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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/7/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 11 DE MAIG DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 14:30 hores
del dia 11 de maig de 2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:

Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

S’excusa:
Sr. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- ACORD RELATIU AL CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS DE SALOU I DE VILA-SECA.

(EL TEXT DE L’ACORD CONSTA A L’ACTA ORIGINAL)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí, si us plau.

Sr. Otal:
-Bé, l’aprovació d’aquest acord pel Plenari que se’ns planteja avui suposa d’una banda
posar fi a un complicat període de negociació i de certa tensió lògica entre dos municipis.
Cal dir que en aquest cas, jo crec que una vegada més Salou no ha sigut instigador
d’aquesta tensió o d’aquesta negociació tan complicada. En definitiva, el que ha fet Salou és
mantenir-se fidel a uns principis i a unes premisses de peticions justes doncs al llarg del
temps ja ha donat sobrades mostres de generositat i de responsabilitat, 20 anys
concretament. I alhora, l’acord d’avui suposa l’inici d’un període nou que ve marcat per una
dimensió estrictament jurídica que ojalá, ojalá sigui possible retrotreure tot el que és el tema
de la nostra reclamació al respecte, la fiscalitat al marc estrictament jurídic que emeti aquella
comissió dels membres que acaba de dir el senyor secretari. Per tant, crec que estem en el
bon camí, si bé és cert que jo crec que només aprovem un full de ruta que també cal que es
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mentalitzin tots els ajuntaments per intentar arribar a un acord i, a més a més, vinculant, com
diu allí.
Només acabar dient que una vegada més, ho dic des de la fermesa i la coherència i
responsabilitat que ha mostrat Salou ve donada per la unitat d’acció, tant del govern com de
l’oposició, en temes que són molt importants, que n’hi pot haver tres o quatre durant la
legislatura, aquest és un d’ells i, per tant, cal estar atents, tot i que es retrotregui a un
aspecte estrictament jurídic però mantenir-nos en la unitat, en la fermesa i en la convicció
que al cap i a la fi estem demanant una cosa absolutament que ens correspon. Nosaltres no
volem res que no sigui nostre, però també és cert que Salou arriba a un moment que es té
que posar al seu lloc i demanar allò que altres, des del punt de vista jurídic, diguin que els
correspon. Per tant, esperem que aquest procés que ara s’inicia culmini amb èxit d’aquí a
sis, set mesos. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, alguna intervenció més?

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Molt bon dia. En primer lloc, alcalde, i abans de continuar la meva intervenció, desitjaríem
que ens confirmés la finalitat de la Comissió quan diu, i cito textualment, “la comissió elevarà
un dictamen vinculant sobre el repartiment tributari establert a l’article 52 dels Estatuts del
Consorci”. Bé, aquest article fa referència a la redistribució dels tributs locals delegats per
meitat entre els municipis titulars. Doncs bé, el que li preguntem és, aquest dictamen
establirà els drets reals de cadascun dels municipis en funció dels seus respectius territoris i
tenint en compte on es produeixen els fets impositius?

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Pellicé, jo crec que si vostè reflexiona sobre la pregunta que m’ha formulat és
inoportuna. Inoportuna perquè resulta que nosaltres el que fem és encarregar justament a
una Comissió perquè determini quina és la fiscalitat i vostè vol que li digui jo.
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Sr. Pellicé:
-No home, no. No li estic preguntant. Jo li he preguntat que si aquesta és la finalitat de
saber, d’establir.

Sr. Alcalde:
-La finalitat la diu molt clara, llegeixi el que vostè estava llegint. És a dir, determinar quina és
la fiscalitat, Sr. Salvador.

Sr. Pellicé:
-En funció del territori?

Sr. Alcalde:
-Per això es crea una Comissió perquè ho determini.

Sr. Pellicé:
-D’acord, es crea una Comissió, però al text, ho dic perquè el text del conveni és molt
ambigu.

Sr. Alcalde:
-Vostè què entén?

Sr. Pellicé:
-És poc concret, per tant, jo li pregunto. La finalitat, el que ha de determinar al final el
conveni és en aquesta finalitat?

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé, escolti’m a mi un moment. Miri, la Comissió elevarà un dictamen vinculant sobre
el repartiment tributari establert a l’article 52 dels Estatus del Consorci. S’ha de pronunciar
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sobre això la Comissió, si o no? Això a vostè li sembla ambigu o és que vostè vol sentir de la
meva boca quina serà la conclusió del dictamen que emeti aquesta Comissió?

