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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/16/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 19 de desembre 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 examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2012
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 28 de novembre de 2012, el
Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 7240 FINS
AL NÚMERO 7715 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 7240 fins al número 7715 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, RDS, UMDC I
UTPS EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA
Vista la moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS, que
es transcriu tot seguit:
“Durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en
una societat cohesionada; i ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i,
sobretot, la complicitat i l'esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han
posat en tot moment el benefici de l'infant per sobre de tot.
Avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la seva
escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i per tant amb
capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles. L’actual model
d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat
educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de
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pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana,
democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua
vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model
pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
El model d’immersió lingüística ha estat reconegut i posat d'exemple en nombroses ocasions
internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea, perquè no
persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el
català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultat idèntics a la resta de l'estat
(tal com estableixen els informes PISA, que avaluen internacionalment els coneixements
adquirits de la mà de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE), i garanteix el coneixement d'una tercera llengua.
Però ens trobem que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el
model d’immersió lingüística a Catalunya i implica un atac directe al model d’escola
catalana.
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i d’especialitat,
sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. Això és un atac frontal
contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com a un model d’èxit, un
menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i un
menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.
Fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de llengua
i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte
d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
I la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en matèria
d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu
que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Pels motius exposats, els grups municipals de CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS presenten al
plenari municipal els següents acords per a la seva aprovació:

ACORDS

Primer: Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament
positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas
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ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua
catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com
l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
Segon: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Tercer: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que
porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Quart: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua,
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Cinquè: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

Salou, 14 de desembre de 2012”

El Ple de l’Ajuntament l’APROVA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UMDC, 2
de UTPS i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies senyor secretari per la lectura d’aquesta moció. Alguna intervenció? Si
us plau, Sr. Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sr. Alcalde bon dia, bon dia a tothom. Bé, com ha llegit el secretari la moció és molt clara
però el que crida més l’atenció és que 30 anys després de la transició, que es va iniciar a
l’any 78, tinguem que estar una altra vegada amb el tema lingüístic, que és la pedra angular
de tot el que és una comunitat com és la de Catalunya. Bé, a mi em sembla que aquí criden
l’atenció quatre coses. La primera de totes, com ja diu la pròpia moció, és el consens de tota
la comunitat educativa, això és un tema inqüestionable. Un model que no hagués suscitat el
consens que té actualment el Programa d’immersió lingüística hauria sigut absolutament
impossible d’aplicar, per això té un consens ple del professorat, dels pares i dels nens.
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En segon lloc, aquest model d’immersió lingüística s’ha demostrat com el sistema més
eficaç per tal d’aconseguir la societat bilingüe catalana que és la millor, en lloc de diferenciar
per opcions d’aprenentatge amb una llengua vehicular.
En tercer lloc, que des del punt de vista didàctic, i així ho acrediten tots els informes
internacionals i la pròpia societat catalana amb la seva acceptació, és que s’aconsegueix el
principal objectiu del ple coneixement de les dues llengües cooficials, del castellà i del
català, com s’acredita en reconeguts criteris d’aplicació internacional.
Per tant, el meu grup donarà suport a aquesta moció però tampoc entén com en aquestes
alçades, com ja he dit, trenta anys després, es toca clara i significativament l’estatus de la
llengua catalana dins del procés educatiu. Per això, és clar, jo ja sé que el representant del
Partit Popular possiblement ens digui que no es toca, que no té cap importància, que la
llengua catalana té un ple reconeixement però no és així perquè la immensa major part de la
comunitat educativa i totes les autoritats diuen que no és així en quant a una cosa que està
clara, tot i que és un procés que no està tancat, és veritat que no està tancat, és veritat que
s’està negociant però només una dada posa de manifest que no és així, que la llengua
catalana està atacada d’una forma frontal com és una matèria d’especialitat. La llengua
catalana a Catalunya ha de ser el tronc comú que pertanyi al que és l’essència, la columna
vertebral del sistema educatiu. No és així i, per tant, el nostre vot serà totalment a favor
d’aquesta moció.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia.

Sr. Alcalde:
-Bon dia.

Sr. Pellicé:
-Bé, molt breuement. Jo, en tot cas, manifestar com a pare, perquè segurament aquí hi ha
professionals de l’ensenyament que faran una defensa molt més acurada de la que pugui fer
jo, però a mi em dóna la sensació i, en tot cas, em preocupa, i és una certa decepció que
haguem d’estar defensant aquest model d’immersió lingüística, que ha donat tants bons
èxits i que ha sigut mostra de cohesió social. I ho estem fent quan el que hauríem de fer
doncs realment és estar parlant o volen mirar de crear un nou sistema educatiu diferent i al
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final el que ens convé són nous mètodes d’aprenentatge que d’alguna manera impulsin la
creació o que impulsin la innovació i això d’alguna manera és el debat que avui hi ha en el
món de l’ensenyament i tenim una mica el risc que els nostres fills quedin al marge
d’aquesta evolució o d’aquest debat o d’aquestes possibilitats. Ens hem d’adaptar a les
noves tecnologies i avui permet, al contrari, més que homogeneïtzar el que permet és que a
vegades es pugui fer una formació més individualitzada. I, per l’altre costat, que també en
podríem estar parlant és no si el bilingüisme, no si els percentatges de la llengua sinó
d’intentar assolir el trilingüisme com a mínim, anant-hi afegint idiomes. Per tant, lamento que
haguem d’estar defensant una vegada més l’ús de la llengua catalana i, per tant, el nostre
vot serà favorable a aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí, bon dia senyor alcalde, regidors, regidores, veïns, veïnes, també donar el bon dia als
representants sindicals que ens acompanyen avui aquí a la sala i als mitjans de
comunicació. Bé, el Grup Popular és conscient que estem tractant una matèria molt
delicada. Som conscients de la força emocional que la llengua té com a suport simbòlic
d'una cultura i d'una identitat. I compartim la idea que els sistemes educatius amb una
llengua cooficial diferent del castellà han d'estar nítidament orientats al fet que al final de
l'etapa educativa tots sàpiguen parlar amb correcció, i adquireixin la competència lingüística
plena en les dues llengües. Però també entenem que hi ha camins diferents per aconseguirho. I, evidentment, nosaltres som partidaris d’un sistema que apliquen la major part de les
comunitats autònomes que també tenen una llengua cooficial que és el del bilingüisme
integrat, del bilingüisme equilibrat i del bilingüisme harmònic. Però no posem en qüestió el
criteri del Tribunal Constitucional d'acord al com la immersió lingüística, si compleix
determinades condicions, no és contrària a la Constitució.
Precisament per aquest motiu, precisament per això, regidors, la major novetat que
incorpora el projecte és donar rang legal a aquestes condicions que ha de complir el sistema
d'immersió. Però a més estem obligats, perquè així ens ho mana el Tribunal Constitucional,
així ens ho mana l’alt tribunal, a prendre les mesures necessàries per dotar d'eficàcia al dret
d'aquells que volen utilitzar el castellà com a llengua vehicular. I per això s'ha proposat una
fórmula, però no més. Torno a repetir, és una fórmula que encara a dia d’avui doncs s’està
negociant.
Per aquest motiu doncs, com a grup, no entenem que avui estiguem debatent en aquest
plenari sobre una qüestió en relació a la qual les coporacions locals no tenim cap tipus de
competència, és evident que podem parlar de tot, i tots els grups estan legitimats per portar
a aquest plenari qualsevol tipus de qüestió, però evidentment per molt que aquí plantegem
diferents posicionaments ideològics és evident que no tenim competències respecte a la

 6
75
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM.»
²2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM.»
2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM

 SECWI0SI



27-12-12 12:58

qüestió que s’està debatent avui dia a nivell de l’estat, a nivell de govern. I també una altra
qüestió no entenem que es porti avui aquí a aquest plenari aquesta qüestió perquè com
dèiem abans, i com abans també han comentat els companys representants d’altres grups
municipals, estem parlant del que és un esborrany, és a dir, encara avui dia s’està
negociant, aquesta tarda s’ha de reunir el Consell Sectorial d’Educació i llavors, el Ministre
ha argumentat en reiterades ocasions que està obert a propostes, que està obert a
negociacions i el que sí que esperem és que aquesta tarda tots els representants actuin amb
responsabilitat perquè és l’única manera de poder arribar a un consens en aquesta matèria,
com no arribarem a cap tipus de consens és aixecant-nos de la taula i no volent tractar
aquesta qüestió. Aquest posicionament l’ha expressat, fins i tot, el propi ministre que li va dir
al Sr. Duran i Lleida, en seu parlamentària, concretament faré lectura de les paraules que li
va dir el Sr. Wert al Sr. Duran i Lleida al Congrés dels Diputats quan tractaven aquesta
matèria, li va comentar textualment: "como le decía, señor Duran, no somos dogmáticos
respecto a la forma. Estamos abiertos a discutir cualquier formulación que conduzca al
mismo objetivo y desde luego la Administración educativa y, en este caso, la Administración
educativa catalana, como podía ser cualquier otra en la que se aplicara el sistema de
inmersión lingüística, sabe perfectamente que está en su mano evitar que esa solución que
proponemos, excepcional y de último recurso, tenga que aplicarse”.
Per aquest motiu, torno a repetir el que he dit anteriorment, esperem que als foros adequats
es pugui continuar debatent i discutint aquesta qüestió i es pugui arribar a un consens que
sigui satisfactori per a tots. Però també m’agradaria fer menció a una sèrie de qüestions que
vostès expressen en la seva moció perquè entenem que construeixen una moció amb coses
que no estan verdaderament a la llei. Faré referència a tres qüestions.
La primera qüestió, és que manifesten vostès que s'està atacant el model lingüístic de
l'ensenyament de Catalunya basat en la immersió. Però si un es mira, amb deteniment, el
que diu l'esborrany, es veurà o nosaltres entenem que no s’ataca aquest model sinó que
l’únic que s’està fent és especificar els elements que reiterada doctrina constitucional ha
assenyalat com a necessaris perquè aquest model d'immersió lingüística sigui conforme a la
Constitució. Això és literalment el que diu en aquest esborrany la disposició addicional
trenta-vuitena. Diu aquesta disposició addicional: “En las comunidades autónomas que no
hayan implantado los sistemas indicados en el párrafo anterior (es decir, sistemas de
bilingüismo y de trilingüismo integrado) las administraciones educativas podrán otorgar en
función del estado de normalización lingüística de sus territorios, un trato diferenciado a la
lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún
caso pueda suponer de echo la exclusión del castellano”. Això és exactament el que diu la
sentència del Tribunal Constitucional, a la qual vostès fan referència també a la moció, la
sentència 31/2010, aquesta sentència diu, al seu fonament de dret número 24, textualment,
que: “Es perfectamente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de normalización
lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo ( i això no
ho discutim, és una evidència i ho diu el Tribunal Constitucional), però continua dient,
aunque siempre con el límite de que —y cito— ello no determine la exclusión del castellano
como lengua docente. Y dice una cosa mucho más precisa, dice: siendo así que ambas
lenguas han de ser no solo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el
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conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas
cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos como lenguas vehiculares.
És a dir, la mateixa sentència a la qual vostès fan referència en la seva moció, el que diu
textualment és el que acabo de llegir ara i això és el que fa aquest esborrany de llei, el que
fa és agafar aquests paràgrafs de la sentència, en aquest cas el fonament jurídic 24 i
traslladar-ho al propi esborrany de llei.
La norma no pone en cuestión el modelo de inmersión, sino que simplemente trae al texto
legal, siguiendo un mandato implícito del Tribunal Constitucional que nos obliga a legislar
sobre esta materia, las condiciones que ese sistema de inmersión debe cumplir para ser
conforme a la Constitución.
Esta era la primera cuestión que quería destacar de la moción que ustedes presentan.
También decía que había dos cuestiones más. Pues bien, la segunda cuestión es que
manifiestan ustedes en la moción que estamos ante lo que podríamos llamar como un
menosprecio a las competencias del Gobierno de la Generalitat en materia educativa. En
otras palabras, que se está invadiendo el espacio competencial de la comunidad.
Evidentemente nosotros entendemos que eso es prácticamente imposible porque como les
comentaba anteriormente la única novedad es que justamente lo que se hace es incorporar
doctrina constitucional al propio borrador de ley, con lo cual si estamos incorporando
doctrina constitucional difícilmente podremos estar invadiendo competencias que tiene la
comunidad autónoma en esta materia.
Y, la tercera y última cuestión que quería destacar respecto a la moción que ustedes
presentan es que manifiestan ustedes en el acuerdo de la propia moción, en el acuerdo
cuarto de la moción, textualmente manifiestan, se propone “instar el Govern a continuar
aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els
principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que
garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte
coneixement del català i del castellà”.
Pues bien, a ver, evidentemente que no se confunda nadie, aquí nadie quiere que se
separen a los niños por razón de la lengua en la que se expresen. Aquí, y reitero una vez
más, estamos abogando por un bilingüismo integrador no disgregador. Però no por un
bilingüismo ni incluso por un trilingüismo, como comentaba el Sr. Pellicé, yo creo que en ese
sentido todos estamos de acuerdo.
El borrador en las Comunidades Autónomas que tengan un sistema de inmersión lingüística,
establece tres principios, que deberían ser de obligado cumplimiento. En primer lugar, que
no supongan de hecho la exclusión del castellano y que se haga compatible el régimen de
inmersión con el derecho de los titulares a escoger la lengua vehicular de la enseñanza y,
por último, el establecimiento de un mecanismo supletorio y excepcional mediante el cual se
pueda cumplir también el mandato jurisprudencial de dar eficacia al derecho, para quienes lo
quieran, de recibir la educación con el uso vehicular del castellano.
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Pero vuelvo a reiterar y ya voy finalizando, el Ministro se ha mostrado abierto a dialogar.
Textualmente manifestó también, en sede parlamentaria, lo siguiente: "hay muchos caminos
abiertos a la comprensión, y yo considero que la convivencia lingüística es tan importante
que tenemos que seguir construyéndola entre todos y contando, como no podía ser de otra
forma, primordialmente con ustedes, que tienen la responsabilidad de gobierno en
Cataluña”. Seguía diciendo el ministro: “reitero mi predisposición a estudiar cualquier fórmula
que dé respuesta a los dos aspectos clave que estamos tratando: un modelo de inmersión
lingüística que no excluya el castellano y que, por otra parte, no resulte, como ahora es,
imposible estudiar utilizando el castellano como lengua vehicular." Esa es la cuestión en la
que debería centrarse el debate.
Y ya para finalizar, esperar, tal y como lo mencionaba en el inicio de mi intervención, que la
reunión que se debe mantener, creo que es esta tarde, de la Conferencia Sectorial de
Educación se pueda avanzar en este borrador, en este proyecto de ley para que finalmente
se alcance una solución satisfactoria para todas las partes. Muchas gracias. Perdón, por ese
motivo el Grupo Popular votará en contra de la moción.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Garcia. Sr. Zacarias Henar.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Molt bé, gràcies Sr. Alcalde. Regidors, regidores, senyores i senyors, jo crec que la moció
consensuada entre els grups polítics del Consistori, a excepció del Partit Popular, és prou
clara, explícita i coherent amb la necessitat que té el país de defensar el model lingüístic
català que com tothom sap, i aquí ja s’ha dit, és un model que té més de trenta anys de
vigència i que ha passat totes les revàlides possibles, tant en l’àmbit educatiu com en els
àmbits socials i jurídic. En l’àmbit educatiu, el model d’immersió és d’un èxit indiscutible,
aconsegueix que els alumnes catalans coneguin amb la competència adequada les dues
llengües oficials, tant el català com el castellà, i en aquest darrer cas, el del castellà, amb un
nivell de competència superior al d’algunes comunitats autònomes monolingües, així ho he
dit en alguna ocasió en aquest plenari. I per mostra un botó, sí que és veritat que la moció
parla de l’informe Pisa, l’informe Pisa és un informe que en el marc dels països de la OCDE
es fa cada tres anys per alumnes de 15 anys, cada tres anys, en 66 països, dels quals 35
són membres de l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Doncs
miri, Catalunya en l’últim, del 2009, que específicament, a més a més, estava dedicat,
especialitzat en la competència lectora, el proper serà sobre matemàtiques, però
actualment, l’últim, havia dit, estava especialitzat en competència lectora, doncs miri,
Catalunya, li repeteixo, va quedar en el número 19 de 66 països, competència lectora, en
comprensió lectora. Mentre que la mitjana espanyola es va situar en el número 34 del
rànquing i la mitjana espanyola està en el número 34 en comprensió lectora. Però si ho
comparem amb la resta de comunitats autònomes Catalunya es situa en el número 2 del
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ràquing, per darrera de Castella-Lleó, és veritat, però per davant de Madrid, que és la
número 3, la Comunitat de Madrid, o d’Aragó que és la número 6, o Cantàbria, la número 9,
o Andalusia, la número 13, o Ceuta i Melilla, la número 15. Per cert, totes aquestes
comunitats que he citat de l’Estat espanyol només tenen una llengua vehicular en el sistema
educatiu, els informes internacionals demostren, sense cap mena de dubte, que l’objectiu
que es pretén que el coneixement de la llengua castellana i catalana per tots els infants
d’aquest país sigui equiparable i, a més, demostra que el coneixement del castellà és
superior al d’algunes, per no dir unes quantes, comunitats autònomes monolingües, que
únicament utilitzen el castellà com a llengua vehicular. Què pretén el sistema? Lèxic. Que
està aconseguint el sistema? Lèxic.
Però és que d’altra banda el model català d’immersió lingüística és un model també d’èxit
social, no només educatiu. A Catalunya, malgrat els esforços d’alguns, no hi ha divisió social
a les escoles per motiu de la cultura d’origen sigui aquesta catalana, castellana, pakistanesa
o xinesa. El català, com bé diu la moció, és la llengua comuna que ha de ser estimada i
respectada i utilitzada per tots. El castellà és la llengua cooficial, també estimada i
respectada per tothom que ens permet comunicar-nos amb la resta de les comunitats
espanyoles i amb els països llatinoamericans i que s’aprèn amb resultats idèntics a
Catalunya a la llengua catalana. I finalment, els alumnes catalans aprenen una tercera
llengua estrangera per l’aprenentatge de la qual el coneixement de les dues llengües oficials
està demostrat que els hi dóna unes condicions prèvies força importants i reconegudes en
comparació amb d’altres comunitats monolingües.
Tenim un sistema bo, tenim un sistema d’èxit però també en l’àmbit jurídic. Pel que fa a
l’àmbit jurídic el model d’immersió lingüística ha guanyat totes les batalles, fins i tot, en la
pitjor sentència del Tribunal Constitucional que cita la moció i que ha citat també el Sr. Mario
Garcia contra l’Estatut aprovat pel poble de Catalunya l’any 2006. La sentència 31/2010,
com molt bé es diu a la moció, insisteixo, reconeix el català com a centre de gravetat del
sistema educatiu català i la llei garanteix en aquells casos, que són 13, d’1.200.000 escolars
a Catalunya 13 famílies tenen el dret a tenir un ensenyament individualitzat en llengua
vehicular castellana, amb el català, és a dir, com a complement. Aquests són els
mecanismes que la llei reconeix i que s’estan donant i aplicant, no cal modificar res.
Però clar que es modifica, clar que és un esborrany o és que el Sr. Wert no va dir que els
alumnes, i en un dels esborranys va aparèixer, perquè va durar poc, no va dir que els
alumnes que volguessin tenir l’ensenyament en castellà únicament podrien anar a les
escoles concertades i va dir que la Generalitat els hi hauria de pagar el concert? Això ho va
dir el Sr. Wert, no el justifiquem al Sr. Wert, no parlem per la veu del Sr. Wert, escoltem el
que diu el Sr. Wert, que és molt diferent.
I clar que l’esborrany, que és un esborrany, ha aixecat ampolles, ha aconseguit mobilitzar
milers i milers de ciutadans en defensa del model d’immersió perquè no ens equivoquem, no
ens vulgui confondre Sr. Garcia, l’estructura de les llengües en la Llei Wert, en l’esborrany
de Llei Wert, es divideixen en troncals, específiques i d’especialitat, i la llengua catalana ha
de ser troncal a Catalunya i no específica i no d’especialitat, com s’està dient, és una
evidència indiscutible, per la història, per la tradició, pel projecte, per la realitat, pel model.
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El Govern del Partit Popular, amb el Ministre Wert al capdavant, el problema que té és que
no vol respectar la diversitat de les nacionalitats i regions que composen l’Estat espanyol i
que reconeix la Constitució, volen uniformitzar els territoris de l’estat i per això, com ja ha dit
públicament en una altra intervenció criticada pel Rei, pel propi Cap d’Estat, el Sr. Wert vol
espanyolitzar Catalunya, això és el que vol, espanyolitzar Catalunya i sap que el primer que
s’ha de fer per colonitzar un poble, per colonitzar un territori és arrencar-li la seva cultura i la
seva llengua. Aquest és l’objectiu fonamental de la LOMCE, Sr. Garcia, no és un altre,
oblidant que ni el Decret de Nova Planta de Felip V, al 1715, ni les Lleis del Franquisme van
aconseguir acabar amb la llengua i la cultura catalana ans al contrari, li van donar nous
impulsos i jo no sóc d’origen català però comprenc perfectament el problema, cosa que
entenc que molts de vostès haurien de fer l’esforç. Insisteixo, no van acabar ni aquestes
lleis, ni aquesta llei ni aquelles lleis van acabar amb la llengua i la cultura catalana perquè
seria acabar amb el poble de Catalunya ans al contrari li van donar nous impulsos que la
van potenciar de generació en generació. Per tots aquests motius el Grup municipal
Socialista votarà a favor de la moció en defensa del model d’escola catalana, del model
d’immersió.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias, passem el torn de paraula a qui farà de portaveu del Grup de
Convergència i Unió, el Sr. Benet Presas.

