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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/1/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE GENER DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 25 de gener 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 21 DE DESEMBRE DE 2011.
Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 21 de
desembre de 2011, 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 5720
FINS AL NÚMERO 5875 DE L'ANY 2011 I DES DEL NÚMERO 1 FINS AL NÚMERO 221
DE L'ANY 2012.
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 5720 fins al número 5875 de l’any
2011 i des del número 1 fins al número 221 de l’any 2012. El Ple de l’Ajuntament en resta
assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT SOCIALISTA
DE CATALUNYA, D'UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA, D'UNITS TOTS PER SALOU I
DE RENOVACIÓ DEMOCRÀTICA DE SALOU EN RELACIÓ A L'INCREMENT DE
L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A L'ANY 2012.

Vista la moció que presenten els Grups municipals del PSC, de UMdC, de UTPS i de RDS,
que tot seguit es transcriu:

“El passat mes d’octubre, el Ple Municipal de l’ajuntament de Salou, amb l’oposició dels
grups municipals sotasignants de la present moció, va aprovar les Ordenances Fiscals per
l’any 2012 amb un increment de l’Impost de Béns Immobles del 8,5 per cent.
D’altra banda el dia 30 de desembre de 2011 el Govern Espanyol va aprovar un Decret Llei
pel qual, entre d’altres qüestions, es va regular la pujada de l’Impost de Béns Immobles en
un 10 per cent als municipis que havien fet la darrera revisió cadastral abans de l’any 2001.
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El municipi de Salou es troba, entre altres municipis de la província, en aquest darrer cas,
per la qual cosa la pujada de l’Impost de Béns Immobles podria arribar en molts casos a la
desmesurada quantitat del 18,5 per cent amb els consegüents greus perjudicis per les
economies familiars i per l’activitat econòmica de la nostra ciutat.
Per tot això s’acorda el següent:
Anular la pujada de l’IBI previst a les ordenances fiscals de l’any 2012, ja que la pujada
decretada pel Govern Espanyol és superior a la prevista en les ordenances fiscals per
l’esmentat any.
Pel Grup Municipal del PSC
Zacarias Henar i Moros

Pel Grup Municipal de UMdC
Salvador Pellicé Casadó

Pel Grup Municipal de UTPS
Manel Macho-Quevedo i Vivó

Pel Grup Munciipal de RDS
Pablo Otal Viña”.

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots en contra (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9
vots a favor (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de RDS i 1 de UTPS), NO APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Otal:
-Bon dia senyor alcalde.

Sr. alcalde:
-Bon dia Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bé, jo crec que la moció és el suficientment explícita per tal que es reculli l’esperit del què
vol dir. És a dir, si a la presentació del pressupost i a l’aprovació de les ordenances fiscals
s’havia fet, com es va afirmar aquí, i no ho dubto de moment fins que vegem el
desenvolupament del pressupost, que un 8,5 % de pujada pensant que l’Estat no pujaria els
valors cadastrals i la possibilitat de pujar l’IBI i amb això cobrien un pressupost realista i
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efectiu, com es va dir, entenc en aquest moment que per les famílies de Salou una pujada
d’un 18,5 % és excessiu i desmesurat, com molt bé diu la moció. Jo crec que hi ha d’haver
fórmules legals per modular, com a mínim modular, unes pujades altes per tal que ens
moguem en unes quantitats assumibles per la immensa majoria de la ciutadania. Un 18,5 %
a conseqüència del decret del dia 30 de desembre és com un suplement que anirà molt bé,
evidentment, a l’ajuntament, però jo crec que en aquests moments on la pràctica totalitat
dels ciutadans estan sotmesos a una situació econòmica molt complicada, jo crec que
d’alguna manera es podria recollir l’esperit de la moció i modular aquesta pujada en uns
termes assumibles. Res més.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Molt bon dia. Molt breument perquè jo crec que ja ha estat prou clara la intenció d’aquesta
moció. Però bé, insistir una mica en el fet que en el seu moment doncs vostès van
contemplar aquest 8,5 % d’augment, una mica per quadrar, en el seu moment justificaven la
necessitat de quadrar els pressupostos i entenem doncs que materialment vostès tenien
suficient doncs com per poder tirar endavant el pressupost del 2012. En aquests moments
aquest 10 % superior a aquest 8,5 %, com deia el company Pablo, doncs és un fet que els hi
ve de més a més, que pel que significa a les economies tant de les empreses com per les
economies familiars és un cop bastant important, doncs seria el moment de poder procedir a
tirar endarrere el que és aquesta ordenança que segurament les possibilitats jo crec que sí
que hi són en aquests casos sempre i quan no perjudiqui al ciutadà. Una altra cosa seria
modificar l’ordenança fiscal en cas que fos perjudicial per l’usuari. Per tant, doncs bé, com
diu la moció demanaríem que es fes aquest esforç de cara al ciutadà perquè no sigui més
greu del que ja és aquest 8,5 %.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Garcia:
-Sí.