Sr. Pellicé:
-I jo li pregunto, jo no li pregunto tant, jo l’únic que li pregunto és que si aquesta Comissió el
que estudiarà, entre d’altres coses, ha d’estudiar i tenir en compte la fiscalitat en funció del
territori i en funció d’on es produeix el fet impositiu.

Sr. Alcalde:
-Aquesta Comissió ho haurà d’estudiar tot.

Sr. Pellicé:
-Ho ha d’estudiar tot, però jo només li demano, estudiarà aquests aspectes també?

Sr. Alcalde:
-Estudiarà tots i els nostres representants ho hauran d’estudiar tot.Però és que vostè m’està
fent una pregunta que jo, escolti, i li torno a dir, és inoportuna, perquè vostè què pensa
d’això? Jo li pregunto a vostè, perquè vostè, jo sóc l’alcalde, vostè és un regidor, vostè què
entén? La pregunta que m’ha fet a mi, contesti-la vostè, jo ara li trasllado i li faig a vostè.
Que ho estudiarà això?

Sr. Pellicé:
-A veure…

Sr. Alcalde:
-No, no, no, digui-m’ho.

Sr. Pellicé:
-A veure, jo precisament li estic preguntant a vostè perquè és molt ambigu i perquè vull
saber si inclou aquests termes. Jo li pregunto això.
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Sr. Alcalde:
-I jo li pregunto, segons la seva interpretació i aquesta ambigüitat que diu vostè, s’inclou això
o no s’inclou?

Sr. Pellicé:
-No ho sé, li estic preguntant? Jo per això li pregunto, si ho inclou o no ho inclou.

Sr. Alcalde:
-Però vostè com a regidor i com a portaveu d’UMdC, no té opinió. Gràcies.

Sr. Pellicé:
-Aquesta és la seva resposta a la pregunta que li he fet?

Sr. Alcalde:
-Jo li he dit, és que escoltim això que està dient, que això s’ha d’estudiar i emetre un informe
sobre la fiscalitat donades les noves circumstàncies que s’han generat després de 20 anys.
Ho està dient o no? Quines són aquestes circumstàncies? És que sembla que estem aquí
en una classe i li hem d’explicar a vostè el que ja li hem explicat per activa i per passiva.

Sr. Pellicé:
-No, jo, escolti’m, amb tota la meva ignorància jo només estic preguntant això. No em vol
respondre, doncs no respongui, i ja està.

Sr. Alcalde:
-La Comissió estudiarà quines són les noves circumstàncies i arribarà a un informe que serà
vinculant, això és el que està dient aquí.

Sr. Pellicé:
-Jo només li pregunto si tindrà en compte aquests aspectes.
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Sr. Alcalde:
-No té res més a dir?

Sr. Pellicé:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Digui.

Sr. Pellicé:
-A veure, sense ser la resposta aclaridora i entenem que per nosaltres doncs, ens hauria
agradat una altra resposta, però bé, continuem amb l’ambigüitat. Però, a veure, sí que és
cert que avui s’aprova un conveni important pel futur de Salou però que no és l’acord
definitiu, que en el nostre entendre és un full de ruta per arribar a un pacte estable en el
temps. I a partir d’aquesta aprovació queda a les seves mans que aquest pacte arribi a bon
port. Però per arribar a bon port creiem, ja li vaig manifestar a la darrere reunió, creiem
necessari recórrer dins del termini establert la famosa addicional, la famosa addicional de la
Llei 5/2012 que dóna continuïtat al C.R.T. en les mateixes condicions que avui ja coneixem,
amb un repartiment fiscal de 50% entre Vila-seca i Salou, perquè tenim el risc que si
finalment després de 6 mesos, com diu el conveni, no hi ha acord, recordem que farà falta el
vot favorable dels dos terços dels seus membres, doncs si no hi ha acord continuarem tenim
un Consorci al 50% amb el nostre municipi veí, i amb menys eines, si no es presenten els
recursos, amb menys eines per la defensa de Salou.
Al nostre entendre no fer-ho significa debilitar la defensa dels interessos del nostre municipi i
no volem o no podem perdre aquesta oportunitat per tal d’assolir el que pertany a Salou,
encara que se’ns manifesti que després queda la possibilitat d’impugnar els acords puntuals
del C.R.T. al nostre entendre no és el mateix i, en tot cas, pot ser complementari però el que
sí que és evident és que no fer-ho, com deia, pot significar la feblesa en la nostra defensa.
Finalment, escolti, no trencarem la unitat, a pesar de la seva resposta, per tal que es pugui
arribar a un acord. Per això votarem favorablement el conveni, encara que segurament
estaríem més còmodes condicionant el nostre vot al fet que es recorri la llei. Si es dóna
aquest pas, el de recórrer la llei, ningú es pot sentir agreujat o molest, és evident que
existeix la voluntat d’arribar a un acord però davant d’aquesta voluntat tampoc s’ha retirat
l’addicional, cosa que podria molestar a Salou. Únicament hi ha el compromís de modificar
la llei si hi ha un acord, pel contrari aquesta seguirà vigent. I si arriba l’acord l’única cosa que
li pertoca a l’ajuntament és al final retirar aquest recurs.
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En tot cas alcalde, el que li demanem és que faci el possible, tot el possible, per arribar a un
acord però que no es deixi passar el termini per recórrer la llei a la qual fèiem esment. Jo
crec que hem de fer tot el possible per no debilitar la defensa de Salou. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Pellicé. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Perdó, perdó, sí Sr. Mario.