Sr. Presas:
-Gràcies Sr. Alcalde, bon dia a tothom. Bé el Grup municipal de Convergència i Unió com a
cosignant d’aquesta moció, a veure, afegiré una mica a l’explicació que s’ha fet però després
de les intervencions de gent del món de l’ensenyament, com són el Sr. Zacarias Henar i el
Sr. Pablo Otal, la veritat és que és difícil aportar-hi coses noves. A veure, com ha dit el Sr.
Pellicé, que deia que feia una mica de tristesa i sobretot per regidors que estem en aquesta
taula i que ja hi erem a l’any 90, 91 que ja crèiem que de debats de temes d’aquests ja no en
tindriem damunt la taula. El procés d’immersió lingüística funciona a Catalunya, funciona
molt bé, funciona molt bé, si no fa trenta anys, vint i escaig d’anys que funciona, recordem
alguns de nosaltres abans d’arribar a aquest procés quan hi havia dues línies i quan hi havia
un perill real que vèiem tots i que se’n parlava del que ens podríem trobar el que eren els
nens d’A i els de B, els de català i els de castellà, sortosament aquell moment que va ser
molt difícil, a Salou especialment, sobretot el Sr. Otal que en aquell moment era regidor
d’Ensenyament se’n deu recordar perfectament ens en vam sortir molt bé, llavors clar, és
una mica trist que després haguem d’estar així però realment cal que estiguem així perquè
ens sentim amenaçats i agredits nacionalment i jo crec que en un tema identitari com és
aquest i sobretot en manifestacions totalment desafortunades com ha tingut, o
provocadores, moltes vegades, el Ministre Wert al llarg de tots aquests últims mesos.
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Jo voldria remarcar amb això que hi hagut aquí un esforç, és a dir, estem on estem amb el
tema de l’ensenyament en català gràcies a un ampli consens social, gràcies a un consens
total, jo crec que era el Sr. Otal qui ho esmentava abans, de tot el món educatiu que hi ha
estat totalment i absolutament d’acord i hi ha un consens polític molt ampli, malauradament
el Partit Popular no ho comparteix, tant de bo, tant de bo un dia entengués això i jo crec que
qualsevol cosa que ens mogui, una cosa que ha funcionat perfectament, que ens ha unificat,
que no ha tingut cap problema de divisió de societats, per cap motiu de res, jo crec que és
temerari intentar ara el que es farà amb això.
D’altra banda jo crec que aquest mateix consens caldria que ens felicitéssim una mica com a
societat i com a país, hem sigut capaços de crear un consens que en moltes altres coses
normalment no som capaços de fer-ho però en l’ensenyament jo crec que molt àmpliament,
molt àmpliament gràcies ja dic al món docent, gràcies a la societat, gràcies a d’altres àmbits
des de sindicals, a les AMPES, evidentment, a tothom. I jo també voldria remarcar que
darrerament aquest consens continua amb el mateix vigor que sempre ha tingut en aquests
últims anys, el qual m’enorgulleix, i també diria que m’enorgulleix la posició i la fermesa que
està mostrant el Departament d’Ensenyament en la defensa de tots aquests atacs, jo
entenc, o de tots aquests perills que hi pot haver contra aquest sistema d’immersió
lingüística. Per la qual cosa i per tot el que esmenta la moció el Grup municipal de
Convergència i Unió evidentment votarà a favor d’aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet. Vol contestar Sr. Garcia?

Sr. Garcia:
-Sí senyor alcalde, de manera molt breu. Home, jo crec que tots els portaveus hem dit el que
havíem de dir, és evident que en aquesta matèria possiblement ens podríem passar tot el
matí debatent i no ens posaríem d’acord, cadascú té el seu posicionament, però simplement
sí que m’agradaria afegir doncs algunes rèpliques a algunes manifestacions que s’han fet.
Ho he dit abans i, evidentment, no som partidaris de segregar els nens per una qüestió
lingüística, com vostè deia Sr. Benet, que fa uns anys que existia aquest perill, que es
plantejava aquesta situació, no és aquesta la qüestió ni és aquest l’objectiu. El que es pretén
és generar una formació, una educació que sigui bilingüe i trilingüe si pot ser, però això no
significa que s’hagin de disgregar els nens a les aules. Avui del que estem parlant és de que
també es pugui fer servir la llengua castellana a les escoles com a llengua vehicular, però
també amb el català i si fos possible també amb l’anglès, jo crec que això enriqueix a la
societat i ningú pretén eradicar la cultura catalana amb aquest esborrany de llei. El que sí
que m’agradaria és que no s’alarmés i s’escandalitzés a la societat perquè s’han de dir les
veritats, no s’està pretenen això ni molt menys. El que s’està pretenent, simplement, és que
la llengua castellana també passi a formar part, com a llengua vehicular a l’ensenyança a
Catalunya, és l’única pretensió.
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I, simplement, també fer una menció d’un aspecte a la qüestió que plantejava el Sr. Zacarias
respecte a l’especialitat de la qual diu que hi fa referència l’esborrany. Miri, l’anterior
esborrany és que totes les fases de tots els cicles, tots els alumnes han de cursar la matèria
en la llengua cooficial, i literatura en les comunitats amb llengua cooficial reconeguda. I
també diu que aquesta assignatura haurà de ser avaluada en les avaluacions finals
d’educació secundària obligatòria i de batxillerat i es tindrà en compte pel càlcul de la nota
obtinguda en aquestes avaluacions finals en la mateixa proporció que l’assignatura de
llengua castellana i literatura. En definitiva, se li dóna un tractament idèntic al de les matèries
troncals i, en concret, idèntic al de la matèria troncal que és la llengua castellana i literatura
castellana, el mateix tractament Sr. Zacarias. Simplement fer aquests aclariments.

Sr. Henar:
-Alcalde, si em permet?

Sr. Alcalde:
-Sí. Contestaran tots, eh.

Sr. Henar:
-Només una cosa, és molt senzill Sr. Granados, tan senzill i amb quatre paraules. Miri, ja no
entraré en el detall de les troncals i després l’especialitat que vulgui. Està molt clar, la llei,
una vegada llegida, està claríssima la distinció entre matèria troncal i la que és
d’especificitat, s’ha de dir que al segon esborrany hi ha hagut una modificació com a
conseqüència d’aquesta actitud ferma de la consellera d’Ensenyament, una resposta de
modificació sobre el tema de l’avaluació, és una resposta conseqüència d’una actitud ferma
de la Conselleria en contra d’un model que ni tan sols plantejava que la llengua catalana fos
avaluable al final de les etapes. Però només li diré l’última qüestió que per mi és la més
important, després de la primera part de la seva intervenció és incomprensible Sr. Garcia
que vostè no voti la moció.

Sr. Pellicé:
-Sí, només volia aclarir una qüestió. Jo abans quan parlava del trilingüisme no volia que
se’m mal entengués, en el sentit que jo feia referència a un interès com a pare que els meus
fills sortissin amb un bon coneixement de català, de castellà i d’anglès o dels idiomes que
sigui però això no vol dir que el català hagi de ser o hagi de deixar de ser llengua vinculant
perquè tal com funciona ara els nens surten amb un coneixement òptim de català i de
castellà, però això no vol dir que vulguem que tinguin coneixement de més idiomes pel fet
que el català hagi de deixar de ser llengua vehicular.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Benet.

Sr. Benet:
-Sí, molt breument també. A veure, potser m’he expressat malament, jo quan parlava, quan
em referia a les dues línies que hi havia abans ho posava com a exemple, evidentment ja sé
que no és el que la llei pretén ara però sí que ho posava com a exemple perquè va ser un
moment que va ser difícil per certes decisions, que hi va haver molta valentia per part d’un
govern i molta complicitat per part de tots els partits polítics i per part del món docent, era un
exemple que no és el cas d’ara.
En quant a alarmar, escolti, què vol que li digui? Quan en unes declaracions del Ministre
Wert al Parlament jo no sé si els qui alarmem som nosaltres o és el ministre amb alguna
declaració com les que ha citat el Sr. Zacarias Henar. Jo crec que si hi ha un ministre que
alarma i que de vegades no saps massa bé com van les coses qui alarma és aquest senyor.
I després sí que és cert que el trilingüisme, jo si tinc una frustració o una petita frustració i
suposo que la gent que està en el món de l’ensenyament també, és que estem en el món
del turisme molts de vosaltres o hi teniu tots vinculació i alguns ja tenim uns quants anys i
farà trenta anys que ja coneixíem Holanda i els holandesos i somiava que al cap de vint
anys els meus fills serien com els holandesos, la seva llengua vehicular i habitual seria
l’holandès i que parlarien l’anglès i que parlarien l’alemany. Malauradament jo crec que com
a societat això no ho hem sabut fer del tot bé pels nostres fills que parlen millor anglès del
que parlàvem o parlem nosaltres però això, evidentment, no té res a veure amb l’altre,
potser és l’únic punt que queda una mica per solucionar i no el procés lingüístic que jo crec
que funciona perfectament.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies als portaveus.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, IL·LUMINACIONS ORNAMENTALS, INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, FONTS ARTÍSTIQUES, INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA,
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INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I D’EXECUCIÓ
PRESTACIONS DE CARÀCTER ESPECIAL (EXPEDIENT 476/2012)

D’ALTRES

FETS
1. El 29 d’agost de 2012, l’òrgan de contractació aprova l’expedient núm 476/2012 per a la
contractació dels serveis de manteniment i conservació integral de les instal·lacions
d'enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, fonts
artístiques, instal·lacions de megafonia, instal·lacions dels edificis municipals i l'execució
d'altres prestacions de caràcter especial, que es tramitarà amb caràcter ordinari i
anticipat de despesa i s’adjudicarà per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada.
2. L’òrgan de contractació publica l’anunci de la licitació convocada en els mitjans i en les
dades següents:






Perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou, 30 d’agost de 2012
Diari Oficial de la Unió Europea núm. S-167, de 31 d’agost de 2012
Boletín Oficial del Estado núm. 217, de 8 de setembre de 2012
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6.208, de 6 de setembre de
2012
Butlletí Oficial de la Provincia núm. 207, de 5 de setembre de 2012

3. El 10 d’octubre de 2012, el secretari acctal. certifica que:


Els licitadors presentats dins del termini i horari límit d’admissió i en la forma
establerta són: ELECNOR SA, Unió Temporal d’Empreses formada per les
empreses (UTE) IMESAPI SA i SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS SA, UTE ETRA BONAL SA - EMURTEL SA, EMTE SERVICE
SAU, UTE TELECSO SL - IMTECH SPAIN SL, SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC SA, UTE SURIS SL - BENITO ARNÓ E HIJOS
SAU I SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA.



Durant el termini d’exposició pública del plec de contractació no s’ha formulat
cap reclamació per part dels possibles interessats en la convocatòria de la
licitació.

