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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/3/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 16 DE FEBRER DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 hores
del dia 16 de febrer 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 FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
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 MANUEL 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.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Segons s’estableix a l’article 46·2·b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, es sotmet a votació la urgència de la sessió, aprovant-se per unanimitat.

200.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU ACORDANT
SEPARAR-SE DEL C.R.T., LA REVOCACIÓ DE POTESTATS DELEGADES I LA SEVA
DISSOLUCIÓ I INSTAR A LA GENERALITAT I A L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA ELS
TERMES D'UNS NOUS ESTATUTS.
Vista la moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou i que es
transcriu tot següit:
“- Atès que els Ajuntaments de Salou i de Vila-seca van acordar en els seus respectius
plenaris de 31 de gener de 1992 la integració en el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i
Salou, constituit pels dos municipis i la Generalitat de Catalunya.
- Atès que pel decret 28/1992 de febrer, del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, s’aprova:
1r.- la integració de l’administració de la Generalitat en l’esmentat Consorci
2n.- els Estatuts que han de regir el mateix
- Atès que la disposició final 2na d’aquest decret determina l’entrada en vigor dels Estatuts a
l’endemà de la seva publicació al DOGC, que es va produir en el DOGC 1561 de 26 de
febrer de 1992.
- Atès que l’article 6 dels esmentats Estatuts diu textualment: “el Consorci té una vigència i
una durada inicials de vint anys a comptar des de l’aprovació d’aquests Estatuts”, i que “a
l’expiració del periode inicial de vigència, les administracions consorciades decidiran, a la
vista de les circumstàncies urbanístiques y turístiques del CRT, ubicat en territori dels
municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la subsistència del Consorci i el nou periode de
vigència del mateix”, que finalitza aquest proper 27 de febrer.
- Atès que l’article 50 dels esmentats Estatuts estableix la seva dissolució, i diu textualment
que, entre d’altres, una de les causes és per “finalització del periode de vigència establert
en l’article 6, sense acord previ de prórroga adoptat per tots els membres del Consorci”.
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- Atès que la Corporació municipal de Salou, en sessió plenària de 7 de setembre de 2011,
va aprovar una moció on, en la seva part dispositiva deia textualment: “reconèixer el
Consorci com un bon instrument estratègic de gestió econòmica i tributària i de planejament
urbanístic del CRT i, per tant, estem d’acord amb la seva continuïtat com a òrgan vàlid per
prosseguir la implantació i el desenvolupament d’aquest important projecte i la seva inversió
turística”; i que “atesa la proximitat d’extinció de la vigència del Consorci, és voluntat
d’aquesta Corporació proposar la modificació dels seus Estatuts per adaptar-los a la nova
realitat i on especificament es contempli un nou model de distribució fiscal en funció de la
proporcionalitat territorial de cada municipi”.
- Atès que el grup parlamentari de CiU ha presentat l’esmena número 51, on s’incorpora una
nova disposició addicional a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a l’exercici 2012, sobre el CRT, i que diu el següent:
1. Amb l’objectiu de culminar el projecte relatiu a les instal•lacions i usos pendents
d’execució del Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou, creat a l’empara de la Llei
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics; es procedirà, mitjançant acord del
Govern de la Generalitat, a l’actualització del programa d’actuació necessari per a la
finalització de l’esmentat fprojecte.
2. Atès el previst a l’apartat anterior, el Consorci Intermunicipal de Vila-Seca i de Salou,
creat per a garantir la unitat d’acció pública en l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de VilaSeca i Salou i integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i pels municipis de
Vila-Seca i de Salou, mantindrà la seva vigència en les mateixes condicions fins a la
completa execució del projecte”.
- Atès que en sessió plenària de 14 de febrer de 2012, la Corporació municipal aprova per
unanimitat dels grups polítcs el següent text que rebutja l’esmentada disposició adicional:
“que davant la inconstitucionalitat i la il·legalitat de l’esmentada disposició addicional, que
viola l’autonomia municipal i els drets fiscals del municipi de Salou, se sol·licita a tots els
grups polítics del Parlament de Catalunya que demanin deixar sense efecte i la seva no
aprovació de l’esmena número 51, que inclou una disposició addicional sobre la pròrroga del
Consorci del CRT”.
- Atès que davant la impossibilitat manifesta de poder arribar a un acord de consens
d’ambdós ens consorciats que fes possible la continuïtat del Consorci, tenint en compte les
noves circumstàncies i molt especialment una nova redistribució dels tributs locals delegats,
amb la modificació de l’article 52 dels Estatuts, on es contemplés (de conformitat amb la
voluntat expressada per la Corporació en una moció de tots els grups polítics) la real
distribució de l’activitat econòmica en el territori de cada un dels respectius municipis,
Per tot l’exposat, els grups municipals sotasignants acorden el següent:
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1.- Acordar separar-se del Consorci del CRT, un cop superats els 20 anys de vigència (28
de febrer), tal com determina l’article 6 dels Estatuts i denunciar la integració de la
Corporació de Salou en el mateix.
2.- Revocar totes les potestats i competències de caire urbanístic, fiscal o de gestió de tot
tipus, que de conformitat amb els Estatuts del CRT figuren delegades en el mateix, un cop
superats els 20 anys de vigència (28 de febrer).
3.- Donar per sol·licitada la dissolució del Consorci de conformitat amb el que estableix
l’article 50 dels Estatuts, un cop superats els 20 anys de vigència (28 de febrer).
4.- Reiterar una vegada més la voluntat de la Corporació de formar part d’un Consorci del
CRT com instrument vàlid de gestió, i per això instem a la Generalitat i l’Ajuntament de Vilaseca a negociar i acordar la constitució d’un nou Consorci i els termes dels seus Estatuts.
5.- Notificar el present acord als ens consorciats, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Vila-seca, i el propi Consorci, per a que es procedeixi en conseqüència.