Sr. alcalde:
-Sr. Mario.
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Sr. Garcia:
-Anticipar que el vot del grup Popular serà en contra de la moció presentada però per una
estricta qüestió de legalitat. A ver, en la moción que se presenta se pide que se anule la
subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en las ordenanzas fiscales que se
aprobaron para el año 2012.
Al respecto, es preciso clarificar que la Ley de Haciendas Locales determina que la
meritación del impuesto se produce en fecha 1 de enero de cada año, y en consecuencia es
en ese momento, en el momento en que se merita dicho impuesto, cuando queda definida la
estructura del mismo. ¿Y de qué manera? Pues determinando la base imponible del mismo,
determinando el tipo impositivo aplicable y la cuota a liquidar y determinando el período
impositivo que legalmente es de un año, como todos ustedes saben.
Por eso, legalmente si se aprobase una moción de este tipo, tampoco tendría efectos en el
recibo del IBI para el ejercico del 2012, ya que técnicamente ya se ha producido su
meritación, con independencia de la fecha de liquidación que puedan tener los respectivos
recibos.
En defnitiva, tanto las ordenazas fiscales que fueron aprobadas por este órgano, como el
RD 20/2011 son de obligado cumplimiento. Las ordenanzas, por lo que ya se ha
manifestado, y el Real Decreto pq estamos ante una ley estatal que tiene una aplicación que
podríamos denominar como “ope legis”, es decir, que es de obligado cumplimiento por
ministerio de la ley.
Estos razonamientos se derivan de los propios informes técnicos emitidos por los
funcionarios de la Corporación de Salou, que en modo alguno cuestionan una posible
interpretación diferente, y en consecuencia, el voto del Grupo Popular será contrario a la
moción. Es decir, estamos puramente ante una estricta cuestión técnica y no es ya por una
voluntad o unas voluntades sinó por una cuestión estrictamente legal.
Es cierto que el RD 20/2011 ha establecido una serie de medidas que no se habían podido
prever por parte de las Corporaciones Locales, y somos conscientes del esfuerzo que van a
tener que realizar todos nuestros vecinos como consecuencia de la aplicación del mismo, y
por ese motivo en los ejercicios siguientes debemos estudiar las fórmulas necesarias que
permitan reducir la presión fiscal imprevista y derivada de la obligada aplicación del Real
Decreto. Muchas gracias.