4. La Mesa de Contractació constituïda en el procediment adopta els següents acords:
4.1 Sessions d’11 i 16 d’octubre de 2012: Declara admeses a la licitació a totes les
empreses presentades, ja que acrediten la capacitat, personalitat i solvència
exigides en el plec de clàusules administratives particulars per poder contractar
amb l’Ajuntament de Salou.
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4.2 Sessió de 18 d’octubre de 2012: Obre, en acte públic, els sobres núm. 2 de les
proposicions declarades admeses i sol.licita la valoració de la documentació que
contenen al tècnic municipal designat a l’efecte.
4.3 Sessió de 29 d’octubre de 2012: En acte públic, dóna a conèixer la ponderació
assignada als criteris que depenen d’un judici de valor i, seguidament, obre els
sobres núm. 3 que contenen la resta de documentació que integra les
proposicions:
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4.4 Sessió de 5 de novembre de 2012: Atorga tràmit d’audiència a la Unió Temporal
d’Empreses integrada per les societats SURIS SL - BENITO ARNÓ E HIJOS
SAU, per tal que justifiqui documentalment la viabilitat de la proposició formulada,
ja que incorre en supòsit de temeritat.
4.5 Sessió de 20 de novembre de 2012:


Declara exclosa de la licitació a la Unió Temporal d’Empreses SURIS SL BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.
El 21 de novembre de 2012, el secretari de la Mesa de contractació comunica
a l’apoderat únic de la UTE la decisió d’excloure-la de la licitació per trobar-se
la proposició econòmica formulada incursa en baixa temerària o anormal,
d’acord amb el criteri defensat per l’enginyer municipal cap del Servei.



Puntua les proposicions econòmiques i la resta de documentació tècnica de
les empreses admeses (sobre núm. 3) i classifica les ofertes per ordre
decreixent segons la puntuació total obtinguda:
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La justificació de l’exclusió de la UTE SURIS SL - BENITO ARNÓ E HIJOS SAU i de la
puntuació atorgada als licitadors en els diferents criteris d’adjudicació establerts en el plec
figura en l’/els informe/s del/s tècnic/s designat/s per la Mesa de Contractació, el/s qual/s es
transcriu/en com a annex d’aquest acord d’adjudiació.


Eleva a
l’òrgan de contractació totes les actuacions realitzades que
s’incorporen a l’expedient núm. 476/2012, així com aquesta proposta
d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE
MANTENIMENT RUBATEC SA, amb NIF A-60744216, l’oferta de la qual es
concreta a continuació:
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6. El 21 de novembre de 2012, el regidor delegat en matèria de contractació requereix
(decret núm. 7224/2012) a l’empresa selecciónada que justifiqui que es troba al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que
disposa dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, que ha constituït la garantia definitiva i que compleix la resta d’obligacions
imposades per la clàusula tretzena del plec de clàusules administratives particulars.

7. En la mateixa data, el tresorer certifica que el licitador seleccionat no té deutes de
naturalesa tributària pendents amb l’Ajuntament.

8. El 4 de desembre de 2012, el cap del Servei de Contractació certifica que l’empresa
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT
documentació requerida dins del termini atorgat.

RUBATEC

SA

ha

presentat

la

FONAMENTS DE DRET
1. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP):




Article 110.2 “Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb
l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució,
tant si s’efectua en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents administracions públiques
subjectes a aquesta Llei.”
Article 151.3: “L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació.”
El cap del Servei de Suport Intern certifica que l’empresari seleccionat ha complert
adequadament i en el termini assenyalat el requeriment previst a l’article 151.2.



Article 151.4: “L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o
licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant.

La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs o candidat descartat interposar, de conformitat amb l’article 40, recurs
suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació.
En particular ha d’expressar els aspectes següents:
a. En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons
per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
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b. Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en
forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
c. En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de
la proposició de l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada
l’oferta d’aquest amb preferència a les que hagin presentat els restants
licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini en
què s’ha de procedir a la seva formalització.
L’article 156.3 estableix el termini que l’òrgan de contractació ha de respectar, una
vegada tramès als interessats en la licitació l’acord d’adjudicació d’un contracte
subsceptible de recurs especial en matèria de contractació, per poder formalitzar-lo
en document administratiu.
En el supòsit que ens ocupa, aquesta circumstància impedeix que l’empresa
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA pugui iniciar la prestació
del servei que pel present acord se li adjudica en la data prevista a l’apartat D.1 del
quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, és a dir,
1 de gener de 2013.
En conseqüència, amb la finalitat de garantir el manteniment i conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, semafòriques, fonts
artístiques, instal·lacions elèctriques i de lampisteria dels edificis municipals i dels
elements de senyalització viaria del terme municipal de Salou, fins al moment en que
la societat adjudicatària se’n faci càrrec,
la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SECE, SA) haurà de continuar prestant el
servei del qual és contractista, en virtut del contracte formalitzat el 15 de desembre
de 2003.


Articles 30 i 333: L’òrgan de contractació ha de comunicar al Registre de Contractes
del Sector Públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes
adjudicats.
Així mateix, n’ha de remetre informació als òrgans estatals i automòmics competents
per a la seva fiscalització externa (article 29).



Disposició addicional segona: competència dels òrgans de govern municipals en
matèria de contractació pública.

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (article 274).
3. D’acord amb el que disposa l’article 87.4 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
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públiques, la documentació administrativa que acompanya a les proposicions no quedarà
a disposició dels interessats fins que s’hagi adjudicat el contracte i transcorregut els
terminis per interposar recursos sense que s’hagin interposat.
4. De conformitat amb el que disposa el punt 2 de la Disposició addicional segona del
TRLCSP - normes específiques de contractació en les entitats locals, la competència
per adjudicar aquest contracte correspon al Ple de l’Ajuntament, atès que el seu
pressupost de licitació d’aquest excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
de l’exercici 2012.
Així mateix, la competència per ordenar l’ampliació de la pròrroga forçosa del contracte
formalitzat amb SECE també recau en el Ple, en tractar-se de l’òrgan municipal que el va
adjudicar.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Ampliar fins el 31 de gener de 2013 la pròrroga forçosa del contracte formalitzat amb
l’empresa SECE, SA per a la prestació dels serveis de manteniment i conservació
integral de les manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic,
il·luminacions ornamentals, semafòriques, fonts artístiques, instal·lacions elèctriques i de
lampisteria dels edificis municipals i dels elements de senyalització viaria del terme
municipal de Salou.
2. Aprovar i confirmar totes les actuacions, decisions i acords adoptats per la Mesa de
contractació en aquest procediment de contractació pública, que queden incorporats i
formen part de l’expedient 476/2012.
3. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment i conservació integral de les
instal·lacions
d'enllumenat
públic,
il·luminacions
ornamentals,
instal·lacions
semafòriques, fonts artístiques, instal·lacions de megafonia, instal·lacions dels edificis
municipals i l'execució d'altres prestacions de caràcter especial, a favor de l’empresa
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA, amb NIF A-60744216, pel
preu total de 5.068.058,65 €, IVA (21%) inclòs, dels quals 4.188.478,22 € corresponen a
l’import de la prestació i 879.580,43 € a l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, i
d’acord amb les altres condicions d’execució concretades en la seva oferta i amb les
establertes en els plecs de clàusules del contracte.
4. Comprometre crèdit per l’ import resultant de l’acord d’adjudicació que restarà
condicionat, en tot cas, a l'existència de dotació econòmica adequada i suficient en
l’exercici econòmic d’inici de la prestació amb les limitacions que, si s’escau, determini la
normativa d’hisendes locals.
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5. Informar als licitadors no adjudicataris que el sobre que conté la documentació
administrativa podrà ser retirat una vegada hagin transcorregut els terminis d’interposició
de recursos sense que s’hagin interposat.
6. Designar responsable del contracte a l’enginyer municipal cap de Servei al qual li
correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització de la
prestació contractada i l’exercici de les potestats de direcció i inspecció mitjançant les
verificacions corresponents, adoptant les decisions i dictant les instruccions necessàries
per tal d’assegurar i garantir la seva correcta realització.
7. Facultar a l’alcalde, assistit del secretari general, per signar en nom i representació de
l’Ajuntament de Salou el contracte administratiu atorgat, en el lloc, data i hora que
s’assenyali, prèvia comunicació formal al contractista.
En tot cas, la formalització del contracte es durà a terme en un termini no superior a 5
dies comptats des del següent a aquell en que l’empresari rebi el corresponent
requeriment.
Aquest requeriment s’efectuarà una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des que es va remetre la notificació de l’adjudicació als licitadors, sempre que no
s’hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o
l’òrgan competent per resoldre el recurs hagi aixecat la suspensió.
8. Advertir a l’adjudicatari que si per causes a ell imputables no es formalitza el contracte
dins el termini indicat, l’Ajuntament pot acordar la confiscació sobre la garantia definitiva
de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, hagi exigit.
9. Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou, amb
indicació del termini en que s’ha de formalitzar el contracte.
10. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i a la resta d’interessats, amb
l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la
Intervenció de fons, a la Tresoreria municipal i al responsable del contracte.
11. Remetre a la Sindicatura de Comptes una copia certificada del document en que s’hagi
formalitzat aquell, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi, dins els
tres mesos següents a la formalització del contracte.
12. Trametre al Tribunal de Comptes de l’Estat informació relativa a l’entitat i òrgan
contractant i les dades bàsiques del contracte o les seves modificacions, descriptives del
seu objecte, procediment, adjudicatari, publicitat, preu i termini, abans del 15 d’octubre
de l’exercici següent a la seva formalització.
Contra el punt 1 d’aquest 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
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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.
Contra la resta d’aquest acord d’adjudicació del contracte, es pot deduir, amb caràcter potestatiu
i previ a l’interposició del recurs contenciós administratiu, recurs especial en matèria de
contractació davant de l’òrgan de contractació municipal o de l’Òrgan Adminsitratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del següent a aquell
en què es remeti la notificació de l’acord.

ANNEX A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC, IL.LUMINACIONS ORNAMENTALS,
INSTAL.LACIONS SEMAFÒRIQUES, FONTS ARTÍSTIQUES, INSTAL.LACIONS DE
MEGAFONIA, INSTAL.LACIONS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I D’EXECUCIÓ
D’ALTRES PRESTACIONS DE CARÀCTER ESPECIAL (EXPEDIENT 476/2012)
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INFORME D’AVALUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A VALORAR D’ACORD
AMB CRITERIS QUE IMPLIQUIN JUDICIS DE VALOR (SOBRES NÚM. 2)
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INFORMES SOBRE L’EXCLUSIO DE LA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES INTEGRADA PER LES
SOCIETATS SURIS SL - BENITO ARNÓ E HIJOS SAU PER TROBAR-SE INCURSA EN BAIXA
TEMERÀRIA O ANORMAL
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INFORME D’AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
A VALORAR D’ACORD AMB CRITERIS OBJECTIUS (AUTOMÀTICS) D’ADJUDICACIÓ
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302.- DONAR COMPTE I SOTMETRE A RATIFICACIÓ DEL PLE EL DECRET
D'ALCALDIA NÚM. 7394/2012 PEL QUAL S'ACORDA LA COMPAREIXENÇA I
PERSONACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SALOU DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA) EN EL RECURS
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ORDINARI NÚM. 230/2012 INTERPOSAT PER EUROTAXIS JUMAR S.L., CONTRA
L'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI URBÀ DE TAXI DEL MUNICIPI DE SALOU,
I ENCARREGAR LA DEFENSA JURÍDICA
El president de la Comissió dóna compte del decret d’alcaldia núm. DEC/7394/2012, de
29/11/2012, pel qual es resol la compareixença i personació de l’Ajuntament de Salou
davant el TSJC en el recurs ordinari núm. 230/2012 interposat per Eurotaxis Jumar S.L.,
contra la disposició general de data 30-05-2012 per la que s'aprova l'Ordenança reguladora
del servei urbà de taxi del municipi de Salou.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat i ratifica l’indicat decret.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L'ANY 2013

FETS
1. Atesa la proposta inicial del Regidor delegat de Serveis Interns de data 20 de novembre de 2012,
sobre els canvis en la Plantilla i la RLLT de l’Ajuntament de Salou que acompanyen el
Pressupost per l’any 2013 i que s’assumeix d’acord amb el següent text:
ÀREA D’ALCALDIA
SECRETARIA
-

El lloc de treball de Vicesecretari, amb codi 10002, està classificat com grup A1 i nivell de destí 28. Es
modifica la seva fitxa descriptiva en quant a les funcions del lloc:
1. Les funcions de fe pública compreses a l'art.2 del RD 1174/87, en els cassos de substitució del
titular de la Secretaria General per vacant, absència, malaltia o abstenció legal o per delegació
expressa d'aquest.
2. La funció d'assessorament legal preceptiu en els supòsits de l'art.3 del RD 1174/87, en els cassos
de substitució del titular de la Secretaria General per vacant, absència, malaltia o abstenció legal o per
delegació expressa d'aquest.
3. Coordinació i direcció de les tasques de representació legal i defensa de l'Ajuntament de Salou en
tots els processos judicials que aquest hi sigui part.
4. Assessoria jurídica superior de totes les àrees administratives municipals així com, als Òrgans de
Govern de la Corporació.
5. Altres que se li encomanin.

ÀREA DE SERVEIS DE SUPORT INTERN
ORDENANCES I CONSERGES
-

S’amortitza una plaça d’ordenança degut a la jubilació del funcionari, Sr. J. A. R. P..
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ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
SECCIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. M. P. A. I. al lloc de treball d’auxiliar de gestió, amb codi
23003.

ÀREA DE SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS
SECCIÓ DE LLICÈNCIES I ACTIVITATS
-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. S. C. M. al lloc de treball d’auxiliar de gestió, amb codi 31103,
de la Unitat de Llicències.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
DEPARTAMENT D’ESPORTS
-

S’elimina el lloc de treball temporal de monitor responsable amb codi 41103, degut a l’externalització del
servei de monitoratge.

-

S’elimina el lloc de treball temporal de monitor amb codi 41104, degut a l’externalització del servei de
monitoratge.

DEPARTAMENT DE CULTURA I FESTES
-

S’adscriu el lloc de treball de dinamitzador/a sociocultural amb codi 47000, en el qual està adscrita la
treballadora fixa, Sra. S. L. S.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I INFÀNCIA
-

Es redueix de deu a dos efectius del lloc de treball de monitor, amb codi 45002, degut a l’externalització
del servei de monitoratge i es mantenen les dues monitores que presten serveis a l’Espai d’Infància del
Carrilet.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
-

Es canvia el codi del lloc de treball d’auxiliar de gestió (99993) en règim de personal funcionari, en
el qual es troba adscrita la funcionària de carrera, Sra. A. F. M., pel codi del lloc 48001.

-

S’ha suprimit un dels llocs de treball d’acompanyant de transport escolar.

ÀREA D’IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL.
-

S’elimina el lloc de treball de mediador/a comunitari amb codi 47001 i s’afegeix un efectiu més al lloc de
treball d’educador/a social amb codi 47007, adscrivint-se en aquest últim a la treballadora indefinida no
fixa, Sra. S. P. G.

-

Es trasllada el lloc de treball de dinamitzador/a sociocultural amb codi 47000, en el qual està adscrita la
treballadora fixa, Sra. S. L. S. al departament de Cultura i Festes.
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-

Es modifiquen les fitxes descriptives del lloc de treball de Treballador Social (codi 47006) i d’Educador
Social (codi 47007), afegint-se la següent funció “I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li
siguin atribuïdes”.

-

Es modifica el nom i les funcions del lloc de treball de Tècnic/a d’Immigració, Dona i Acció Social, codi
42.100, essent les noves funcions:
- Interlocució amb altres Administracions i entitats.
-Interlocució entre la Regidoria, el/la Tècinc/a referent d’EBAS i al/la Coordinador/a de gestió
administrativa.
-Supervisió dels projectes i activitats que es duen a terme a la Regidoria.
-Disseny de noves línies d’actuació.
-Gestionar la formació de l’equip de treball.
-Col·laborar en la recerca de recursos externs i la gestió del pressupost amb la Coordinador/a de gestió
administrativa.
-Convenis amb entitats per al desplegament de nous serveis.
-Coordinació del Programa d’Acollida Municipal.
-Elaboració del Pla Local d’immigració.
-Seguiment dels informes d’arrelament i de reagrupament familiar.
-Gestió, administració i seguiment de subvencions.
-Altres que li siguin encomanades, de caràcter similar.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I TRANSPORTS
DEPARTAMENT SANCIONS.
-

S’elimina els llocs de treball d’administratiu/va amb codi 11852 i 47008 i s’afegeixen dos efectius més al
lloc de treball d’administratiu/va amb codi 51004, adscrivint-se en aquest últim lloc als funcionaris de
carrera, Sra. S. M. F. del C..

UNITAT POLICIAL
-

Hi ha una plaça vacant més en lloc de treball d’agent, codi 51002, degut al passi en situació
administrativa de serveis en altres administracions públiques, del funcionari de carrera, Sr. F. S. V. R..