Sr. Garcia:
-Sí, senyor alcalde, en primer lloc m’agradaria anticipar que, com no podia ser d’una altra
manera, el vot del grup al qual represento, el Grup Popular serà favorable. En primer lloc, sí
que vull manifestar i donar les gràcies a totes les parts implicades en aquesta negociació per
haver fet possible assolir l'acord que avui es sotmet a votació en el Plenari. I especialment,
les gràcies a tots els grups polítics que conformen aquesta Corporació per totes les
aportacions que han pogut fer en les diferents Juntes de Portaveus que s’han anat celebrant
i per aconseguir doncs, aquest redactat final.
I per una qüestió molt bàsica, perquè no hem d’oblidar que no es pot tractar aquest tema
des d’un punt de vista partidista, sinó que s’ha de tractar des del punt de vista de l'interès
general que aquesta qüestió comporta per la població de Salou.
Es tracta, com ja havíem dit en moltes ocasions, d'una qüestió de justícia i, ni més ni menys,
que de reclamar allò que ens correspon i de salvaguardar els interessos i drets que com a
municipi tenim, principalment també perquè estem davant d’una qüestió que es tractarà des
d’un punt de vista estrictament tècnic i aquí sí que m’agradaria doncs, d’alguna manera, Sr.
Pellicé, entrar en aquesta qüestió preliminar que vostè ha manifestat abans en la seva
explicació de vot i és que nosaltres ens congratulem que d’alguna manera sigui una
comissió estrictament tècnica la que hagi de dictaminar respecte als drets que corresponen
a cadascun dels municipis, llavors quan vostè feia la seva pregunta jo sí que l’únic que li puc
dir és que hem d’intentar doncs no condicionar aquesta comissió tècnica perquè és això,
una comissió tècnica i ells faran les valoracions que hagin de fer, des del punt de vista
tècnic, que creguin oportuns, des d’un punt de vista jurídic, des d’un punt de vista fiscal, però
estrictament tècnic, és a dir, sempre des d’un punt de vista tècnic i per això crec que podem
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estar avui molt contents per aquest acord que hem aconseguit assolir i que avui es sotmet a
votació.
I també per una altra qüestió, que aquesta comissió que haurà de dictaminar sobre el
repartiment tributari que estableix l’article 52 dels Estatuts del C.R.T. doncs tindrà una figura
que podrà fer, podem dir, com d’àrbitre, si volem, que podrà fer com d’àrbitre, torno a repetir,
que serà un jurista de reconegut prestigi i jo crec que això, d’alguna manera, també ens ha
de tranquilitzar perquè finalment el dictamen que hagi d’emetre aquesta comissió doncs serà
un dictamen estrictament tècnic, des d’un punt de vista tècnic-jurídic, i no des d’un punt de
vista polític.
Sí que per acabar m’agradaria fer una petita reflexió i manifestar unes paraules que va dir al
seu dia Montesquieu: ‘No oblidem mai que una cosa no és justa pel fet de ser llei; sinó que
ha de ser llei perquè és justa’. I per aquest motiu, en l'acord assolit s’estableix que un cop
s'assoleixi l'acord vinculant emès per la Comissió, s'ha de traslladar al Govern de la
Generalitat perquè faci l'adaptació corresponent de la Llei 5/2012, de 20 de març. Per tot
això, jo crec que hem d’estar tots ben tranquils, hem d’estar tots ben contents avui per
l’acord que assolim i que es sotmet a votació en aquest òrgan plenari. Per tot l’exposat, el
vot del Grup Popular serà favorable a l’acord. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Garcia. Sr. Zacarias.