Salou, 16 de febrer de 2012.
Grup Municipal de CiU
Jesús Barragán Pascual

Grup Municipal del PP
Mario Garcia Vidal

Grup Municipal del PSC
Zacarias Henar Moros

Grup Municipal de UTPS
Manuel Macho-Quevedo Vivó

Grup Municipal de UMdC
Salvador Pellicé Casadó

Grup Municipal de RDS
Pablo Otal Viña”

El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Intervencions, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. alcalde:
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-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, la moció que acaba de llegir el senyor
secretari és el suficientment explícita com per tenir clar quina és la idea, jo crec que per la
Corporació en ple, és a dir, això el que fa és aprofundir i complementar la línia argumental
que vam exposar els grups polítics el dia anterior. Jo crec que la posició de Salou en
aquesta moció suposa un pas més ferm i una clara decidida voluntat de defensar els
interessos de la localitat per damunt de tot, sense interessos partidistes. S’agraeix la
iniciativa de tots els grups i la unitat, encapçalada per l’alcalde amb una clara posició en
defensa dels interessos de Salou per damunt de tot i incorpora un fet molt important que és
la recuperació de les potestats delegades de gestió i de tota mena d’activitat administrativa
al Consorci. Amb la qual cosa, en el moment en què això sigui plenament efectiu, jo crec
que és molt important, en aquell precís moment Salou estarà en disposició de mostrar una
vegada més, si cal, generositat i una vegada més, responsabilitat. Però de moment és la
posició clara i inequívoca a què teníem d’arribar complementant la moció del dia anterior.
Salou en aquest moment i donades les circumstàncies surt del Consorci, recupera les seves
potestats de gestió administrativa i s’entra en una fase de negociació perquè mai cap grup
polític qüestiona la validesa del Consorci com una plataforma de gestió i de coordinació
important i interessant, però també és cert que això no pot ser a qualsevol preu i s’han de
defensar els interessos. Els qui estem asseguts en aquesta taula estem per defensar els
interessos del poble, de la ciutat que ens ha triat i dels ciutadans i, en aquest cas, estan
clarament vulnerats.
Per tant, felicitar una vegada més, ja ho vaig fer l’altre dia, a totes les formacions polítiques,
a tots els companys regidors i a l’alcalde, com a màxim representant, per mantenir una clara
i decidida voluntat de defensa dels interessos de la ciutat.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Molt bona tarda a tots. Bé, donada la situació en la qual es troba la Corporació crec que
aquest és un pas necessari, és un pas important jo crec, per poder doncs entrar en un àmbit
de negociació. Jo crec que a partir d’aquí ha de poder esdevenir un nou conveni, un nou
consorci, una vegada passats aquests 20 anys en els que ja han estat assumint un equilibri,
d’alguna manera, entre els municipis, i que una nova realitat o aquest nou consorci que sigui
fruit d’aquesta nova realitat en què ens trobem i que d’alguna manera, com dèiem l’altre dia,
crec que res ha de perjudicar a l’empresa que gestiona el parc de PortAventura.
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Per tant, jo m’afegiria senzillament a la felicitació, que ja hi feia menció el company Pablo
Otal, de poder mantenir aquesta unitat fins al dia d’avui amb aquesta moció. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pellicé. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Senyor alcalde, bona tarda a tots. Avui, per segona vegada aquesta setmana tornem a
reunir-nos en ple per aprovar una moció que només pretén posar fre al que pretenia ser una
imposició per part del Govern de la Generalitat al nostre municipi.
Una imposició que no pot ser permesa per la nostra part, ja que estem parlant del respecte
que mereixem a què ens respectin un principi constitucional, com és el de l'autonomia local.
I és evident que amb la moció que el Grup parlamentari de CiU va presentar a la llei
d'acompanyament es vulneraria de manera flagrant aquest principi si fos aprovada.
Ja ho dèiem l’altre dia però avui ho hem de tornar a reiterar, ja han passat 20 anys des de
que es va crear el Consorci recreatiu i turístic, i en conseqüència ha finalitzat la vigència que
es va pactar en el seu moment. Pretendre en aquest moment utilitzar la porta del darrere
sense voler seure a negociar en una taula les condicions de la continuïtat d'aquest consorci,
és com menys un despropòsit, i davant aquest despropòsit no ens deixen més opció que
denunciar el Consorci, amb la esperança que les parts implicades, a partir d'aquest moment,
siguem capaços d'asseure'ns en una taula per tal de tancar un acord satisfactori per a tots
que permeti la continuïtat d'aquesta eina de gestió que és desitjada per la Corporació.
Estem convençuts que altres pretendran deixar-nos com els dolents de la pel·lícula, com els
que vam trencar el Consorci, però que ningú s'equivoqui, aquí no cal buscar culpables, cal
buscar solucions, i les solucions només es troben quan existeix un veritable esperit tendent
a aquest objectiu, i us puc assegurar que aquest esperit forma part de la moció que avui
votarem favorablement. Moltes gràcies.
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Sr. alcalde:
-Gràcies Sr. Garcia. Sr. Zacarias, si us plau.