2. Atès l’informe del Cap del Servei de RRHH, organització i Qualitat de data 28 de novembre de
2012, referent al Capítol I del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2013.
3. El dia 20 de novembre de 2012, en la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni exposa els canvis i
modificacions que afecten a la RLLT i Plantilla de l’Ajuntament de Salou per l’any 2013 i
concedeix un termini de deu dies als membres de la Comissió Informativa, per tal que puguin
estudiar la documentació i presentar en el seu cas les al·legacions al respecte.
4. Atesa l’acta de la Comissió de Negociació de data 27 de novembre de 2012, on el Regidor
delegat de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni exposa els canvis i modificacions que
afecten a la RLLT i Plantilla de l’Ajuntament de Salou per l’any 2013 i estableix el dia 4 de
desembre de 2012 com a dia límit per tal que, els membres de la Junta de Personal i Comitè
d’Empresa puguin estudiar la documentació i presentar en el seu cas les al·legacions al respecte.
5. Atès que finalment el període per presentar al·legacions a la proposta presentada de canvis en la
RLLT i Plantilla de l’Ajuntament de Salou per l’any 2013 finalitza el dia 5 de desembre de 2012.
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6. Vist l’escrit d’al·legacions presentat al Registre General de la Corporació en data 5 de desembre
de 2012 (R.E. número 13.648) pels membres de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Salou, envers a la modificació de la Relació de Llocs de treball per l’any 2013.
7. El dia 10 de desembre de 2012 es reuneix el Regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni amb els membres de la Comissió de Negociació per tal de tractar les al·legacions
presentades en data 5 de desembre de 2012 i segons acta es resolen en el següent sentit:

ÀREA D’ALCALDIA- SECRETARIA
Respecte de no mantenir el lloc de treball de Secretari General, aquest és de caràcter
preceptiu pel municipi i no es pot suprimir legalment.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
Respecte a la proposta de no modificació del nivell del lloc de treball 10.002 que implica un
augment retributiu tot en aquesta conjuntura econòmica d’ajustos, us reiterem la justificació
prevista en l’informe del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat sobre la confecció
del Capítol I del Pressupost per a l’any 2013, en el qual es fa pales que, l’augment retributiu
és degut a l’assignació de la funció de Coordinació i direcció de les tasques de representació
legal i defensa de l'Ajuntament de Salou en tots els processos judicials que aquest hi sigui
part i la funció d’Assessoria jurídica superior de totes les àrees administratives municipals així
com, als Òrgans de Govern de la Corporació.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS- ORDENANCES I CONSERGES
Respecte a la proposta de no amortitzar la plaça d’ordenança 11701, cal dir que, aquest criteri
de racionalització dels recursos humans respon a la indicació per part de les Administracions
Públiques de contenció de despesa i amortització de les places vacants per jubilació, tal i com
indica l’article 3 del Real decret- llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA – DEPARTAMENT D’ESPORTS I JOVENTUT
Respecte a la sol·licitud de l’informe amb els motius que han portat a la decisió d’externalitzar
el servei de monitors/es d’estiu, comentar que, aquest criteri respon el que preveia l’informe
del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat ja pel Pressupost de l’any 2012 i que
també es preveu de cara el 2013, com a mesura de racionalització i eficiència dels recursos
humans i als efectes de pal·liar les necessitats i requisits imposats pel Real decret- llei
20/2011, de 30 de desembre.
ÀREA D’IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL- DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL
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Respecte a la petició de la creació de la figura de Director/a Tècnic/a de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials (ABSS), cal dir que, sobre la no inclusió dins de la Relació de Llocs de Treball
de la figura de Director/a Tècnica/a de l’Àrea, aquesta respon a què si bé es reconeix per part
de la Corporació el compliment de l’article 17.2 i 18.2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de
l’Atenció social primària tal i com s’ha vingut realitzant a través dels decrets d’Alcaldia on
s’atribuïen aquestes funcions de direcció a personal propi que presta serveis al departament;
l’Ajuntament no considera ajustat a la realitat fàctica de l’Àrea que hi figura expressament un
lloc de treball exclusiu de Director/a Tècnic/a de l’Àrea Bàsica. En la mesura de com s’ha dit
pel compliment de l’establert en el Decret 27/2033, s’ha utilitzat la fórmula de l’adscripció de
funcions a llocs de treball que ja figuren a la vigent Relació de Llocs de Treball; atorgant així
una polivalència als ocupants del lloc i fent més eficients els recursos humans del nostre
Ajuntament, podent així compaginar dins d’un mateix lloc de treball les tasques pròpies d’un
Treballador o Educador Social amb les de Director/a Tècnic/a.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
Respecte de la sol·licitud de la provisió d’un auxiliar de gestió per aquesta Àrea, la Corporació
acull la petició i preveu que s’adscrigui la funcionària de carrera, Sra. S. M. F. Del C.,
administrativa, per donar el suport administratiu necessari.
Així doncs; us comuniquem que, s’estima aquesta al·legació.
Respecte la proposta de no traslladar el lloc de treball de dinamitzadora sociocultural, codi
47000, lloc ocupat per la treballadora S. L. S., s’acull la proposta de no traslladar el lloc de
treball de dinamitzadora sociocultural, codi 47000, al Departament de Cultura i Festes.
Així doncs; us comuniquem que, s’estima aquesta al·legació.
D’altra banda, també es sol·licita suprimir la plaça de Coordinador d’Acció Social, en règim de
personal eventual.
Respecte aquesta al·legació, comunicar-vos que es desestima.
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I TRANSPORTS- UNITAT POLICIA
Respecte la sol·licitud de creació de les diferents fitxes descriptives dels llocs de treball que
s’estan realitzant i les seves diferències, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
de Catalunya preveu a l’article 4.1 que, “la Policia Local de cada municipi s’ha d’integrar en un
cos únic sens perjudici de l’organització interna que s’adopti per reglament”.
Que els articles 11 i 12 de l’esmentada llei preveuen tot un seguit de funcions que
corresponen als agents de policia en llur actuacions i l’estructura i organització dels cossos de
Policia Local segueix el que preveu respectes Escales i categories l’article 24 de la Llei
16/1991.
A més, l’article 25.1 preveu que “correspon als municipis d’aprovar la plantilla del cos de
policia respectiu, que ha d’integrar tots els llocs de treball corresponents a cada categoria de
personal, i d’adequar l’estructura del cos a les categories i les escales que estableix aquesta
Llei”.
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Per tant, a falta de Reglament intern organitzatiu, l’estructura del cos de la Policia Local que
es preveu a la Relació de Llocs de Treball ha de seguir les categories i escales que estableix
la Llei.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA- DEPARTAMENT DE CULTURA I FESTES
Sobre la petició de cobrir la plaça d’auxiliar i de la no creació de la plaça de dinamitzador
sociocultural, s’acull parcialment aquesta proposta en no traslladar el lloc de treball de
dinamitzadora sociocultural, codi 47000, ocupat per la treballadora S. L. S. al departament de
Cultura i Festes.
Així doncs; us comuniquem que, s’estima parcialment aquesta al·legació.
Tanmateix, també es sol·licita un conserge/ manteniment, la creació d’un lloc de treball de
conserge- manteniment no es pot acollir d’acord amb el que es preveu en el Real decret- llei
20/2011, esmentat més amunt, en el sentit de no poder incorporar nou personal, llevat en els
cassos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, essent l’externalització la
via jurídica més eficient de donar viabilitat a les diferents peticions de recursos humans en
certs sectors.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Sobre la petició de que el lloc de treball, amb codi 21007, inspector figuri com a classe tècnica
auxiliar C1-18 amb el mateix complement específic i paga complementària que l’inspector
d’obres, comentar que, la plaça d’Inspector Fiscal, amb codi 21007 mai ha estat ocupada pel
senyor J. J. A., ja que aquest roman en el lloc de treball, amb codi 32203, d’Inspector dels
Serveis Tècnics d’Arquitectura amb l’especificitat de què aquest lloc de treball, tal i com marca
l’Organigrama assumeix les funcions d’Inspector a compartir amb Gestió Tributària, en aquest
sentit cal dir que en la Relació de Llocs de Treball prevista per l’exercici 2013 es modifica el
complement específic atorgat al funcionari J. J. A., amb els efectes d’equiparar amb
l’inspector d’activitats.
Així doncs; us comuniquem que, es desestima aquesta al·legació.
8. Atesa la proposta definitiva de canvis en la RLLT i Plantilla de l’Ajuntament de Salou per al
Pressupost per l’any 2013 i que tot seguit es detalla:

ÀREA D’ALCALDIA
SECRETARIA
-

El lloc de treball de Vicesecretari, amb codi 10002, està classificat com grup A1 i nivell de
destí 28. Es modifica la seva fitxa descriptiva en quant a les funcions del lloc:
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1. Les funcions de fe pública compreses a l'art.2 del RD 1174/87, en els cassos de
substitució del titular de la Secretaria General per vacant, absència, malaltia o abstenció
legal o per delegació expressa d'aquest.
2. La funció d'assessorament legal preceptiu en els supòsits de l'art.3 del RD 1174/87, en
els cassos de substitució del titular de la Secretaria General per vacant, absència, malaltia o
abstenció legal o per delegació expressa d'aquest.
3. Coordinació i direcció de les tasques de representació legal i defensa de l'Ajuntament de
Salou en tots els processos judicials que aquest hi sigui part.
4. Assessoria jurídica superior de totes les àrees administratives municipals així com, als
Òrgans de Govern de la Corporació.
5. Altres que se li encomanin.
ÀREA DE SERVEIS DE SUPORT INTERN
ORDENANCES I CONSERGES
-

S’amortitza una plaça d’ordenança degut a la jubilació del funcionari, Sr. J. A. R. P.

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
SECCIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. M. P. A. I. al lloc de treball d’auxiliar de gestió, amb
codi 23003.

SECCIÓ DE TRESORERIA
-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. M. del M. P. P. al lloc de treball d’administratiu/va.

ÀREA DE SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS
SECCIÓ DE LLICÈNCIES I ACTIVITATS
-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. S. C. M. al lloc de treball d’auxiliar de gestió, amb
codi 31103, de la Unitat de Llicències.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
DEPARTAMENT D’ESPORTS
-

S’elimina el lloc de treball temporal de monitor responsable amb codi 41103, degut a
l’externalització del servei de monitoratge.

-

S’elimina el lloc de treball temporal de monitor amb codi 41104, degut a l’externalització del
servei de monitoratge.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I INFÀNCIA
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Es redueix de deu a dos efectius del lloc de treball de monitor, amb codi 45002, degut a
l’externalització del servei de monitoratge i es mantenen les dues monitores que presten
serveis a l’Espai d’Infància del Carrilet.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
-

Es canvia el codi del lloc de treball d’auxiliar de gestió (99993) en règim de personal
funcionari, en el qual es troba adscrita la funcionària de carrera, Sra. A. F. M., pel codi del
lloc 48001.

-

S’ha suprimit un dels llocs de treball d’acompanyant de transport escolar.

ÀREA D’IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL.
-

S’elimina el lloc de treball de mediador/a comunitari amb codi 47001 i s’afegeix un lloc de
treball d’educador/a social amb codi 47005, amb una fitxa descriptiva ,adscrivint-se en aquest
últim a la treballadora indefinida no fixa, Sra. S. P. G.

-

Es modifiquen les fitxes descriptives del lloc de treball de Treballador Social (codi 47006) i
d’Educador Social (codi 47007), afegint-se la següent funció “I, en general, totes aquelles de
caràcter similar que li siguin atribuïdes”.

-

Es modifica el nom i les funcions del lloc de treball de Tècnic/a d’Immigració, Dona i Acció
Social, codi 42.100, essent les noves funcions:
- Interlocució amb altres Administracions i entitats.
-Interlocució entre la Regidoria, el/la Tècinc/a referent d’EBAS i al/la Coordinador/a de gestió
administrativa.
-Supervisió dels projectes i activitats que es duen a terme a la Regidoria.
-Disseny de noves línies d’actuació.
-Gestionar la formació de l’equip de treball.
-Col·laborar en la recerca de recursos externs i la gestió del pressupost amb la Coordinador/a
de gestió administrativa.
-Convenis amb entitats per al desplegament de nous serveis.
-Coordinació del Programa d’Acollida Municipal.
-Elaboració del Pla Local d’immigració.
-Seguiment dels informes d’arrelament i de reagrupament familiar.
-Gestió, administració i seguiment de subvencions.
-Altres que li siguin encomanades, de caràcter similar.

-

S’adscriu a la funcionaria de carrera, Sra. S. M. M. F. del C., administratiu/va.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I TRANSPORTS
DEPARTAMENT SANCIONS.
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S’elimina el lloc de treball d’administratiu/va amb codi 11852 i s’afegeix un efectiu més al lloc
de treball d’administratiu/va amb codi 51004, adscrivint-se en aquest últim lloc al funcionari de
carrera, Sr. R. E. P.

UNITAT POLICIAL
-

Hi ha una plaça vacant més en lloc de treball d’agent, codi 51002, degut al passi en situació
administrativa de serveis en altres administracions públiques, del funcionari de carrera, Sr. F.
S. V. R.

FONAMENTS DE DRET
1. Vist el que disposa l’article 37 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP), en quant a la matèria objecte de negociació amb els representants sindicals.
2. Atesa la potestat d’autoorganització establerta a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
3. Atès el que disposa l’article 90.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
4. Atès que és d’aplicació supletòria per les entitats locals el que es preveu en l’Ordre Ministerial
de 2 de desembre de 1988, que desenvolupa l’article 15.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
5. Vist el que disposa l’article 74 de l’EBEP, en quant a l’ordenació dels llocs de treball.
6. Atès el que disposa l’article 22 lletra i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la RLLT.
7. Atès el que estableix l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 vots en contra (5 del
PSC, 2 de UMDC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:

Primer: Desestimar les següents al·legacions presentades per la Junta de Personal i Comitè
d’Empresa, per escrit de data 5 de desembre de 2012:
-

No mantenir el lloc de treball de Secretari General, codi de lloc 10.001.
No modificació del nivell del lloc de treball de Vicesecretari, codi de lloc 10.002, que
implica un augment retributiu tot en aquesta conjuntura econòmica d’ajustos.
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No amortitzar una plaça del lloc de treball d’ordenança, codi de lloc 11701.
Creació de la figura de Director/a Tècnic/a de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
(ABSS).
Suprimir la plaça de Coordinador d’Acció Social, en règim de personal eventual, codi
de lloc 47.010.
Creació de les diferents fitxes descriptives dels llocs de treball que s’estan realitzant i
les seves diferències de la Policia Local.
Cobrir la plaça d’auxiliar del Departament de Cultura i Festes, codi de lloc 48.003.
Sol·licitud d’un conserge- manteniment.
Petició de que el lloc de treball d’Inspector, amb codi de lloc 21.007, figuri com a
classe tècnica auxiliar C1-18 amb el mateix complement específic i paga
complementària que l’inspector d’obres.

Segon: Estimar les següents al·legacions presentades per la Junta de Personal i Comitè
d’Empresa, per escrit de data 5 de desembre de 2012:
-

Provisió d’un auxiliar de gestió per l’Àrea d’Acció Social.
No traslladar el lloc de treball de dinamitzadora sociocultural, codi de lloc
47.000.

Tercer: Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2013 i
traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat per tal que es segueixin
els tràmits oportuns.
Quart: Publicar l’esmentada Relació de Llocs de Treball en el tauler d'anuncis de la
corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció?