Sr. Pellicé:
-Alcalde, puc contestar?

Sr. Alcalde:
-Sí, sí.

Sr. Pellicé:
-Només breument, no vull entrar més en polèmica. Jo l’únic, Sr. Mario, que volia deixar clar
són dues qüestions, que consti en acta i aquí s’acaba la història. Una, és que nosaltres
demanem que aquest dictamen es faci en funció dels drets reals, en funció del territori i en
funció d’on es produeixi el fet imposable, i punt. No vull entrar més en polèmiques, si això ho
reflecteix o no ho reflecteix doncs ja ho veurem en el seu moment i ojalá que sigui així i això
és el que volem.
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I per un altre costat, només deixar constància que nosaltres volem que s’interposi, que no
passi el termini de recórrer la Llei 5/2012. Res més.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sr. Zacarias si us plau.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidores i regidors, senyores i senyors. Bé, jo crec que aquest,
efectivament és un acord que té connotacions històriques, probablement, i per això si em
permeteu faré una petita síntesi referent a la història dels darrers mesos en relació a aquest
tema. Els hi vull recordar com el 7 de setembre de 2011 els grups polítics de la Corporació
vam presentar i vam aprovar una moció conjunta mitjançant la qual reconeixíem el Consorci
intermunicipal de Vila-seca i de Salou com un bon instrument estratègic de gestió econòmica
i tributària i al mateix temps proposàvem la modificació dels seus estatuts perquè lògicament
després de 20 anys de vigència calia adaptar-los a la nova realitat demanant específicament
en aquell moment que es contemplés un nou model de distribució fiscal, dèiem, en funció de
la proporcionalitat territorial de cada municipi. En qualsevol cas jo entenc que la frase que fa
referència al primer paràgraf doncs quan parla de fiscalitat s’ha de tenir en compte com es
produeix aquesta fiscalitat: territori, fet imposable. Per tant, jo crec que sí que és ambigu
però és prou general per tal que la Comissió determini quina és la seva tasca. En tot cas,
insisteixo, és qüestió d’apreciació i de matisos i jo crec que a tots els grups polítics ens mou
el mateix objectiu, el mateix interès que és buscar justament que aquest acord sigui bo per
Salou.
Ara bé, durant els sis mesos següents després d’aquell Plenari del 7 de setembre, les
negociacions, entre cometes, si es poden anomenar així els intents d’arribar a un acord
entre les tres institucions, Ajuntament de Vila-seca, Ajuntament de Salou i Generalitat no
varen regir mentre que pel contrari, i val la pena recordar-ho avui, a esquenes del poble de
Salou i la seva Corporació municipal el Grup parlamentari de Convergència i Unió al
Parlament de Catalunya va presentar una disposició addicional a la Llei d’acompanyament
dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012 per la qual se’ns imposava mantenir
les mateixes condicions de redistribució fiscal actual al Consorci. És a dir, el 50% per cada
municipi i això de forma indefinida, o sigui, per sempre. La reacció del Consistori de Salou va
ser immediata i en dos Plens extraordinaris del 14 i 16 de febrer, per unanimitat, vam
sol·licitar que es deixés sense efecte aquesta disposició addicional, en el primer Ple, i en el
segon Ple, separar-nos del Consorci Centre Recreatiu i Turístic. Ara bé, aquesta disposició
addicional juntament amb tota la Llei 5/2012 malauradament, malauradament pels
interessos de Salou es va aprovar finalment el dia 20 de març amb el concurs de
Convergència i Unió i el Partit Popular, n’hem parlat d’aquesta qüestió, no tornarem a repetir
però val la pena recordar-ho. I també amb l’oposició de la resta dels partits polític, i
específicament el Partit Socialista de Catalunya, que m’interessa recordar en aquest punt.
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Malgrat aquesta llei del Parlament, i tot i la ferma i unànime voluntat dels grups polítics del
Consistori de defensar els drets de Salou davant dels tribunals, així com la ferma voluntat de
mantenir-nos fora del Consorci en aquelles circumstàncies, ha donat finalment com a
resultat el restabliment d’un acord entre les tres institucions, en el marc d’un plenari de la
Junta de Direcció del Consorci Centre Recreatiu i Turístic, que avui se’ns proposa refrendar,
i que en síntesi, com ja s’ha dit, implica l’acceptació d’una comissió mixta dels dos
ajuntaments, format per tres representants, presidida per un jurista de reconegut prestigi,
acceptat pels dos municipis que s’ha d’aprovar per majoria de dos terços, la qual cosa
implicarà la necessitat de consens entre les dues parts, per poder emetre, finalment, un
dictamen, pel qual disposarà de 6 mesos. Un element molt important és que en aquest cas
la implicació del consorci significa la implicació del president de la Junta de Direcció, per
tant, del Govern de la Generalitat, que en aquest sentit es compromet dins de l’acord, com
s’ha llegit, a la modificació doncs de la Llei d’acompanyament dels pressupostos del 2012 i
aquesta es una qüestió fonamental pels interessos de Salou.
Nosaltres hauríem preferit legalment que hi hagués hagut un acord entre els dos
ajuntaments, amb la figura dels dos alcaldes però entenem que donades les circumstàncies,
les dificultats, jo dic, negociacions entre cometes, en aquest sentit jo crec que no hi hagut
prou voluntat, almenys per una de les parts, jo crec que per Salou sí, per l’altra part entenc
que no n’hi hagut tanta o almenys no s’ha expressat tan clarament aquesta voluntat
negociadora però, per tant, d’aquest context entenem que la solució d’un dictamen d’una
comissió és un mal menor, que ja li avancem que el nostre grup votarà a favor.
Però tot i així, aquest acord té algun punt feble des del nostre punt de vista, que ja en el