Sr. alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.
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Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bon dia senyors regidors, senyores i senyors. Bé, ja s’ha dit, la
moció és prou clara però tot i així i especialment després de les paraules del Sr. Garcia
voldria en nom del Grup municipal Socialista aportar, encara que de forma breu, algun dels
arguments essencials des del nostre punt de vista, que justifiquen la presentació de la
moció.
Miri, la postura del nostre grup municipal a les ordenances va ser clara. Nosaltres vam votar
en contra a les ordenances municipals del 2012, ordenances que vostès van presentar al
mes d’octubre per la senzilla raó que mentre en aquell mes l’Índex de Preus al Consum
interanual era del 3,1 vostès van plantejar pujades molt superiors, el 8,5% com en la Taxa
de recollidad de residus, el 25% en el tema de la recollida de vehicles, el 12% les taxes de
l’Escola de Música i, en el cas que ens ocupa, l’Impost de Béns Immobles el 8,5%. Clar,
nosaltres hi vam votar en contra. Posteriorment, com ja és sabut, el 21 de desembre, millor
dit, el 30 de desembre el Govern Espanyol va fer i publicar un decret llei, convalidat
posteriorment per les Corts. Nosaltres ja als pressupostos també hi vam votar en contra el
dia 21 de desembre, per entendre que els números que ens presentaven no eren reals i no
tenien altre objectiu que tapar el forat descomunal que al llarg dels darrers tres anys havien
generat i que pujava la quantitat de 3,3 milions que volien fer quadrar comptablement amb
un ingrés patrimonial de 2,5 milions en concepte de cànon d’una finca municipal per
l’explotació d’una superfície comercial. Allò ja va merèixer la consideració, des del meu punt
de vista, com del “cuento de la lechera”. Ja els hi vaig dir en el seu moment. Doncs bé,
parlem del Decret llei del 30 de desembre. En aquest decret llei es diu clarament que a partir
que tots els ajuntaments, tots els municipis que tinguin una ponència de valors cadastrals
anteriors al 2002 incrementaran el tipus de gravamen de béns immobles en un 10%.
Evidentment, per tant, en el cas de Salou serà l’increment del 8,5% com a conseqüència de
les ordenances municipals del 2012 i el 10% com a conseqüència del decret llei. Per tant, un
18,5%. Molt bé.
Vostès ja han anunciat, ja ens ho van dir a la Junta de Portaveus, la posició dels membres
del govern, proposta a la qual votaran en contra, la qual cosa no deixa de generar certes
contradiccions. Miri, el Sr. Barragán va dir unes paraules, que ara li repetiré textualment, al
presentar-nos el pressupost, deia: “és un pressupost realista, que aposta per la
transparència i amb un clar objectiu d’equilibrar les despeses als ingressos reals”, i afegeix:
“s’han acabat els temps de gastar més del que ingresses”. Bé, vostè sap molt bé que
l’increment d’un punt en el percentatge de l’Impost de Béns Immobles significa al voltant
d’uns 150.000 €, així ha sigut amb aquest increment del 8,5% que han passat de recaptar de
15,4 milions l’any passat a preveure una recaptació de 16,7 milions. Bé, doncs clar, és obvi
que amb aquests paràmetres l’increment del 10%, declarat pel Govern espanyol, que és llei,
que s’ha de complir i està convalidat, efectivament, vol dir que les arques municipals
ingressaran per aquest concepte 1.500.000 global més del pressupostat, 1.500.000 que
d’acord amb les seves paraules Sr. Barragán, no necessitem perquè els pressupostos ja
estaven equilibrats. O és que el que volem ara, el que volem ja no és gastar més del que
ingresses sinó pel contrari ingressar més del que gastes, com si fossim una institució
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financera amb ànim de lucre i no una administració pública? Si estaven equivocats ha
d’ingressar més del que anava a gastar.
Miri, tenim una oportunitat d’or de pensar en la ciutadania modificant les ordenances i el
gran increment de l’IBI en el seu moment per la fórmula tècnica que convingui, per la fórmula
tècnica que convingui, sense desequilibrar el pressupost municipal. No entraré en raons
tècniques per justificar aquesta posició negativa perquè estem parlant de voluntat política
bàsicament per part del consistori en benefici de la ciutadania i de l’economia de Salou en
temps de la crisi econòmica més greu dels darrers 80 anys. Que per cert, en aquests
moments totes les notícies ens estan parlant que les grans previsions del Banc Mundial i del
Fons Monetari Internacional ens porten a una nova recessió durant el 2012. Escolti, les
situacions excepcionals mereixen solucions excepcionals i, per tant, instem a tots els grups
polítics a que es sumin a la moció presentada. Mitjançant mesures tècniques, el sentit de la
moció és clara, anul·lar, anul·lar aquell acord i buscar solucions tècniques si convé per la via
de modificacions, per la via del tipus que sigui, s’han de trobar, però és un tema polític, és
voluntat política, no acceptem una altra resposta que no sigui la voluntat política. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Bé, si no hi ha cap altra intervenció més, simplement una reflexió, dir que, Sr. Zacarias,
perdoni però no és una qüestió de voluntat política, vostè sap molt bé que és un tema
d’estricta legalitat, és un decret i és llei i les administracions públiques també estan
subjectes al compliment de la llei. Una llei que és genèrica, no només per l’Ajuntament de
Salou sinó per a tots els municipis que conformen l’Estat espanyol. Per tant, tots i cadascun
d’ells estan obligats a complir aquesta normativa, una altra cosa és que el propi decret
hagués establert algun tipus de clàusula o algun tipus de funcionament equilibrant aquesta
situació, però no és així Sr. Zacarias. I resulta que el fet que l’Ajuntament de Salou ha fet bé
els deures durant tot aquest temps que estem nosaltres al govern i hem eixugat el deute i
això podia significar uns majors ingressos, això ara és un problema? Doncs miri, si
l’Ajuntament de Salou no hagués treballat, si el govern actual no hagués treballat bé no
estaríem parlant que hi podria haver un romanent de tresoreria d’aquest exercici degut a una
imposició legal, perquè si no fos així i tinguéssim forats Sr. Zacarias, això serviria per
eixugar deutes, però com no és així possiblement quan acabi l’any, i ho sabrem, hi haurà un
romanent. I ho dedicarem, ja li dic jo, a qüestions que siguin en benefici de la pròpia
ciutadania perquè no podem tirar cap endarrere, perquè no podem nosaltres anul·lar una llei
que ve del Parlament de l’Estat espanyol, i això ho ha d’entendre. I el debat aquest, en tot
cas, a Madrid, Sr. Zacarias, que és allà on es va aprovar.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. alcalde:
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-Deixi’m, deixi’m acabar, no m’interrompi. Aleshores Sr. Zacarias, com molt bé ja li avançava
el Mario, l’equip de govern treballa i estudia de quina manera nosaltres podem mitigar
aquest efecte d’increment que ha suposat no només per Salou sinó per a tots els municipis
d’aquest país, de l’Estat espanyol. Estudiarem a veure les fórmules legals que ens poden
permetre i és així Sr. Zacarias i no hi ha més volta de fulla. Per tant, nosaltres votarem en
contra d’aquesta moció.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados? A veure, jo crec que vostè no ha recollit les meves paraules.
En primer lloc, el problema no és recaptar més, el problema és recaptar més, amb uns
pressupostos equilibrats, pagant els ciutadans. Aquí estem defensant els interessos dels
ciutadans, no, no, perdoni, no és el mateix. Vostès no ho estan defensant en els mateixos
termes que en aquest cas estem plantejant des dels grups de l’oposició, el problema és que
aquest 18,5% de l’IBI el paguen els ciutadans, oh clar, sí, sí, i la qüestió està en què, doncs
en definitiva, la taxa interanual estava al 3,1 %, escolti estem pujant desmesuradament
l’Impost de Béns Immobles. Escolti, el que jo li dic, clar que s’ha de complir, no tenim
competències per entrar en aquesta qüestió, és el Govern i és el Parlament qui l’ha
refrendat, però escolti, a les ordenances tenim possibilitats d’incidir, en el que és
competència nostra de l’ajuntament tenim possibilitats d’incidir-hi políticament, podem
prendre decisions i aquesta és la qüestió. Quin tipus de decisió tècnicament Sr. Granados?
S’ha d’estudiar, es pot estudiar.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-No, perdoni, perdoni, però no em digui, no em digui que ja estudiarà no sé quina evolució,
no sé quina qüestió. Escolti, en el tema de l’IBI la proposta és molt concreta, si vostès
haguessin tingut voluntat política de fer alguna cosa, aquesta proposta, com han fet d’altres
vegades, aquesta moció presentada el divendres passat, vostè senyor alcalde s’hagués
posat en contacte amb els grups de l’oposició, com ha fet d’altres vegades i molt ben fet, i dir
doncs escolti, per què no pactem alguna cosa? Mirem què és el que podem fer tècnicament,
mirem com retornar. Escolti, si vostès voten en contra d’això, el que estan votant és en
contra de veure mecanismes que permetin que els ciutadans no paguin més del 10% de l’IBI
que marca el decret llei. Aquesta és la qüestió, aquesta és la qüestió, una altra cosa és
difressar la veritat Sr. Granados.