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
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-Bé, el nostre vot serà en contra d’aquesta modificació de la relació de llocs de treball que
acompanya el pressupost de la Corporació, tot i que ja vam dir a la Comissió Informativa que
creiem que la major part de les modificacions que es plantegen són amortitzacions,
complementar i reforçar serveis i que tenen una dimensió purament tècnica, també és cert
que en alguna qüestió, tal i com ho posen de manifest les al·legacions sindicals es veu
clarament la intervenció política i subjectiva en el tractament d’algunes places. Criden
especialment dos aspectes l’atenció, en aquesta modificació que es planteja pel 2013, tot i
que és reduïda respecte a la de l’any actual. En primer lloc, en contra del criteri raonable i
ben fet, pel que jo entenc, que plantegen els sindicats del manteniment d’alguna plaça que
seria innecessària clarament, això és un tipus de problema que planteja aquesta relació de
llocs de treball i també crida l’atenció el canvi de perfil d’alguns aspectes, d’alguna plaça de
significada importància dins del que és l’organigrama de l’ajuntament que dóna com a
conseqüència un canvi de les condicions laborals. Per tant, el nostre vot serà contrari.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí. Bé, i fent referència precisament a aquesta plaça, concretament a la de vicesecretari,
manifestar el fet que, utilitzarem aquestes paraules, no veiem clar aquest canvi de les
condicions. En el seu moment quan es va fer el concurs, es va adjudicar i ara en aquests
moments es canvia el complement de destí, de 22 a 28, i es canvia el complement específic
de 33.000 € a 54.000 €. Vostès tenen la potestat organitzativa però jo crec, no tenim res en
contra de la persona que ha d’ocupar aquesta plaça i que és un gran professional però que,
en tot cas, home, crec que això ens desperta certes inquietuds. Per tant, votarem que no.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies. Miri, d’entrada hem de dir que respectem absolutament la potestat organitzativa de
l’ajuntament però, tot i així, nosaltres votarem en contra d’aquest punt per dos motius
fonamentals.
El primer, té a veure amb la modificació de la fitxa descriptiva i, en conseqüència, de
complements econòmics, com deia el Sr. Pellicé, del lloc de treball de vicesecretari.
Recordant que al Ple del passat mes d’agost en l’apartat de precs i preguntes el Grup
municipal Socialista va preguntar en relació al motiu pel qual la plaça de vicesecretari havia
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sortit amb un nivell 22 i, per tant, amb un complement específic inferior al que la mateixa
plaça en l’època en què es va aprovar la primera relació de llocs de treball tenia, ja que
estava definida com de nivell 28. Tot just no han passat ni quatre mesos d’aquella pregunta i
encara el nou vicesecretari no s’ha incorporat i modifiquen el lloc de treball i adjudiquen
noves funcions i li donen el nivell 28 argumentant que s’haurà de fer càrrec de les funcions
de coordinació i direcció de les tasques de representació legal i defensa de l’ajuntament en
els processos judicials i, a més a més, d’assessoria jurídica superior de totes les àrees
administratives municipals. Mirin, aquestes tasques d’assessorament jurídic i defensa legal
quan va sortir a concurs aquesta plaça de vicesecretari ja es sabia que no estaven
adequadament cobertes, des de que vostès van modificar la RLLT i van suprimir
l’Assessoria Jurídica i, per tant, allò que era lògic, plenament ajustat a dret, coherent amb els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat d’acord amb els quals s’han de cobrir les
places de funcionaris i, fins i tot, de major prestigi per la persona que ha d’ocupar el càrrec
de vicesecretari en relació amb la qual, com el Sr. Pellicé deia, ens consta que és un
funcionari d’un alt nivell de competència i, per tant, no hi tenim res a dir però sí que ens
sembla que hauria sigut molt més correcte convocar el lloc de treball de vicesecretari amb
les funcions de direcció i de coordinació de l’assessoria jurídica que ja tenia en el seu
moment i adjudicar-li amb el nivell 28 i el complement de destí corresponent i no com s’ha
fet. Aquesta és la primera qüestió.
La segona és la nostra discrepància amb la supressió dels monitors de Joventut i Infància,
deixant-ne només 2 a l’àrea del Carrilet del total dels 10 existents fins ara. Dels informes de
l’expedient es desprèn que els tècnics de l’àrea van ser informats des de RRHH que en
aplicació del Reial decret llei 20/2011 no es podia contractar per part de l’ajuntament els
monitors. Aquest plantejament xoca frontalment amb la realitat d’allò que legisla l’article 3 de
l’esmentat reial decret, el qual reconeix explícitament que les contractacions de personal
laboral temporal es realitzarà per cobrir necessitats urgents i inajornables i que es
consideren prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis essencials, això sí, amb
l’autorització del Ministeri d’Hisenda. Per tant, no és que no es pugui és que per poder-ho
fer, després del Reial decret 20/2011, s’han de complir una sèrie de condicions, s’ha de
decretar la urgència, la prioritat, l’excepcionalitat del servei a cobrir i, per tant, amb
l’autorització del Ministeri d’Hisenda es podria portar a terme. Ara bé, un municipi turístic
com el nostre que viu d’una part de les seves platges, l’activitat esportiva de l’estiu així com
la del Casal entenem que són essencials i prioritàries. Si més no, si més no, entenem que
d’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient hauria d’haver estat l’òrgan de
màxima competència a la corporació, com és el Ple, que hagués determinat el caràcter
prioritari o no d’aquest servei, especialment quan de la documentació que estem recollint
molt ens temem que aquesta externalització a la qual sembla que força el decret estatal
acabi sent més costosa per les arques de l’ajuntament que la contractació directa del
monitoratge d’acord amb la RLLT. Si és així, si finalment és més car aquest sistema que
l’altre invertiria l’objectiu del decret llei que és el d’estalviar recursos a les administracions i
no té sentit.
Finalment, tot i que el nostre grup votarà en contra d’aquesta modificació de la RLLT per les
raons esmentades volem manifestar que l’estructura i l’organització dels recursos humans
de l’ajuntament és una qüestió cabdal que hauria d’estar, entenem, pel damunt dels
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posicionaments polítics per la qual cosa demanem i proposem tornar a l’esperit que va estar
present en l’aprovació de la primera RLLT. El Sr. Jesús Barragán en aquell moment en va
formar part, es va consensuar en el context d’una comissó tècnico-política en la qual varen
participar de forma activa tots els representants polítics, tant de l’equip de govern com de
l’oposició, demanem, proposem, instem a què d’aquí en endavant la relació de llocs de
treball es plantegi en aquesta direcció.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde per rèpliques. En primer lloc, sí que m’agradaria, quan jo acabés la meva
intervenció, que d’alguna manera doncs el Sr. Pablo Otal ha fet referència, crec recordar, a
qüestions polítiques i subjectives, simplement m’agradaria que ens aclarís a què s’està
referint perquè no ho sé.

Sr. Otal:
-És el que estan dient, ho acaba de dir el Sr. Henar. He dit que tot i que els canvis que es
plantegen són d’una dimensió reduïda, ho he dit explícitament, també és cert que la major
part dels canvis estan promoguts per amortitzacions, canvis i recollint les directrius dels
tècnics hi ha algun aspecte que està motivat per qüestions polítiques, qüestions polítiques o
subjectives, evidentment. Li diria que la reestructuració del càrrec de vicesecretari modificant
el perfil de la fitxa de treball, últimament jo crec que té un component molt important des d’un
punt de vista polític i també li diré i, prefereixo no aprofundir en aquest tema, però la plaça
número 47009 és totalment insuficient, perdó, tal i com ho diuen els sindicats, sobra
absolutament i es manté, que ningú entén perquè es manté, la 47009.

Sr. Garcia:
-A veure, anem per parts.

Sr. Otal:
-Jo coincideixo totalment amb els comentaris que s’han fet, no és necessària però no ho dic
jo, ho diuen tots els secretaris. Però jo preferiria no aprofundir més.

Sr. Garcia:
-Anem per parts, a veure. Es plantegen diverses qüestions. Començaré pel tema al qual ha
fet referència el Sr. Zacarias en relació al fet que hi ha una sèrie d’externalitzacions, per una
banda, de llocs de treball i, per una altra banda hi ha una amortització també d’algun lloc de
treball. Tot ve derivat d’una qüestió estrictament tècnica i així ho entenem nosaltres. El Reial
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decret 20/2011, al qual vostè feia referència Sr. Zacarias, d’alguna manera ens delimita a
l’hora de poder fer noves contractacions i és cert el que vostè diu, té unes delimitacions i
també té unes excepcions però amb caràcter d’excepcionalitat. El criteri general és que no
es poden fer noves contractacions, llavors nosaltres, a nivell polític, evidentment, en base
als informes tècnics que tenim damunt la taula entenem que el que no podem fer és fer
aquestes noves contractacions perquè estaríem vulnerant aquest Reial decret 20/2011.
Una altra qüestió és la qüestió de l’amortització d’alguna plaça. A veure, respecte a
l’amortització d’una plaça, si bé és cert que aquest reial decret no fa referència explícita a
que sigui d’aplicació directa a les administracions locals, a les corporacions locals, també és
cert que fa una recomanació i la recomanació que fa és que quan es produeixin jubilacions
no es cobreixin aquests llocs de treball en base a les situacions en que estem totes les
administracions locals. En base a aquests criteris i en base a aquests informes tècnics el
que s’ha fet des de l’equip de govern ha sigut seguir aquestes recomanacions, seguir
aquestes indicacions i seguir aquests preceptes legals que queden recollits al reial decret al
qual hem fet referència. Això per una banda.
Per una altra banda també es fa referència a la qüestió de la provisió d’aquest lloc de treball
de vicesecretari. A veure, respecte a la funció del lloc de treball de vicesecretari dir un parell
de coses. En primer lloc que evidentment, les funcions que té encomanades són les pròpies
que li pertoquen per llei, l’article 2 i l’article 3 del Reial decret 1174/87, que és el que regula
el règim jurídic dels funcionaris locals d’habilitació de caràcter estatal, estipula quines són
aquestes funcions que ha de dur a terme un vicesecretari. I també és cert que l’article 4 de
la Llei de bases de règim local ens dóna a les corporacions locals una potestat
d’autoorganització. Doncs bé, en base a aquesta potestat d’autoorganització el que s’ha fet
des de l’equip de govern, en base a informes tècnics, torno a repetir, en base a informes
tècnics, ha sigut desenvolupar una sèrie de tasques que abans es feien des del
Departament d’Assessoria Jurídica, i per aquest motiu doncs se li han encomanat en concret
dues noves tasques. La primera és la de coordinació i direcció de les tasques de
representació legal i defensa de l’Ajuntament de Salou en tots els processos judicials que
aquest hi sigui part. I, en segon lloc, la tasca principal que se li encomana és l’assessoria
jurídica superior de totes les àrees administratives municipals així com els òrgans de govern
de la Corporació. Doncs bé, en base a aquests criteris és en base als quals s’ha fet aquesta
modificació del complement específic del vicesecretari. Però no perquè sí, torno a repetir, és
que aquí es comenta doncs que això es podria haver tingut en compte abans, però vostè ho
sap Sr. Zacarias, l’altre dia ho vam tractar a la Comissió, vostè mateix li va preguntar al
tècnic responsable de l’Àrea de RRHH i jo crec que no va deixar lloc a cap tipus de dubte, ell
li va contestar textualment que això es feia en base a que la persona que finalment havia
obtingut aquella plaça reunia les competències, va dir textualment, reunia les competències i
el perfil adequat per dur a terme aquestes tasques. Què volem dir amb això? No volem dir
que una persona que hagi passat un procés de selecció de vicesecretari no tingui aquests
coneixements però també és veritat que una persona que hagi passat aquest procés que les
mateixes capacitats o el mateix coneixement, podríem dir, d’índole processal, per moure’s
pels jutjats, per saber el dia a dia de com s’han de tramitar expedients contenciosos a l’àmbit
estrictament jurisdiccional això no vol dir que qualsevol persona tingui aquestes
competències. Una vegada es va aprovar ja aquest lloc de treball evidentment la persona
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que té aquestes capacitats és quan es decideix com a conseqüència d’informes tècnics que
obren a l’expedient doncs fer aquesta modificació. I ho diem com ho sentim, creiem que
aquestes funcions que se li atorguen el que provocaran, d’alguna manera, és, perquè no dirho, ho podríem dir, és un estalvi, però un estalvi sempre i quan prenguem com a referència
la despesa que fins aquest moment doncs estàvem tenint a la Corporació quan existia un
Departament d’Assessoria Jurídica. Els departaments que havien existit d’Assessoria
Jurídica tant quan vostès estaven a l’equip de govern com quan han estat CIU i el Partit
Popular han comportat una despesa molt superior al que comportarà aquesta modificació de
l’específic de la figura del vicesecretari. I, per això i amb aquest criteri en base a aquests
informes l’equip de govern entén que és una bona mesura per la Corporació i que farà que
totes les qüestions relacionades amb l’Assessoria Jurídica es coordinin, es centralitzin i
puguin funcionar molt millor. Aquests són els motius que han comportat fer aquestes
modificacions.
I ja per acabar tornar a reiterar que no són motius polítics, no són motius polítics,
simplement s’han pres en base a una sèrie d’informes tècnics, en base a les manifestacions
i els informes que han posat damunt la taula els tècnics responsables del Departament de
RRHH.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias sé que li toca a vostè contestar però si em permet simplement fer un parell de
reflexions. Bé, sobre la seva intervenció, miri, jo vull deixar una cosa ben clara en aquesta
matèria, tant la primera part com aquesta segona part és una qüestió purament tècnica, això
vull que ho tinguem en compte. Dit això crec que les coses, evidentment, s’haurien pogut fer
millor i tot des del començament, això és així perquè s’ha de dir i a la vista està. Per tant, jo
crec que tècnicament això s’hauria pogut fer millor des del seu inici però són qüestions
tècniques i vull que quedi ben clar, no hi ha cap mena de directriu ni hi ha res polític en que
es faci d’una manera o d’una altra.
I també Sr. Zacarias, a la segona qüestió, de la seva intervenció sobre els consensos té
vostè tota la raó. És a dir, hi ha temes que hem de tenir molt clar que són temes que estan
pel damunt del partidisme, com és en aquest cas, l’organització de l’administració local de
l’Ajuntament de Salou i tal com s’està venint fent fins ara doncs hem arribat en temes
importants a consensos per part de tots els grups polítics i jo crec que és l’hora de tornar a
buscar aquest consens en una matèria com és la relació de llocs de treball. Per tant,
emplaço a tots els grups municipals a treballar la relació de llocs de treball en un futur per tal
que sigui una relació de llocs de treball que sigui modificable, és a dir, que sigui una relació
de llocs de treball consensuada i que hi hagi el canvi de govern que hi hagi, sigui del color
que sigui, que no es toqui, ja n’hi ha prou. Per tant, insisteixo, encoratjo i emplaço a tots els
grups municipals per treballar en aquesta línia, jo crec que això serà el millor que podríem
fer en benefici de l’Ajuntament de Salou i del seu funcionament. Gràcies.

Sr. Henar:
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-Si em permet Sr. Granados, en primer lloc agrair-li aquestes paraules i, en fi, reconèixer
que efectivament s’hauria pogut fer d’una altra manera. I justament per aquestes paraules
no intervindré pràcticament més. Jo crec que queda en evidència que hi hagut un
procediment que no ha sigut correcte, que podia haver sigut més transparent. I finalment
aquesta mà estesa, aquest guant recollit en relació a la proposta de la relació de llocs de
treball doncs també l’agraeixo i crec que obra, evidentment, un nou capítol en les relacions i
en el plantejament de determinades qüestions essencials per la ciutadania. I acabo dient
que Sr. Garcia, no li tornaré a replicar si vostè intervé, però s’agafa abans a un mentider que
a un coix, vostè parla de la capacitat d’una persona que probablement ni coneix físicament,
que no l’ha vist mai, i el que és més greu, i el que és més greu Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Jo no conec a aquesta persona.

Sr. Henar:
-I el que és més greu Sr. Garcia és que ni tan sols ha pres possessió, com es pot valorar la
competència i la capacitat d’oïdes, no senyor, Sr. Garcia no ha anat per aquí la cosa. Però
és igual no li tornaré a repetir.

Sr. Garcia:
-Em consta, li torno a repetir, jo no vull fer rèplica d’aquesta qüestió.

Sr. Henar:
-Vostè està contestant.

Sr. Garcia:
-Perquè, a més a més, estem entrant en una vessant personal i, evidentment, jo crec que no
hi hem d’entrar en una vessant personal, però simplement dir que jo a aquesta persona no la
conec però els tècnics responsables han fet informes i han valorat aquesta qüestió, per què?
Doncs evidentment, perquè coneixen les competències o les capacitats d’aquesta persona,
jo no perquè no la conec Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-Això vol dir que no hi ha altres funcionaris amb competència, amb capacitat jurídica,
tècnica? Escolti Sr. Garcia, no insistim en aquesta qüestió perquè potser ens farem mal.

Sr. Garcia:
-Això vol dir el que vol dir.

Sr. Alcalde:
-Si us plau, si els hi sembla bé, procedim a la votació si no hi ha cap mena d’intervenció
més. Doncs, vinga.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA
DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE SALOU 2012
ANTECEDENTS:
1.-En data 1 de desembre de 2010 per Resolució del Director General d’Urbanisme es va
aprovar la modificació de la trama urbana consolidada del municipi de Salou. Aquesta
resolució va ser publicada al DOGC de data 17 de desembre de 2010.
2.-El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 21 de desembre de 2011 el Pla
parcial i el projecte d’urbanització del Sector-03, publicant-se al BOP en data 29 de
desembre de 2011.
3.-En previsió d’un futur desenvolupament del Sector-03, i donat els usos comercials
permesos en el mateix, es fa necessari modificar la trama urbana vigent, a l’efecte d’incloure
l’esmentat sector dins el perímetre de la mateixa.
FONAMENTS DE DRET
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1.-Articles 7 i 8 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, pel que fa a la definició de les TUC i la tramitació de la seva delimitació.
Vist l’informe de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana
consolidada del municipi de Salou 2012, en el termes previstos a la part expositiva.
SEGON.- SOTMETRE la documentació a informació pública pel termini d’un mes, per tal
que les persones afectades puguin presentar les al·legacions que tinguin per convenients,
tot procedint a la publicació dels corresponents edictes de convocatòria de la informació
pública, en el termini de deu dies, des de l’acord d’aprovació inicial, al BOP, al Tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament. L’esmentada documentació podrà examinar-se, dins l’horari
d’atenció al públic (de 9.00 a 14.00.-hores) a la Casa Consistorial (Servei Administratiu
Territorial –SAT- al Passeig 30 d’octubre, 4, 3ª-planta) i a la web municipal www.salou.org.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SETENA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE L'ANY 2012

Vista la següent normativa aplicable:
-

Arts. 172, 173,178, 179 ,180 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals.