marc de la Junta de Portaveus vam manifestar. El primer relatiu al fet que l’Ajuntament de
Salou ha participat a una reunió del Consorci, el passat 8 de maig, malgrat que al Ple
municipal del dia 16 de febrer vam acordar denunciar i separar-nos de l’actual Consorci.
Entenem que els processos negociadors comporten, de vegades, aquesta segurament n’ha
sigut una, el fet d’haver de fer modificacions als plantejaments inicials i és evident que
malgrat la contradicció que aquests dos fets podrien significar, és a dir, separar-se del
Consorci, primer, i anar posteriorment a una reunió d’aquest organisme cal reconèixer que
aquest fet ens ha possibilitat l’acord que avui sotmetem al Ple i ens ha possibilitat aquesta
implicació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest punt fosc l’hem de contrarestar,
evidentment, amb un punt positiu que ens permet en aquest sentit doncs treballar en la
direcció conjunta amb la Generalitat de disposició a modificar la Llei 5/2012.
Però n’hi ha un altre, que és el que més ens preocupa, la part més feble de l’acord que avui
volem aprovar que és el fet que pugui ocórrer que la Comissió no arribi a cap acord, aquest
és per nosaltres el gran problema, és a dir, el problema és que no tenim la garantia de que
efectivament s’arribi a un acord en el termini de sis mesos. Ja ens sembla bé que l’acord
sigui per majoria de dos terços, ja ho hem dit, això significa que hi ha d’haver una gran
majoria a la Comissió que estigui d’acord, tant d’una part com de l’altra. Però si analitzem al
que m’he referit abans, la impossibilitat d’arribar a acords, les dificultats per arribar a aquests
acords, això ens porta a pensar que en una hipòtesi no descartable de que arribats els sis
mesos la Comissió podria no arribar a un dictamen conjunt, a un dictamen de consens, a un
acord. I en aquest cas realment, com ja s’ha dit per part del Sr. Pellicé, estaríem davant d’un
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escenari molt negatiu pels interessos de Salou, amb una llei del Parlament que ens obliga a
mantenir la distribució de la fiscalitat del 50% i amb un posicionament de la Generalitat que
només està disposada a modificar la llei si hi ha acord. En aquest context no tindríem altre
possibilitat que anar a un recurs d’inconstitucionalitat, entenem. Pel qual, d’acord amb els
informes del secretari general de l’ajuntament hauríem de demanar un dictamen previ a la
Comissió Jurídica Assessora si volem presentar directament un contenciós, i deia: això
caldria sol·licitar-ho, per no caure en un problema de caducitat de procediments, en una data
anterior a l’acabament del treball de la Comissió. Per tant, és a dir, per no caure en la
caducitat hauríem de demanar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora abans
d’acabar els sis mesos. Bé, doncs d’això és del que nosaltres tenim por, clar, demanem
fermament que independentment del procés negociador de la Comissió, l’Ajuntament de
Salou mantingui obertes totes les vies, directes o indirectes, de caràcter jurídic, administratiu
o polític, totes, que facilitin i ens donin força jurídica i administrativa i política davant d’un
possible recurs d’inconstitucionalitat evitant caducitat dels procediments. Després veurem si
utilitzem o no en funció de si s’arriba o no a un acord, acord que ja hem acceptat si ho
aprovem, i ho aprovarem, com és natural, perquè els polítics acceptarem un dictamen
vinculant, per tant, ja entenem que doncs l’hauríem d’acceptar en els seus justos termes, el
problema, insisteixo, és si no hi ha acord.
Finalment, independentment de la qualitat de l’acord final volem felicitar a tots els grups
polítics del Consistori per la unitat demostrada en aquesta qüestió, en l’àmbit concret de la
nostra ciutat, així com a l’alcalde com a referent que ha estat de tot el procés, al mateix
temps que volem deixar constància que fins el moment, siguem realistes, no hem aconseguit
res, de moment no hem aconseguit res. Hem aconseguit que algú s’assegui a negociar en
nom dels dos ajuntaments. I entenem que els propers mesos no seran més fàcils que els
que han passat, per això hem d’estar preparats. Per tant, volem manifestar-li Sr. Granados, i
a tota la Corporació, un cop més, que cal mantenir una postura ferma amb plena disposició
per utilitzar totes les vies sense renunciar-ne a cap, si en aquestes negociacions de caràcter
administratiu, jurídic o polític per arribar a un acord satisfactori i sempre que es mantingui en
aquesta línia de fermesa podrà comptar, senyor alcalde, amb el recolzament del Grup
municipal Socialista com ha estat fins ara en aquesta i en totes les qüestions que fan
referència a la defensa dels interessos nacionals de Salou. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Doncs bé, com estava dient el Sr. Otal, no ha sigut un camí
fàcil arribar a aquest punt el qual avui aprovem. Ha sigut un camí veritablement difícil, m’ha
tocat a mi, com a alcalde de Salou, doncs encapçalar les negociacions i ha sigut així, i
agraeixo molt el suport que m’han donat en honor al reconeixement que han fet de la
defensa que he fet dels interessos de Salou. Jo li vull dir el que sempre he sostingut en
aquesta matèria, jo internament no he dubtat mai de quina és la meva obligació i quins són
els meus convenciments. Insisteixo en el convenciment perquè les defenses de les coses
que són justes no s’han de fer només per obligació sinó que també s’ha
n de fer per convenciment. I aquesta és la força interna que li dóna a les persones per lluitar
en allò que creu que és just i que és la raó.
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I al final d’aquest llarg procés i d’un procés molt complicat doncs s’ha arribat a una situació,