Sr. Henar:
-Gràcies alcalde, senyores i senyors, regidors i regidores bona tarda. Probablement, com es
deia ara, és la primera vegada en la història breu però intensa del municipi de Salou en què
es convoquen dos plens extraordinaris i urgents en poc més de 48 hores. Però entenc que la
situació d’excepcionalitat provocada per l’esmena proposada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, la inclusió d’una disposició addicional nova segons la qual es pretén,
en definitiva, mantenir la vigència del Consorci indefinidament i en les mateixes condicions
que l’actual, exigeix respostes excepcionals. A problemes excepcionals, respostes
excepcionals.
En el Ple extraordinari del passat dimarts dia 14 de febrer, el Grup municipal Socialista va
donar el seu total suport a la moció aprovada per unanimitat, que qualificava l’esmentada
disposició addicional d’inconstitucional i il·legal, al mateix temps que reconeixia la fórmula
del consorci com un bon instrument estratègic de gestió econòmica i tributària i de
planejament urbanístic del territori ocupat pel Centre recreatiu i turístic. Ara bé, la
irresponsable, sectària, maliciosa i anticonstitucional actuació del grup parlamentari de
Convergència i Unió que considera als salouencs i salouenques com a ciutadans de segona
sense capacitat per a fer valdre els seus drets i que ni tan sols ens reconeix el més
elemental principi democràtic, com és el dret a ser escoltat, ha convertit l’actual Consorci
recreatiu i turístic en instrument inútil, en el qual de cap manera el municipi de Salou no pot
trobar-se còmode. No hem sigut els salouencs els qui hem iniciat la ruptura. Comoditat que
per un altre costat és una condició indiscutible per mantenir qualsevol mediació organitzativa
de caràcter econòmic o social entre les diferents entitats implicades.
No ens queda, per tant, altra solució que denunciar l’actual Consorci, declarar la seva
dissolució i manifestar un cop més la nostra voluntat de constituir una nova entitat que sigui
un veritable instrument de gestió que reconegui i respecti els drets de cada municipi i
essencialment la proporció territorial de cada municipi així com la distribució real de l’activitat
econòmica en l’àmbit territorial del centre recreatiu.
El Grup municipal Socialista i Partit Socialista de Salou, com ja vaig manifestar abans d’ahir,
estan compromesos amb la defensa aferrissada dels drets del poble de Salou i dels seus
ciutadans i ciutadanes, mitjançant tots els mecanismes que estiguin al nostre abast, siguin
aquests polítics, socials o judicials. Per la qual cosa aprovar de forma absolutament decidida
i de molt bon grat la moció presentada. Al temps que vol felicitar, un cop més, a tots els
grups polítics del Consistori, amb l’alcalde al capdavant, per la unitat manifesta en aquesta
qüestió d’interès general primordial i per les diferents iniciatives que ens consta s’estan
prenent en tots els àmbits per tal de parar aquesta desafortunada i il·legal iniciativa del Grup
parlamentari de Convergència i Unió. Gràcies.
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Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Bé, començaré per felicitar a tots els grups municipals, felicitar
al Grup municipal de Convergència i Unió, al Grup municipal del Partit Socialista, al Grup
municipal del Partit Popular, al Grup municipal de UMdC, al Grup municipal de UTPS i al
Grup municipal de RDS, no me’n deixo cap. Però també vull felicitar personalment a tots els
regidors i regidores pel seu suport, per la seva unitat en la defensa dels interessos de Salou
i també a l’hora de recolzar aquesta moció presentada per tots els grups municipals.
Bé, com tots vostès saben, vam convocar un plenari urgent no fa ni 48 hores, per tal de
demanar, quan ho vam saber, per tal de demanar el cessament i que no entrés en vigor, que