-

Arts.39, 40 , 41, 42, 43 i 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la
Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

-

Arts. 11, 12 i 13 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.

-

RD 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
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RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei d’estabilitat pressupostària

Vist així mateix que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per Intervenció i Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
Atès tot l’anterior, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de
UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC, 2 de UMDC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el
següent:

PRIMER.- APROVAR la modificació pressupostària de final d’exercici d’acord amb el
següent desglòs:
Despesa:
Org.

Pro.

Eco.

Descripció

01

151

22612

DESPESES DIVERSES ARQUITECTURA

3.630,00

01

151

61902

INVERSIONS PLATGES

63.979,47

01

459

61905

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

37.243,00

06

241

13100

PERSONALS LABORAL TEMPORAL TALLER OCUPACIONAL

104.324,03

10

920

22709

CONTRACTES REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

-3.630,00

13

231

22614

DESPESES DIVERSES ACCIÓ SOCIAL

3.000,00

17

337

22632

DESPESES DIVERSES INFÀNCIA

3.271,92

18

337

13000

PERSONAL LABORAL FIX JOVENTUT

-6.271,92

99

920

16000

SEGURETAT SOCIAL

-9.097,98
196.448,52

Finançament:
Org.

Pro.

Eco.

Descripció

45050

TRANSFERÈNCIES CORRENTS OCUPACIÓ

95.226,05

76100

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DIPUTACIÓ

101.222,47
196.448,52

SEGON.- Exposar al públic el present acord, per termini de 15 dies, durant els quals podran
els interessats presentar les al·legacions que estimin oportunes, i considerant-se l’acord
definitiu en cas de que no n’hi hagués cap.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí. La modificació de crèdit que vostès plantegen està vinculada al traspàs entre partides
per finançar alguns aspectes com el monitoratge del Parc de Nadal com a conseqüència,
una altra vegada, es farà famosa aquesta llei, del Reial decret llei 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents per la correcció del dèficit públic. Durant els darrers mesos
hem demanat informació i documentació per tractar de conèixer si l’externalització dels
serveis és més econòmica o no que la contractació directa de monitors i molts ens temem
que l’externalització és més cara que la gestió directa amb la qual cosa arribem a la
tremenda paradoxa que la prohibició de contractar personal laboral temporal en la mesura
que el servei es continua donant mitjançant externalitzacions acabi generant més despesa a
les administracions locals que és precisament tot el contrari del que a priori pretén el decret
llei. Aquest problema es solucionaria molt senzillament, amb un bon estudi de costos
comparats des de dos models, l’externalitzat i el de gestió directa, i en cas que es
considerés necessari i prioritari, lògicament demant l’autorització al Ministeri, i donar servei
però fer-ho per la via més econòmica demanant els permisos necessaris si convingués, com
ja dic, al Ministeri d’Hisenda. En la mesura que aquest no ha sigut el procediment el nostre
vot serà contrari a aquesta modificació de crèdit.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies.

Sra. Gómez:
-Però la informació que vostè demanava ja li han donat, no?

Sr. Henar:
-La informació que jo demanava des del punt de vista de valoració econòmica ens dóna
pistes per saber que serà més car. El problema és aquest, el problema és que nosaltres el
Reial decret llei ens marca una sèrie de mesures de no contractació de serveis temporals
que després es donen, clar, per què? Segurament serà perquè són importants o urgents o
prioritaris o el que sigui, aquesta és la qüestió. És a dir, que acaba costant-nos més, és a dir,
si efectivament són urgents, prioritaris, ineludibles i necessaris el que s’ha de fer és demanar
l’autorització corresponent i fer-ho per la via normal amb el personal que tenim.
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Sra Gómez:
-Jo, és el que ha dit abans l’alcalde, si això és una qüestió purament tècnica. A mi el tècnic
em diu que s’ha de fer així llavors si m’ho diu un Cap de RRHH jo faig el que em diu el
tècnic.

Sr. Henar:
-En tot cas, és a dir, els polítics estem per alguna cosa, també. Per valorar, per valorar
propostes, per demanar justificacions i els mateixos tècnics de la Casa en algun dels
informes tècnics referits a aquest tipus de qüestions plantegen que el que s’ha de fer és que
determini l’òrgan competent, per això en un punt anterior he dit, que entenc que seria el Ple,
que determini l’òrgan competent la urgència del determinat servei i llavors a partir d’aquí
prendre la decisió sobre si s’externalitza o no.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CRÈDITS NO DISPONIBLES
PEL PRESSUPOST 2012. IMPORT CORRESPONENT A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
DE DESEMBRE DE 2012
Vist l'apartat 1 de l'article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, titulat "Paga extraordinària
del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic" , el qual estableix l'obligació de
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic en l'import
corresponent a la paga extraordinària a percebre al mes de desembre, amb supressió de la
paga extraordinària i de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents.
Vist l'article 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l'Estat per a 2012, estableix
en el seu apartat dos, que a l'any 2012, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de
2011, en termes d'homogeneïtat pels dos períodes comparats pel que fa a efectius de
personal i de la seva antiguitat.
Vist l'apartat 4 de l'article 2 del Reial decret llei 20/2012, segons el qual "les quantitats
derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de
complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el que disposa aquest
article, es destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d'assegurança col · lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de
jubilació, amb subjecció al que estableix la llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i
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Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents
lleis de pressupostos”
Vist l'article 33 del Reial Decret 500/1990 , de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos; article que regula la declaració de “no disponibilitat del
crèdit”, acció que immobilitza la totalitat, o part del saldo de crèdit de una partida
pressupostària, declarant-ho com no susceptible d’utilització, prèvia aprovació plenària.
En aplicació de la legislació esmentada, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el
següent:
PRIMER.- Immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per l’abonament de les
esmentades pagues extraordinàries, declarant la no disponibilitat de l’import conjunt de
678.658,71 euros, segons informe de RRHH del 26/11/2012, distribuït en les partides
corresponents del Capítol I de Personal.
SEGON.- Afectar aquests crèdits sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el
present exercici, ni en exercicis futurs, creant un fons no pressupostari amb el desclòs
individualitzat detallat en informe de RRHH del 26/11/2012, en espera del desenvolupament
de l’esmentat article 2.4 del Reial decret llei 20/2012.
TERCER.- En coherència amb els punts anteriors, i sense que sigui preceptiu legalment,
immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per l’abonament de la paga
extraordinària de tots els regidors de la corporació amb dedicació parcial o exclusiva, i la
catorzena part dels regidors que percebin retribucions per assistències, declarant la no
disponibilitat de l’import conjunt i creant un fons que en el proper exercici es destinarà a les
finalitats socials que oportunament es deicideixi.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Perdó, per ordre. Sr. Pellicé.
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Sr. Pellicé:
-Només manifestar que nosaltres, la nostra voluntat era la d’abstenir-nos però donat que
finalment s’ha incorporat la rebaixa de la catorzena part del sou dels càrrecs electes, per
tant, ens veiem obligats a votar favorablement aquest punt, tot i que recordem que aquesta
opció de la rebaixa que venia fruit doncs d’aquella moció que es va presentar en el seu
moment, queda pendent una rebaixa en el cost dels càrrecs de confiança.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-No perdó, Sr. Mario Garcia.

Sr. Garcia:
-Simplement una breu intervenció Sr. Alcalde. A veure, simplement manifestar que ens
congratulem que d’alguna manera doncs haguem adoptat aquesta decisió de renunciar a la
paga extraordinària principalment per dos motius concrets. El primer motiu doncs perquè,
evidentment, és un acte de solidaritat perquè el que és coherent políticament és que si els
funcionaris i el personal laboral de la nostra administració, de la Corporació de Salou, no
poden percebre aquesta paga extraordinària del mes de desembre els polítics també som
els primers que hem d’actuar amb coherència i amb responsabilitat. Aquesta és la primera
qüestió.
I la segona qüestió, evidentment, és que també entenem que si estem demanant un esforç i
un sacrifici als nostres veïns el que hem de fer també nosaltres és sacrificar-nos i aquesta és
una petita mostra de sacrifici que entenc que farà que aquesta desafecció que per desgràcia
tenim entre la societat civil i els polítics doncs pugui anar a menys. Simplement aquesta és
l’explicació que volia donar.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Bé, es tracta en aquest tema que estem parlant, més o menys he intuït però potser sí que
caldria dir-ho clar, és una de les qüestions, doncs perquè són tres però una molt important
és l’aplicació, per un costat, del Reial decret llei famós, insisteixo, 20/2012 pel qual es
determina que els treballadors de la funció pública no cobraran la paga de Nadal del 2012,
això és una qüestió a què ens hi obliga un Reial decret llei. Però, a més a més, de forma
voluntària el que hi ha hagut és l’acord dels grups polítics del Consistori de renunciar a la
paga de Nadal, a la paga de Nadal en el cas dels regidors del govern i a la catorzena part de
les seves percepcions de l’any 2012 per part de la resta de regidors.
Però cal dir prèviament una qüestió, nosaltres estem en absolut desacord amb el Reial
decret llei perquè ens sembla una mesura que va no només contra els treballadors de la
funció pública sinó que està generant la contracció de la demanda de béns en dates, al
Nadal, on tradicionalment les economies domèstiques incrementen la despesa d’una
manera substancial i, per tant, doncs aquesta manca de percepcions econòmiques
generaran una davallada de la despesa en la compra de béns, per tant, més crisi i, per tant,
més malestar social, és una mesura absurda i en contra de la pròpia sortida de la crisi.
Per tant, la nostra posició era d’entrada, igual que ha explicat el Sr. Pellicé, no anàvem a
votar en contra perquè hi ha el Reial decret llei, lògicament, que ens mana a tots però sí que
ens volíem abstenir. Ara bé, el fet que els regidors de govern renunciïn a la paga de Nadal i
els regidors de l’oposició a la catorzena part de les seves percepcions de l’any 2012 que és
l’equivalent a la paga de Nadal doncs ens congratulem especialment perquè recordem que
al mes d’agost ja vam presentar una moció inicialment els grups de l’oposició en aquesta
línia, posteriorment l’equip de govern en va presentar una altra i vam acordar en aquell
moment de retirar-la per estudiar mecanismes, mecanismes que finalment han sigut aquests
i que ens satisfà. Però volem recordar una altra cosa, volem recordar que aquell acord del
mes d’agost que vostè Sr. Granados va explicar el dia 29, en el Ple del dia 29, incloïa
aquesta disminució del sou dels regidors així com la disminució de la despesa dels càrrecs
de confiança, les dues coses. Avui aprovem, de forma satisfactòria pel nostre grup polític, la
disminució de les percepcions dels regidors electes, ens queda la disminució de la partida
de càrrecs de confiança la qual esperem i estem convençuts de que així serà i properament
arribarem a l’acord polític que permeti aquesta minoració, aquesta disminució en benefici
d’altres partides molt necessàries d’Acció Social, en benefici de la ciutadania en darrer cas.

Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Jo també voldria opinar i la meva opinió és que ens
hem vist abocats per imperatiu legal a tenir que portar aquest punt a l’ordre del dia i tenir que
adoptar aquest acord en relació a la paga extraordinària dels funcionaris, imperatiu legal que
ens ve determinat pel decret 20/2012 i que, evidentment, també tinc dret a opinar i dir que
estic en absolut desacord però que em trobo amb l’obligació de tenir-lo que acatar. I dic això
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perquè no l’entenc aquesta mesura, és que no la puc entendre i no sé perquè serveix,
perquè si el que volem és estalviar ja està bé, no castiguem a les classes treballadores, en
aquest cas treballadors i treballadores de la funció pública. Per tant, això no m’ho puc
aguantar i ho he de dir. I he de manifestar també la meva opinió.
Respecte al segon apartat, evidentment, em congratula que jo mateix com la resta de
regidors i de regidores de l’Ajuntament de Salou haguem arribat a l’acord que amb solidaritat
amb tot aquest col·lectiu de funcionaris i de funcionàries i treballadors del sector públic
doncs tampoc cobrarem la nostra paga extraordinària. Però també tinc un desig i més també
en aquestes dates, espero que algun dia els funcionaris puguin recuperar el que considero
que de forma, no il·legal perquè hi ha una llei però sí il·legítimament se’ls hi ha pres. Ho
sento però he de dir el que penso, no, no ho sento, dic el que sento. Per tant, ens
congratulem en aquest sentit, aleshores el nostre vot serà a favor per aquestes dues
vessants, imperatiu legal, apartat A, i per satisfacció pròpia i de conjunt de la Corporació,
apartat B.

503.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LES
BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2013
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2013,
així com també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els
llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els articles 168 i 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
I del títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal, de data 17 de desembre
de 2012 i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 8 vots en
contra (5 del PSC, 2 de UMDC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:
PRIMER. Aprovar el Pressupost 2013 de l’Ajuntament, el Pressupost 2013 del Patronat de
Turisme i el Pressupost General Consolidat 2013, juntament amb les bases d’execució,
d’acord amb el següent desglossament:

PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT
Ingressos
21.414.006,00
100.000,00

Capítol I
Capítol II

Despeses
14.837.218,47
17.034.119,89
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Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

8.995.085,00
6.706.175,00
1.490.000,00
38.705.266,00

618.851,73
2.182.492,62
3.410.759,23
38.083.441,94

PRESSUPOST 2013 PATRONAT DE TURISME
Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

765.000,00
1.015.000,00
1.780.000,00

Despeses
939.980,63
830.219,37
300,00
7.500,00
2.000,00

1.780.000,00

PRESSUPOST 2013 CONSOLIDAT
Ingressos
21.414.006,00
100.000,00
9.760.085,00
6.751.175,00
1.490.000,00
39.515.266,00

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Despeses
15.777.199,10
17.864.339,26
619.151,73
1.219.992,62
2.000,00
3.410.759,23
38.893.441,94

Aportació municipal al Patronat, detreta del capítol IV: 970.000€

SEGON. Exposar al públic el pressupost per al 2013 i les bases d’execució, per termini de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
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taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions pels
interessats.
TERCER. Aprovar la plantilla de personal per a l’any 2013 i tots el documents que la
conformen i figuren en l’expedient.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sí, alcalde, regidors, senyores i senyors bon dia. Abans de començar a detallar els trets
més importants d’aquest pressupost vull remarcar sobretot que per la seva elaboració s’ha
tingut en compte un doble condicionant: per un costat, el Pla d’ ajust pels anys 2013 a 2016
aprovat pel Ple de l’Ajuntament i, per un altre costat, la complicada situació econòmica que
continuem patint a dia d’avui.
Aquest pressupost es caracteritza principalment pels següents trets:
 S’ajusta als ingressos i a les despeses que preveu el Pla d’ajust per l’any 2013
 Respecte al de l’any 2012 es manté la despesa social, la de promoció econòmica i
turística i la de seguretat ciutadana
 S’ha reduït el total de la despesa corrent respecte al 2012 en -3.460.192 €, això vol
dir un 9,07% menys
 S’ ha reduït també la despesa en sous i salaris en 616.560 € (-3,99%)
 S’han revisat els costos de les concessions de serveis i s’han optimitzat en la
prestació d’aquests
 S’ha dotat, per primera vegada, d’un fons de contingència per import de 500.000 €