una situació que encara que ens sembli que no s’ha lograt res, sí que s’ha lograt, s’ha lograt
que hi hagi un reconeixement per dues parts importantíssimes en tot aquest assumpte, una
és el municipi veí i l’altre és la pròpia Generalitat de Catalunya, reconèixer que la situació
passats vint anys no és la que era, perquè reconeixen que hi ha una Comissió que ha de
dictaminar de qui i com serà la nova fiscalitat donat el període de termini dels vint anys. Per
tant, sí que s’ha aconseguit i s’ha aconseguit també un fet que sembla baladí però que és
importantíssim diu, que sigui una Comissió amb un arbitratge d’aquesta Comissió d’una
persona del món del dret, jurista i de reconegut prestigi. Per què dic això? Perquè mireu, i
aquí rau diguem-ne l’essència d’aquest acord i rau el que serà la qüestió de solució. Aquí
estem parlant de que estem defensant drets, si estiguéssim en l’aspecte polític i no pas en
defensa dels drets hauríem arribat a un acord polític però com que el que estem defensant,
o el que nosaltres diem és que estem defensant els drets que té Salou, escolti’m quina millor
figura que un jurista, perquè un jurista ens determinarà quins són aquests drets i com s’han
d’exercicir i com s’han de determinar. Per això és fonamental la figura d’aquest jurista i és
ell, d’acord amb els seus coneixements, més les persones que conformen aquesta Comissió
els qui d’acord amb els fonaments de dret determinaran aquesta qüestió.
I jo els hi dic una cosa per la seva tranquilitat perquè ja veig que estan intranquils, i no dic
que no sigui legítim, pel tema de la llei, l’acord, els plaços i tot això, mireu, qualsevol pacte o
qualsevol acord o qualsevol acció està sotmesa als principis del dret, no es pot emetre un
informe, no es pot pactar res que vagi contra legem, és a dir, que sigui contra llei. Per tant,
els recursos davant d’un acord, davant d’un informe que sigui il·legal estan a l’abast de totes
les parts, amb el qual tranquilitat.
També vull recordar que possibilitats d’impugnació n’hi ha i diverses. Hi ha possibilitats
d’impugnació via directa i via indirecta i això està allí. Però jo crec que no és avui quan toca
parlar d’aquest tema perquè mireu, les estratègies són estratègies perquè es mantenen en
el arcano de la confianza i no perquè es manifesta. I ho dic perquè si s’ha d’anar a un judici,
si s’ha d’anar a un tribunal, i us ho dic ara per la meva formació jurídica, el que no farem pas
serà publicar ni dir allò que tenim pensat com a estratègia per arribar a una qüestió i una
finalitat, que és aconseguir allò que nosaltres creiem que hi tenim dret. Això és el que crec,
que no és avui moment oportú ni lloc per parlar d’aquestes qüestions, les estratègies les
deixem internament.
Bé, dit això, jo crec que sí que hem d’estar tots ben contents i ben satisfets, s’ha de parlar de
la responsabilitat de Salou, una responsabilitat en tot moment posada de manifest encara
que alguna de les parts no ho entengui així, perquè nosaltres no hem qüestionat mai
l’existència del Consorci però sí hem defensat i defensem i defensarem els interessos de la
nostra ciutat i del nostre municipi.
Com molt bé estava dient el Sr. Zacarias Henar, el fet que això hagi passat doncs pel
Consorci significa un compromís per part de la Generalitat, a través en aquest cas del
conseller, de que han de modificar aquesta llei. Jo també vull recordar, i no és moment però
s’han de recordar les coses, i ho vaig dir també públicament, que lamentava molt que cap
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grup parlamentari davant les queixes d’aquesta Corporació i els suggeriments d’aquesta
Corporació, per tal de defensar els interessos del nostre municipi, cap grup parlamentari
hagués presentat doncs una qüestió davant del Consell de Garanties per demanar la seva
inconstitucionalitat. Bé, però això és passat i nosaltres hem de pensar en el present i
sobretot en el futur i sí que tenim un acord, una Comissió que ens determinarà quins són
aquests drets que nosaltres avui dia estem defensant i no només des del punt de vista polític
sinó que vindran determinats amb aquest caràcter jurídic que són els que nosaltres, en
definitiva, estem defensant. Perquè, mireu, jo sempre he dit el mateix, nosaltres no volem
res que no sigui nostre, Salou està reclamant el que entén que és seu, no volem res de
l’altre. Per tant, qui més o qui millor que una formació jurídica que ens ho digui, perquè a
vegades les parts creuen que tenen uns drets i després no és així, per tant, que sigui un
jurista, en aquest cas, qui ens ho digui. Això sí, insisteixo, penseu que l’informe ha d’estar
subjecte a dret com no podia ser d’una altra manera, però no aquest informe sinó qualsevol
acte que es pugui versar en l’esfera administrativa o en l’esfera particular, mai pot anar
contra la llei, això és un objecte susceptible d’impugnació perquè els actes, diuen els
principis del dret, han d’estar subjectes a la llei o han de donar compliment a la llei. Per tant,
aquesta és la tranquilitat que hem de tenir els regidors i regidores d’aquest ajuntament de
que serà un informe que s’ajustarà als nostres interessos.
Però això no vol dir que hi hagi una dejadez de la defensa dels nostres drets, ni molt menys,
jo crec que he demostrat per activa i per passiva, per activa i per passiva, la defensa del
nostre municipi i jo crec que això no es pot qüestionar ni ara, insisteixo, i us demano la
confiança de cara al futur. Continuaré en la mateixa actitud que he tingut sempre perquè la
defensa dels interessos de Salou no l’he fet només per obligació sinó que l’estic fent i la faré
per convenciment. Per tant, vull agrair a tots els grups municpals la seva unitat en aquest
tema perquè això fa que Salou sigui més fort en aquest assumpte. Moltes gràcies.