Sr. alcalde:
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-Bé, qui disfressa la veritat i qui vol saltar-se la legalitat és vostè Sr. Zacarias, perquè hi ha
informes tècnics que ens estan, deixi’m acabar, ens estan dient això i calmi’s, tranquil. Miri
Sr. Zacarias, tècnicament, jurídicament el que vostè proposa és inviable i no ens hem
assegut perquè vostès demanen la nul·litat i això és legalment impossible, nosaltres no
podem anul·lar els efectes d’una llei Sr. Zacarias i això ho ha de saber vostè. I vostè aquí
avui està fent això com dient que l’Ajuntament de Salou és l’únic ajuntament d’aquest país
que ha d’aplicar la llei, doncs no. I escolti’m Sr. Zacarias, em pot dir vostè si és que hi ha
alguna taxa o algun impost que no paguin els ciutadans? Clar que ho paguen els ciutadans,
tots ho paguen, sempre, els impostos i les taxes, no està descobrint res. Això és demagògia
política Sr. Zacarias. I vostè d’un problema nacional, d’un problema d’estat o de llei general
per a tot l’Estat espanyol en vol fer un problema local o un problema municipal, i no és així
Sr. Zacarias. Escolti’m, tranquilitzi’s que nosaltres ja hem pres mesures i prenem mesures
per mitigar aquests efectes i el Sr. Barragán li vol contestar des del punt de vista d’un
informe jurídic que té ell de la seva àrea.