El pressupost de l’any 2103 és així un pressupost que, dins del marc del Pla d’ ajust, aposta
per mantenir aquella despesa de caràcter social i de promoció de Salou que és més
necessària en les actuals circumstàncies econòmiques.
Pel que fa a la inversió, si bé no es pressuposta d’entrada cap import, està prevista la
formalització d’un crèdit per import de 2.320.866 € que finançarà les inversions previstes
pels propers anys.
Com remarcava al começament, l’entorn econòmic en que es realitza aquest pressupost és
un entorn complex, de recessió econòmica, per un costat, i de reforma administrativa i
financera de les administracions públiques, per un altre.
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També s’ha de tenir en compte que en aquest context de recessió, l’increment del nombre
de persones aturades continua a l’alça i en el seu màxim històric.
Per un altre costat, també s’ha de dir que la millor cara de l’economia l’ha proporcionat el
turisme, que ha permès que la crisi econòmica no hagi tingut uns efectes encara més
negatius.
Deia també al començament que aquest pressupost també està condicionat per l’entorn
específic de les administracions públiques, i en especial, dels ajuntaments amb una caiguda
dels ingressos tributaris, amb limitacions i dificultats per l’accés als mercats de capitals, una
incertesa en la quantia de les transferències d’altres administracions públiques i un retard en
el cobrament de les subvencions entre d’altres. Aquests condicionants, juntament amb la
incertesa normativa ens obliga a ser estrictes en les previsions dels ingressos
El pressupost d’ingressos es correspon amb la previsió, com deia al principi, que ja es va
realitzar al Pla d’ ajust.
S’ha pressupostat un total d’ingressos corrents de 38.705.266 €, lo que suposa una
disminució de 2.727.609 € , és a dir, un 6’58 % menys respecte l’any pasat
Remarcar que aquests ingressos, d’acord amb la nova Llei d’Estabilitat, es pressuposten
d’acord amb el principi de caixa (o cobrament efectiu) i no com es feia fins ara que es feia
amb el principi del meritament (en reconèixer el dret de cobrament).
Els trets més destacats d’aquesta previsió són:
 Forta caiguda dels ingressos lligats al mercat immobiliari i de la construcció
(plusvàlua, llicències d’obres)
 Una forta reducció de l’import previst en les subvencions a rebre (llars d’infants,
escola de música...)
 No es preveu cap ingrés patrimonial de caràcter extraordinari
El pressupost inicial de l’any 2013 tampoc inclou cap ingrés de capital ni cap préstec. Ara
bé, cal matisar, com deia abans, que aquesta previsió inicial al llarg de l’any 2013 poden
tenir lloc els següents ingressos pel finançament d’inversions:
 La formalització d’un préstec FOMIT que s’atorga a l’Ajuntament per import de
2.320.866 € subjecta a l’autorització del Departament de Finances de la Generalitat
 L’adjudicació de les subvencions previstes al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i del Pla d’Actuació Municipal, l’atorgament de les quals generarà nous
ingressos de capital i que recentment ha sigut convocat

En quant a les despeses, s’han pressupostat per un import total de 38.083.441 €, el que
suposa una disminució de 3.351.444 €, és a dir, un 8% menys que l’any 2012. Es redueixen
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tots els capítols, llevat el de l’amortització del deute bancari. Cal destacar dins del Capítol 2
la revisió a la baixa del contracte d’enllumenat i manteniment, dels contractes amb les llars
d’infants i el transport escolar entre d’altres.
Remarcar també que al llarg del 2013 es continuarà amb la reducció de la despesa que es
realitza en les concessions de serveis mitjançant la licitació a la baixa de les concessions
vençudes i l’optimització dels serveis que han de prestar.
Els trets més destacats d’aquesta previsió són:
 Es manté o s’incrementa el total de la despesa en els programes socials, els plans
d’ocupació, la promoció comercial i turística i la seguretat ciutadana
 S’incrementa la dotació dels programes de conservació i manteniment d’acord amb
les necessitats reals
 Es rebaixa de manera significativa la dotació en festes, cultura i oci, així com en
altres programes de despesa discrecional i en òrgans de govern
Pel que respecta a la gestió ja s’ha posat en marxa allò que vaig anunciar a començaments
d’aquest any, i és que la gestió de la despesa a través de la descentralització d’aquesta en
centres gestors, amb l’aplicació d’una eina informàtica que ha de permetre un major control i
una major eficàcia en la seva gestió. Aquesta eina fa impossible dins del sistema la
realització de despesa quan no existeixen prous crèdits pressupostaris, i per tant, ha
d’impedir l’existència de factures sense consignació, més enllà de certs imprevistos de
caràcter urgent.
També, com deia al principi, per fer front a aquests possibles imprevistos (com va ser, per
exemple, l’avinguda del Barranc de Barenys d’aquest any) es dota per primera vegada d’un
fons de contingència per import de 500.000€.
I ja per finalitzar i com a resum dir que la diferència de 621.824 € entre els ingressos de
més respecte a la despesa, previstos serveix per eixugar el dèficit que es va produir a la
liquidació de l’any 2011. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán. Alguna intervenció? Sr. Otal, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Gràcies. Doncs bé, jo començaria amb allò que ha dit el regidor, que estem davant d’un
pressupost molt especial perquè està condicionat per dues coses. Primer, per la situació de
greu crisi econòmica que es perllonga en el temps, fa anys, i pel Pla que teòricament ha de
fer front a aquesta situació que és el Pla econòmic-financer d’estabilitat pressupostària. Això
ens dóna un marc general, ens instal·lem a una distància respecte al pressupost que jo crec
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que la paraula clau és la incertesa que genera en quant a despeses condicionat també amb
els ingressos.
Bé, respecte al tema d’ingressos, ho diu textualment l’informe del senyor interventor, que
han estat sotmesos per primera vegada o de les primeres vegades, ja fa dos o tres anys,
aquí a l’Ajuntament de Salou a tensions greus i tot i que estaven calculats en un pla bastant
contingut i bastant realista, però clar hi ha un llistat de vuit capítols que anomena el senyor
interventor on es generen tensions de tresoreria i, conseqüentment, en el desenvolupament
de l’exercici.
Tenim la taxa de subsòl, molt important, empantanada judicialment, tenim el desplome dels
impostos i taxes que ha dit el regidor, la baixada de les transferències d’altres
administracions, la baixada en la recaptació dels diferents serveis públics, els dubtes del dret
de superfície, que esperem que acabi bé, les transferències del CRT en un moment en què
estem immersos entorn a una dinàmica molt complexa certament. Bé, això genera una sèrie
de problemes i de tensions que sobre el paper estan bé, es mantenen i tenen una base
legal, però la realitat és que entrar a la caixa, tal i com ho diuen aquí, l’informe també, que
es calculen els ingressos, només vindrà a caixa la realitat del que passa, tenim aquest
precedent de l’exercici anterior, d’aquest exercici, perdó, de 2012, ens genera totes unes
incògnites de què passarà al 2013. Per tant, en certa manera el que passi al 2013 estarà
condicionat de com es van solucionant aquestes incerteses més el romanent líquid de
tresoreria a l’expectativa. Clar, i a més a més, tot i partint de la base que hem tingut un
augment molt important, que això genera una estabilitat a la part més segura del pressupost
que és el 18% de pujada per segon any consecutiu, que genera seriosos problemes a les
famílies, això és el que tenim, però no deixa de ser un problema per Salou.
Clar, les despeses, això és un efecte dominó, les despeses en principi estan ben calculades
amb un excés, un defecte sobre ingressos per cobrir el romanent negatiu de l’any anterior
però clar, depenen per exemple de la taxa de l’aprofitament de la superfície de la futura
entitat comercial i el que és preocupant és que ens diu la llei que tot el programa de
despeses estaria condicionat a unes entrades de transferències, sobretot, d’altres
administracions d’aquesta important quantitat de més de dos milions d’euros i, és clar, amb
l’escenari que tindríem hauríem que “echar mano” del prèstec FOMIT amb la qual cosa hem
de reduir en el programa d’inversions, el fons educatiu de 600.000 €, que no sé si no tindria
problemes de vinculació jurídica, bé, quan és necessari tenir diners i es necessiten en aquell
moment però no fora convenient. Els majors ingressos de les platges, també haurien de
venir a cobrir aquests desfasaments. I, clar, l’interventor també diu que deixa oberta la
possibilitat del tractament d’altres partides.
El programa d’inversions, ja sé que totes les administracions pràcticament no tenen res, jo
no sé, estem una mica a l’expectativa, està molt encorsetat, molt condicionat i hi haurà un
doble repte polític i tècnic de fer un seguiment molt acurat perquè a hores d’ara tampoc
tenim molta informació segons s’ha posat de manifest a la Comissió de com va l’evolució de
la recaptació.
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De totes maneres el meu vot serà d’abstenció perquè entenc que en aquest moment tan
difícil, no és que sigui un vot de confiança perquè un vot de confiança seria votar a favor,
però és veritat que jo comprenc la dificultat, he sigut durant tretze anys regidor d’Hisenda,
comprenc la dificultat que té, l’esforç tècnic i polític que s’està fent marcant un Pla econòmic
i financer i les tensions que hi ha però entenc que en aquest moment la meva abstenció
simplement deixa al govern que actui, que ho faci bé i que vigili, que miri el rigor
pressupostari, per mi és molt important.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí. Sr. Barragán jo crec que si avui això sigués un consell d’administració d’una empresa
dubto que vostè pugués continuar en el seu càrrec. Ho dic en serio. És l’administració, i hi
funcionen molt diferent les coses però la realitat és que jo el que no puc entendre és que
vostè ens presenta uns pressupostos pel 2013 sense que els membres del consell
d’administració puguin tenir coneixement de quin és l’estat d’execució del pressupost, vostè
no podria continuar. S’ha demanat reiterades vegades aquesta informació, vull dir que si
hem d’analitzar uns pressupostos, si hem d’aprovar els pressupostos pel 2013 i més, ja li
vaig dir en el seu moment, un Pla de sanejament per quatre anys en endavant sense saber
a on estem, potser vostè ho sap, jo no ho sé, probablement vostè ho sap però aquí per la
informació que se’ns dóna als membres d’aquest Ple desconeixem com està en qüestió
d’ingressos, com està en qüestió de despeses. Vostè em dirà que hi hagut el canvi
informàtic, un canvi de sistema, però escolti, a les empreses sempre hi ha canvis informàtics
i vostè el que hauria hagut de fer és potser treballar paral·lelament però, en tot cas, no
hauria tingut el nivell d’informació que probablement vostè tindrà amb el programa però sí
que hauríem tingut un mínim d’informació. M’ha dit en d’altres ocasions que a vegades s’ha
fet i també s’ha aprovat sense aquesta informació, bé doncs, que a vegades s’hagi aprovat
sense aquesta informació no treu que nosaltres com a eina per conèixer l’estat real i per
poder valorar uns pressupostos necessitem saber cadascuna de les partides, si s’ha cobert,
si sobren diners, si en fan falta, si es poden distribuir cap a un altre lloc, doncs no ho sabem.
Per tant, d’alguna manera ens tornen a demanar, com ho vaig manifestar ja en el seu
moment, del Pla de sanejament, un acte de fe. Però aquest acte de fe aquesta vegada
doncs, ho sento molt, però ja no el podem tenir. Perquè, a més a més, clar, és que si ens
diguessin aquests resultats en aquests moments reflectirien ara en aquests moments, això
no vol dir doncs que probablement més endavant algunes d’elles es puguin resoldre però
l’estat actual seria, tal com ens diuen, de l’impost de construcció 75.000 €, que dels
ingressos pel tema del sinistre al xalet Torremar de moment no es cobraran 430.000 €, que
en el tema del Consorci CRT en aquests moments no es cobraran 718.000 €, que el tema
de les concessions administratives els 2.500.000 € de la concessió de Bonpreu de moment
no es cobraran pel problema d’un recurs de l’Estat que ja ens van explicar, en quant a la Llei
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de grans superfícies a Catalunya i vostès parlen que fins al març no es sabrà, això significa
un 6% d’ingressos. Ja vam anunciar al seu moment la necessitat que aquests recursos es
destinessin potser a inversions supeditades a que es concedissin o no es concedissin i no
anés a ordinari perquè podia generar problemes com els està generant en aquests
moments. I després també es detalla, també es fa referència a la davallada segurament de
transferències d’altres administracions i les baixades de recaptació en temes de llars
d’infants, etc. Però només amb el que l’informe d’Intervenció ens quantifica estem parlant
que hi ha més de 4.000.000 € que estan allà i que no sabem què passarà. Home, aquest Pla
també contempla altres possibilitats. El Pablo ens en parlava d’algunes però, entre d’altres
coses, d’aquest fons del FOMIT. Doncs bé, en funció del que passi no existirà, per no tenir
que pagar interessos i amortitzacions doncs ens proposen no fer-ho servir, parla també
d’aquest fons educatiu que es va fer del romanent que va quedar de la construcció de
l’Escola Elisabeth que es podria fer servir per altres funcionalitats, el que passa és, com deia
el Pablo, bé, que hi ha els dubtes de que això doncs pugui ser d’aquesta manera. I també
parla de que es podrien generar altres ingressos que no estaven previstos com el tema de
les concessions de platges que en el futur s’han d’ingressar 300.000 € més que en el futur
doncs que això es pugui, d’alguna manera, ja condicionar. Però ja estem condicionant
ingressos de futur per poder sortir d’aquesta situació amb un nivell d’endeutament, el deute
de l’ajuntament respecte dels ingressos que està, segons l’informe, del 74% i el màxim és el
75%. Per tant, no tenim massa marge de maniobra.
Bé, vista la situació que tenim ens fa analitzar uns pressupostos a cegues, sense tenir la
informació que hauríem de tenir en qualsevol moment.
En quant a les despeses és molt similar al pressupost del 2012. Bé, vostè intenta repetir el
de la situació complicada per la situació de l’economia. Vostè parlava d’un increment en la
despesa d’Acció Social, a la partida d’aquí del pressupost jo no l’he vist, probablement
m’equivoco però la partida d’aquí parla de 140.000 € tant al pressupost del 2012 com al del
2013, potser compta alguna altra cosa, això no ho diu però, en tot cas, jo no ho he sabut
veure i probablement estigui equivocat.
Després hi ha altres partides que sí que de moment, ja ho vam manifestar i ho hem
manifestat en d’altres ocasions, que es podrien d’alguna manera desplaçar i tornarem amb
allò de la publicitat i de la propaganda que s’estan gastant més de 200.000 € a través de
propaganda que segurament se’n podria fer un altre ús. Com tampoc veiem, i són qüestions
que en d’altres moments vostès parlaven d’estalvi, en el tema del subministrament elèctric,
que jo crec que tampoc no s’ha produït.
En tot cas, com dic, el que més ens dol és no tenir aquesta informació i una vegada més
tenir que aprovar uns pressupostos sense aquesta capacitat de ni conèixer les dades reals i,
a més a més, quan fan aquest Pla de sanejament vostès ja manifesten que al 2014 hi haurà
una diferència entre els interessos i les despeses de 2.394 €, és a dir, no sabem com
s’acaba el 2012 i sabem com s’acabarà el 2014 amb una diferència de 2.000 €. Xapó. Per
tant, el nostre vot serà en contra.
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Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde, simplement per puntualitzar algunes coses. La veritat és que em sorprèn, quan
vostè diu que és un excel·lent empresari, que no sàpiga alguns fonaments bàsics.

Sr. Pellicé:
-Perdoni, perdoni, no digui el que jo no he dit.

Sr. Barragán:
-Alguna vegada l’he sentit. Però això no és un tema de debat.

Sr. Pellicé:
-No, no. Probablement Barragán això a mi no m’ho has sentit mai.

Sr. Barragán:
-Que no és un tema de debat, que no, és un tema que l’he sentit alguna vegada.

Sr. Pellicé:
-No canviï les coses ni tergiversi perquè aquestes coses no me les ha sentit mai.

Sr. Barragán:
-És igual. L’estat d’execució del pressupost serà la primera vegada en aquest ajuntament,
després de 20 anys, serà la primera vegada que tindrem una execució real del pressupost a
partir de la implantació d’aquest programa informàtic. Sembla mentida que vostè que ha
estat governant dos anys digui això perquè potser és que no es va preocupar d’interessar-se
com anava l’execució del pressupost perquè això, fins al dia d’avui, aquest ajuntament no ha
tingut mai, mai, una clau d’execució real del pressupost. L’execució real del pressupost la
dóna quan es liquida el pressupost i això és l’execució real del pressupost, mentrestant no,
podem tenir una tendència, podem saber com van les despeses, l’altre dia aquesta mateixa
pregunta vostè la va fer a tots els tècnics de Serveis Econòmics de la Casa, li van donar
complida informació, tots. La despesa, li va dir el senyor interventor, que estava molt
ajustada, sabíem exactament fins a on arribava la despesa. Als ingressos hi havia hagut
algun problema amb el banc que és el que recapta i li van donar complida informació. Però
insisteixo, l’execució real del pressupost es sap quan es liquida el pressupost i sempre s’han
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fet els pressupostos de l’any anterior amb la informació que tens en aquell moment, és com
s’ha fet aquest, ni més ni menys. I aquest, com diu la paraula, és un pressupost i és un
pressupost amb fets reals del que tenim avui dia. Sí que es veritat, com diu l’informe de
l’interventor, que hi ha algunes incerteses però fins que no liquidem el pressupost del 2012
no podem saber si tot això que vostè ha dit que aquests ingressos pot ser que no arribin,
etc, etc, no ho sabrem. Tenim encara marge de maniobra i tenim previst dins del pressupost,
si aquest fet arribés i no s’ingressés tot el que es pensa, no es preocupi que tenim marge de
maniobra, aquest ajuntament afortunadament podrà assumir-ho, haurem de fer algun
exercici de retallar algunes coses però no hi haurà problema.
Respecte a la despesa social dir-li que tinc justament l’ingrés que es dedicarà a Serveis
Socials, Acció i Promoció Social i Foment de l’ocupació i suposa un 3,30% més que l’any
passat. En total es destinen 1.050.517 €. Jo això ho he tret del pressupost, amb rigorositat.
I després acabar d’apuntar que amb el subministrament elèctric justament s’hi està fent un
gran esforç en canviar tot el tema d’enllumenat per estalviar electricament però tots sabem
els anys que estem patint d’una forta pujada del preu de l’electricitat. Per tant, estem davant
aquesta forta pujada però no s’està incrementant la factura de llum de l’Ajuntament de
Salou, sí que no la podem baixar però s’està eixugant justament aquest estalvi que s’està
fent amb la gran pujada que ha patit el cost de la llum.