Sr. Henar:
-Sr. Granados simplement només una qüestió.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Henar:
-A veure, jo no he parlat d’acords possibles que fossin susceptibles de ser recorreguts. Jo he
parlat del no acord. Del problema que en aquest cas, és a dir, el Grup municipal Socialista
vol deixar constància de la seva preocupació davant el “no acord”. Li he explicat el perquè,
no ho tornaré a repetir. Però sí que en relació al “no acord” ens porta a una situació d’un
escenari dolent per Salou, eh Sr. Granados. Per tant, és a dir, és aquesta hipòtesi la que no
podem descartar si bé hem de tenir en compte totes les possibilitats i tots els escenaris.
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Sr. Alcalde:
-Les tenim, les tenim.

Sr. Henar:
-I un d’aquests escenaris, és a dir, a banda de que hi pugui haver estratègies que
lògicament no cal publicitar, però sí que podem deixar constància, per tant, escolti, jo li
recordo una cosa, i vostè això ho ha dit i m’ho ha dit aquí personalment. Jo estic convençut
de que si hi ha acord és per la voluntat ferma del consistori i del seu alcalde, i un dels
moments difícils és quan li convoquen a vostè a una reunió del Consorci, és així o no? I la
ferma voluntat de dir no sense acord, permet justament l’acord.