no fos eficaç, que es retirés l’esmena que es va presentar a la llei d’acompanyament. Cal dir
que aquesta llei d’acompanyament es troba suspesa perquè hi ha tres grups del Parlament
de Catalunya que són Iniciativa Verds, Ciutadans i també Solidaritat per la Independència
que gràcies a ells aquesta llei està aturada. Si bé, estem esperant que tots els grups
parlamentaris, tots, es pronunciïn respecte a la moció que se’ls va enviar i a totes les
al·legacions que se’ls van acompanyar per tal que demanin a la Comissió de Garanties la
seva inconstitucionalitat i, per tant, que es paralitzi aquesta iniciativa i que no entri en vigor.
Estem a l’espera d’això. I vistes aquestes circumstàncies nosaltres, una vegada més, som
generosos. Dic això perquè si us fixeu, d’acord amb l’article 6, en relació amb l’article 51 dels
Estatuts del CRT, del Consorci, no cal denunciar res perquè ens estan dient que per la seva
continuïtat nosaltres hauríem de manifestar de forma expressa que volem continuar, que
volem prorrogar aquest Consorci. Però donades les circumstàncies es fa del tot necessari
ser clars i contundents i manifestar, com estem fent ara en aquests moments, la Corporació
de Salou unànimament, la nostra voluntat de no pertànyer a un consorci en el qual se’ns
imposen unes condicions que no són volgudes per cap de nosaltres i, per tant, pels
representants de la ciutadania de Salou i, per tant, podem dir per Salou. I amb això hem de
ser clars, insisteixo, i molt contundents, i ho som. I volem recuperar-ho tot.
Però també, a l’apartat 4 de la moció, el que hi diem és que, escolteu-me, a partir d’aquest
moment nosaltres continuem amb la nostra voluntat negociadora i com volem el consorci,
perquè partim de la base que és una bona eina per gestionar el CRT, en aquest cas, el
motor econòmic que significa PortAventura, volem un nou consorci, un nou consorci, no la
pròrroga i volem negociar aquest consorci i les seves condicions, però no imposades, unes
condicions que han de respectar els drets, tant de Salou com de Vila-seca, però respectar
els drets. Perquè nosaltres no estem demanant res més que se’ns respecti, ni més ni
menys, no volem res de ningú, només volem el nostre, com no pot ser d’una altra forma o
d’una altra manera. I això no és dolent, això és el que ens toca fer als qui estem aquí, als
homes i dones que tenim representació aquí en aquesta corporació, és la nostra obligació. I
no ho fem per obligació, ho fem per convenciment, perquè estem convençuts que el que
estem fent és el que ens toca fer, que consti també, és convenciment estricte. I insisteixo, no
volem res de ningú, l’únic que demanem és que se’ns respecti, res més. I a partir d’aquí
nosaltres podem construir un millor futur per a tothom, però amb respecte als drets dels
municipis. Per tant, aquesta moció té aquesta doble vessant.
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Però insisteixo molt, creiem en el consorci, volem un consorci, però ha de ser un nou
consorci amb unes noves condicions i no acceptarem cap mena d’imposició i menys en les
condicions en les quals s’ha presentat aquesta esmena. Per tant, no rotund.
I insisteixo i acabo, moltes gràcies de veritat a tots els regidors i regidores de Salou perquè
aquesta és la millor forma de fer poble, fent una gran pinya. Moltes gràcies i espero i desitjo
que Vila-seca i la Generalitat reflexionin una vegada més, tirint cap endavant la iniciativa que
nosaltres avui aprovem, es constitueixi una taula de negociació i puguem parlar de tu a tu.
Moltes gràcies.

(UNA VEGADA FETA LA VOTACIÓ, APLAUDIMENTS DE TOTS ELS REGIDORS
ASSISTENTS A LA SALA)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 19:23 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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