Sr. Pellicé:
-Perdó, si em permet? Només reiterar el que deia abans, no m’ho ha sentit ni a mi ni ho ha
vist mai escrit, jo crec que si hi ha alguna cosa segura és que això no m’ho ha sentit mai en
la seva vida, primer.
Segon, home, jo crec que s’hauria de tenir una orientació de per on anaven els trets.
D’acord, evidentment que vostè no pot portar les despeses tancades a l’any perquè no,
perquè això ho tindrà quan tancarà l’any al mes d’abril, al mes de març o quan ho facin, però
home, una orientació s’hauria de poder tenir. Que la informació que ens va donar l’altre dia a
la Comissió, escolti, va ser que les despeses eren correctes i que els ingressos també, això
no és cap informació, escolti’m. La informació que necessitem és la informació detallada per
partides i això és el que es necessita. Per tant, que ho tindrem en un futur? Doncs potser sí.
Que la que es tenia fins ara no és la que s’hauria de tenir, també. Però mentre es treballa
s’hauria haver tingut un altre tipus d’informació almenys orientativa. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

Sr. Henar:
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-Sí, gràcies.

Sr. Garcia:
-Perdó Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Garcia:
-Jo simplement, només per fer una valoració del pressupost perquè jo crec que l’explicació
que ha fet el regidor Sr. Barragán ja és suficientment explícita, simplement per fer un
aclariment respecte al tema que es deia de l’estalvi pel tema energètic. Només li volia fer
l’aclariment que amb la nova concessió, amb la nova adjudicació que avui hem aprovat hi
havia una millora i aquesta millora era la substitució de punts de llum de la via pública a
efectes de trobar aquesta eficiència i aquest estalvi energètic. Doncs bé, l’empresa
adjudicatària Rubatec ha proposat com a millora fer una substitució de 2.300 punts de llum
del municipi de Salou. Com es farà? Està estudiat que faria un canvi de 1.000 punts de llum
a l’any 2013 i 1.300 a l’any 2014, amb això evidentment tindrem un estalvi energètic al
municipi. Simplement fer aquest aclariment.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Em continuo confonent, m’agradaria saber qui és el regidor
d’Hisenda, si el Sr. Barragán o el Sr. Garcia? Jo penso que em contestarà, que és qui m’ha
de contestar. Crec que és el Sr. Barragán, no? Perfecte.
La situació econòmica de l’ajuntament és delicada, és a dir, això està clar. Amb un romanent
líquid de tresoreria negatiu al tancament de l’exercici del 2011, per valor de 636.000 €,
l’ajuntament s’ha vist obligat a l’aprovació d’un Pla econòmic financer pels propers quatre
anys on el pressupost del 2013 es veu amb molt poc marge de maniobra, aquesta és la
realitat. Agreujat per alguns fets, alguns ja s’han dit aquí, doncs com la disminució de l’ICIO i
de les taxes urbanístiques per sota d’allò pressupostat pel 2012, que ja era baix. La
impossibilitat de no cobrar la taxa d’ocupació del subsòl, utilitzada per les companyies de
telecomunicacions. La baixada sistemàtica de la participació en els tributs, almenys fins ara,
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de l’Estat. La disminució dels ingressos per taxes voluntàries com llars d’infants, escoles de
música. El risc de no cobrament del dret de superfície de 2,5 milions per part de la superfície
Bonpreu Esclat, amb el factor de suspensió dels permisos conseqüència del recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei de comerç de Catalunya presentat pel Govern del Partit
Popular, per un costat, i per l’altre el contenciós administratiu interposat per l’Escola
Elisabeth. Per tant, elements preocupants que generen una certa indefinició.
En aquest context estem d’acord amb algunes de les previsions pressupostàries previstes
com no disposar del prèstec del FOMIT, que suposaria un estalvi d’1 milió d’euros. O no
incorporar els majors ingressos previstos per les noves concessions de platges per no
generar una falsa eufòria que ens podria portar a un risc major.
Ara bé, considerem que hi ha alguns conceptes en l’àmbit de la despesa que tenen un major
marge d’estalvi, des del nostre punt de vista, que l’aplicat i en relació amb els quals no
estem d’acord amb allò pressupostat. Ens referim a l’increment del Capítol 1 que es
pressuposta a l’alça per un valor de 184.227 € respecte al Pla d’ajust, no respecte a la
despesa de l’any passat sinó respecte al Pla d’ajust, per exemple. O de les retribucions dels
càrrecs eventuals que en la proposta feta pel nostre grup polític, ho recordem, entenem que
la partida es podia rebaixar entre 85.000 € i 95.000 €. O d’una despesa en publicitat que ja
esperem que així sigui o esperem que sigui una xifra semblant. O bé, la despesa en
publicitat i comunicació de les diferents regidories que puja més de 225.000 € i que nosaltres
considerem molt elevada en temps de crisi. O les despeses d’Alcaldia i Protocol que pugen
a 75.850 €. En fi, pensem que es podien, algunes d’aquestes partides, disminuir
ostensiblement, en despesa pressupostària crec que fora bo retocar aquestes partides. O
finalment algunes de les despeses vinculades a esdeveniments tradicionals i aquí val la
pena reflexionar com el Rally o els balls de saló, que no diem que no tinguin efectes positius
a l’economia o per la imatge de la ciutat, però que en relació a aquestes despeses, molt
importants d’altra banda, proposem revisar per tal que es trobin altres fonts de finançament
complementàries a les aportacions que Salou fa per tal que es puguin alliberar recursos i es
puguin aplicar aquests recursos alliberats als serveis dels ciutadans i de les ciutadanes de
Salou.
Si, a més a més, afegim que no disposem de dades sobre l’estat d’execució del pressupost
i, per tant, Sr. Barragán, ho he de dir, li he de dir perquè és la quarta o cinquena vegada que
sento, efectivament fa un any que ho va dir i ho tinc aquí que ho estic mirant, ho va dir
textualment, a l’acta hi consta, que això a partir d’ara doncs, aquesta implantació d’aquest
sistema funcionaria molt bé i ens permetria tenir aquest coneixement. Coneixement que,
d’altra banda, coincideixo amb el Sr. Pellicé, jo crec que una cosa és tenir el pressupost
ajustat, que és impossible, i una altra cosa és conèixer la tendència i això jo crec que
sempre hi hagut aquesta informació i més d’aquí ve la importància, en un moment de crisi
econòmica, en un moment de romanent líquid de tresoreria negatiu, en un moment de Pla
econòmic i financer a quatre anys.
Bé, en tot cas, hem de dir que veiem un cert esforç de previsió pressupostària, ho
reconeixem, però encara ens sembla insuficient donada la precarietat de la situació
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econòmica i, per tant, el nostre vot serà en contra, entre d’altres coses perquè nosaltres som
gairebé tots ateus i, per tant, no fem actes de fe.

Sr. Barragán:
-Simplement, Sr. Alcalde, simplement per puntualitzar molt breument. Respecte al Pla
d’ajust sí que és cert que hi ha hagut un increment al Capítol 1 de tres-cents cinquanta i pico
mil euros i era perquè en el moment del Pla d’ajust el Cap de RRHH, el Cap de Servei de
RRHH no tenia encara comptabilitzat tot el tema de l’antiguitat, sobretot eren alguns trets
bàsics i hi havia algunes jubilacions i hi havia algunes altes i baixes que encara al mes
d’octubre no es tenia comptabilitzat. El que sí que és cert és que aquest increment del
Capítol 1 respecte al Pla d’ajust no ha incrementat el pressupost sinó que simplement el que
s’ha fet ha sigut que aquests tres-cents i pico mil euros s’han tret d’altres partides per acabar
de quadrar sobretot la xifra final del Pla d’ajust.
Dir-li també que vostè torna a fer menció a les partides, sobretot d’Alcaldia, Protocol,
Premsa i jo també afegiria tota la despesa discrecional de les regidories de totes les àrees
que han patit totes un 10% de baixa respecte a l’any anterior, portem dos anys baixant, l’any
passat va ser un 5% i aquest any és un 10% més. Per tant, jo crec que l’esforç s’està fent.
I després, repeteixo el mateix respecte a conèixer la realitat actual d’execució del pressupost
doncs bé, ja els hi vaig dir, serà la primera vegada quan aquest any l’eina informàtica estigui
totalment implementada que apretant un botó, per dir-ho així, sabrem al mateix moment amb
aquests centres gestors, tots sabrem al moment com està l’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Salou. Fins ara no ha pogut ser, sí que és veritat que fa un any que ho vaig
anunciar i que m’hi vaig comprometre i, a més, penso que la llei també ens obliga a donar
informació cada tres mesos, l’altre dia van tenir tots complida informació per part dels
tècnics, els programes informàtics no són fàcils d’implementar, cada vegada que fas una
cosa doncs surt un altre problema, portem un any, jo crec que ara ja estem en la fase final,
això em diuen i jo també estic preocupat, no estic preocupat per l’execució del pressupost
perquè sí que tenim informació, però no voldria que quedés aquesta impressió de que no
tenim informació, sí que tenim informació de com està el pressupost, només faltaria, només
faltaria, per això està l’interventor i tota la seva àrea. O sigui que la despesa la tenim al dia,
sí que no podem escenificar-la en números però no diguem això perquè no és veritat, no la
podem presentar en un full exacte per poder donar però precisament l’interventor quan ha
informat el pressupost jo crec que clar, això si no fos així no hauria informat favorablement el
pressupost. Per tant, jo crec que hauríem de ser una mica curosos en com diem les coses.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Barragán? Un suggeriment, busqui’s un pla B perquè no ho torni a dir,
perquè jo entenc el seu esgotament de sentir-nos una vegada i una altra. Posi algú amb una
visera sota un llum a sumar, simplement. Ja està.
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Sr. Pellicé:
-Perdó, només una qüestió. A veure, curosos ho som però hem dit que la manca
d’informació pel que és el Ple, li havia dit abans que probablement vostè la informació la té
però clar s’han d’analitzar una sèrie de coses.

Sr. Alcalde:
-Està aclarit, és que si no no acabarem Sr. Pellicé. Moltes gràcies a tots els portaveus dels
grups municipals que han intervingut. Permeteu-me que faci una petita valoració en relació a
aquest pressupost. Entenem que és un molt bon pressupost i més donades les
circumstàncies econòmiques que pateix l’Estat Espanyol, Catalunya i totes les
administracions públiques on els ingressos estan caient. Nosaltres presentem uns
pressupostos 3 milions inferiors al pressupost de l’any anterior, per tant, és una reducció
però dins d’aquestes dificultats, que són moltes, cal dir que s’ha tingut la capacitat en la seva
gestió i, per tant, aprofito per felicitar a tots els regidors i regidores de l’equip de govern i
molt especialment al regidor de l’Àrea Econòmica, el Sr. Jesús Barragán, per tal de
prioritzar, és a dir, fer política, una política que consisteix en el següent, en ser molt solidaris,
per tant, la partida d’Acció Social s’incrementa. Però també hem tingut la vista i tenim la visió
de prioritzar aquelles àrees que generen economia, com són Turisme, com és Comerç i com
és Promoció Econòmica, i una àrea que és fonamental per la ciutadania però que també és
fonamental pel turisme, com és la de Seguretat Ciutadana.
Per tant, jo us felicito sincerament perquè crec que és una bona eina per treballar aquest
2013, garantim els serveis, no només la seva garantia sinó que també uns serveis de
qualitat i s’ha reduït en aquelles àrees, molt, tots ens hem reduït un 10%, però també s’ha
reduït o s’ha fet més esforç en aquelles àrees com poden ser Festes, que jo crec que no
estem en època de fer masses festes sinó que s’han de fer les necessàries perquè també la
població ha de tenir el seu patrimoni actiu més important com són les seves festes però
d’aquí sí que es pot reduir. Molt bé per la feina feta. I també vull agrair especialment al Sr.
Pablo Otal per la seva abstenció en aquesta votació. Sincerament moltes felicitats i, com no
també, doncs a tots els treballadors i treballadores, a tots els funcionaris de l’Àrea de Gestió
Econòmica que han fet possible aquest pressupost que entenc que és un bon pressupost
per tirar endavant el progrés de la nostra ciutat. Moltes gràcies.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Otal:
-Només aprofitar l’oportunitat de l’últim Ple de l’any per felicitar el Nadal a tots, als companys
regidors, al públic assistent i desitjar que l’any vinent sigui una mica millor i els índexs
econòmics comencin a canviar i arribem al punt d’inflació i comencem a veure la llum al final
del túnel. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pelicé.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, en la mateixa direcció des d’Unió Municipal de Catalunya felicitar les festes tot i ser
conscients de les dificultats que molta gent passarà aquests dies i desitjar que aquest 2013,
com bé deia el company, doncs comencem a veure que canvia aquesta tendència.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Simplemente reiterar lo mismo. Puede parecer protocolario pero desde el Grupo Popular
queremos manifestar de todo corazón y desear a todos los compañeros del Consistorio, a
todos los concejales de todos los grupos municipales, felicitar a toda la ciudadanía de Salou
y a toda la gente que nos acompaña hoy en esta sala, de todo corazón en nombre del Grupo
Popular y del mío propio desear una Feliz Navidad y unas Felices Fiestas y esperar, como
ya se ha dicho, que el próximo año sea un poquito mejor al menos que el año que
abandonamos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-Gràcies Sr. Granados. Bé, és Nadal, ja s’ha dit, estem a les portes d’un nou any i no
s’escau cap pregunta avui, s’escau, en tot cas, l’ús de la paraula del Grup municipal
Socialista i ho faig per felicitar el Nadal a tots els salouencs i salouenques, a tots els
membres i personal de la Corporació, a tots els presents d’una manera especial i desitjar-los
pel proper any 2013 un any de pau, de salut i de treball.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias. Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-En nom del Grup municipal de Convergència i Unió adherir-me també al que han dit els
meus companys i felicitar, sobretot, a tota la ciutadania, a tots vosaltres que esteu aquí
presents i als companys de Consistori, funcionaris i tots, molt Bon Nadal. I desitgem sobretot
que a l’any vinent ens vagi a tots una mica més bé. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Com alcalde, en nom propi i en nom de la Corporació també vull felicitar
aquestes festes nadalenques als presents, als regidors i regidores, als treballadors i
treballadores, funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Salou i a tota la població en
general.
També desitjar un bon any 2013, un any en què les previsions econòmiques de l’Estat
Espanyol no són gens bones, tots n’estem sentint parlar de quins són els índexs que venen
d’atur i no són gens halagüeños. Però també cal dir que les previsions que tenim de turisme
a la nostra població per a l’any 2013, hem de ser prudents, però hem de dir que sí que
venen com a millors que en anys anteriors i això vol dir que l’economia es manté i, per tant,
vol dir que podem mantenir els llocs de treball que tenim ara. Però també un desig, un desig
de que les previsions que hi ha d’inversió privada, que és la que genera nous llocs de treball
perquè Salou també està afectat, evidentment, per la crisi econòmica i tenim persones i
famílies que es veuen afectades i que no tenen un lloc de treball doncs bé, que aquestes
inversions es puguin portar a terme perquè són les que generen molts llocs de treball i són
on aquestes persones poden tenir una nova possibilitat. És aquest desig de creació de
empleo, que es diu en castellà, el que ens ha d’unir a tots plegats perquè això sigui una
realitat. Per tant, que el 2013 sigui un millor any per a tothom. Moltes gràcies. S’aixeca la
sessió.

 74
75
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM.»
²2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM.»
2Y1W3X290Q3F2V5C0EMM

 SECWI0SI



27-12-12 12:58

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:55 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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