras, ocupación de vía
publica etc.) que como consecuencia situación actual los comercios, empresas y
profesionales van a permanecer cerrados, y extender la exención no solo al
tiempo que se ha declarado el estado de alarma sino mientras permanezcan
cerrados.
5. Establecer un sistema de pago aplazado sin intereses de los Impuesto y Tasas
que recauda el Ayuntamiento de Salou correspondientes al ejercicio 2020,
posibilitando su pago en varios ejercicios.
6. Anular la subida de las retribuciones de los miembros del consistorio aprobadas
por el pleno del 29 de julio de 2019 y proceder al estudio de una reducción de
todas las retribuciones de los miembros del Consistorio y reducir los cargos de
confianza.”
El portaveu del Grup municipal de Ciutadans, el senyor Huguet, comenta que per lleialtat
institucional no procedirà al debat d’aquest prec i mostra la seva total col·laboració amb la
Institució municipal.

(ES PRODUEIX DEBAT)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12.28 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general en dono fe i estenc la present acta, que firmo amb l’alcalde.

Alcalde
F_GRPFIRMA_GRUP_PRESI_ORGGOB
Pere Granados
Carrillo
02-06-2020 13:35

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
01-06-2020 18:54
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