Sr. Alcalde:
-És cert.

Sr. Henar:
-Què vol dir això? Que a vegades necessitem no estratègies sinó sí manifestar
determinacions i marcar territori i aquí s’ha fet. La qüestió és que es torni a fer si convé i el
tornar a fer si convé és no caure en problemes de caducitat. Sr. Granados vostè estava
negociant, vostè estava intentant negociar quan li van ficar amb nocturnitat, per darrere,
sense coneixement.

Sr. Alcalde:
-Pel darrere?

Sr. Henar:
-No, pel darrera vull dir sense coneixement, eh, d’esquena a l’Ajuntament de Salou i del
poble de Salou i és així i, per tant, escolti, lleialtat poca n’hi hagut. Nosaltres hem de tenir
més categoria que aquesta, nosaltres hem de ser més lleials, diguem-ne en el procés de
negociació. Però això significa no renunciar a res, aquesta és la qüestió.

Sr. Alcalde:
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-Sr. Zacarias vostè sap molt bé que ha sigut així i que serà així. I el que passa és que la
intranquilitat que tenen vostès té una conseqüència jurídica, és que aquí estem parlant en
termes polítics perquè això és un debat, és un Plenari i estem parlant en qüestions
polítiques. Però miri, o sigui aquí tenim un acord, un acord en el qual hi ha unes obligacions i
l’obligació fonamental és emetre un informe, si aquesta Comissió no emet un informe,
escolti, l’acord és inexistent, perquè no s’ha donat la finalitat pel qual s’ha signat. Però clar,
tot això és entrar en una dinàmica de conseqüències jurídiques que crec que no és el tema.
El que sí que li dic i insisteixo molt, és que jo defensaré els interessos de Salou, insisteixo
molt, no només per obligació, que la tinc, sinó pel convenciment, pel convenciment de que el
que estic fent i el que s’està fent és el que ens correspon, és just i és de dret i, per tant, això
és la força de la raó i la força de la raó ens farà arribar fins al final, sigui com sigui. I escolti,
la llei encara que no hi hagués acord està aprovada, la tenim allí, i aquest acord el que
preveu és que la pròpia Generalitat la modificarà per adaptar-la al que digui.
Per tant, tinguem confiança en els nostres assessors jurídics perquè això està evidentment,
un servidor ho va parlar amb el nostre advocat i va dir que tinguem confiança en ells que ja
donades les hipòtesis que es poden donar, que evidentment en el món jurídic són moltes, és
resoldran, si no el nostre propi advocat ens hauria dit, no signeu això perquè podria tenir
aquesta conseqüència i aquí no tenim sortida o solució.
Basem una miqueta tot aquest tema en la confiança i en la bona fe jurídica. Però
políticament nosaltres arribarem allà a on s’hagi d’arribar per defensar els interessos de
Salou, però tenim un acord i partim d’aquesta base, de la base de la confiança i de la bona
fe fins que no es demostri el contrari.
Doncs bé, moltes gràcies a tots els grups municipals. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 15:12 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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