Sr. Barragán:
-Sí, jo simplement per acabar de clarificar i contestar al Sr. Zacarias, però de totes maneres
tant el senyor alcalde com el Mario Garcia ja li han respost. Tenim un informe jurídic i
realment hi ha fet menció el Sr. Garcia, que la Llei d’hisendes locals determina que el
meritament de l’impost es produeix el dia 1 de gener. Per tant, el 8,5% que ja havíem pujat a
les taxes és aquest i el 10% també, per tant, no tenim possibilitats de poder-ho canviar, ni
tècnicament ni amb voluntat ni sense voluntat, és el que ja li han dit. I això consta en un
informe jurídic. Una altra cosa és com acabarà l’impacte al pressupost. Nosaltres a finals
d’any, quan realment sapiguem els ingressos que hem tingut sabrem realment quin
romanent podem tenir i de cara a l’any vinent o en exercicis diferents mirarem com
compensar aquesta pujada, però aquest no és el moment precisament d’estudiar aquesta
proposta que ens ha fet aquí.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán, vostè evidentment no em deu escoltar.

Sr. Barragán:
-Sí, i tant que l’escolto.

Sr. Henar:
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-No, no m’escolta. Ni escolta ni es llegeix, en aquest cas, la moció, no se la deu haver llegit.
Aquí no parla de decret llei, no parla del govern, parla d’anul·lar la pujada de l’IBI, però no la
del decret llei, la prevista a les Ordenances fiscals de l’any 2012.

Sr. alcalde:
-És igual.

Sr. Henar:
-No, no, perdoni, perdoni Sr. Granados, ara deixi’m acabar. Miri, hi hagut moltes vegades,
moltes, tres, quatre, en els darrers mesos diverses vegades, i estem molt satisfets que així
sigui, en què l’oposició ha presentat mocions concretes, textuals, en una determinada línia i
hem pactat modificar absolutament el contingut de, en alguns casos, el 80% mantenint
l’esperit. L’esperit està clar Sr. Granados, l’esperit està clar, l’esperit és indiscutible, és veure
de quina manera aconseguim que l’Impost sobre Béns Immobles del 8,5% més el 10%
marcat per l’Estat no gravi a les economies familiars ni al sistema econòmic de la ciutat. És a
dir, vostè em pot dir, miri, tècnicament això així anul·lant-lo no es pot fer, jo no li estic
discutint això, li estic discutint el fet del 18,5%, això és el que diu. Per tant, si vostè hagués
tingut voluntat política, insisteixo, era molt senzill, una trucada, asseiem-nos, parlem-ne del
que es pot fer. Perquè miri, aquesta insistència que vostès plantegen en tots aquests temes
a mi només em fa pensar una cosa, sincerament Sr. Granados, i amb això acabo. Només
em fa pensar que realment aquest pressupost tan equilibrat no està tan equilibrat, els hi
faltaran 2.500.000 €, que ja els hi dèiem en el debat dels pressupostos, els hi faltaran,
perquè preveuen uns ingressos patrimonials que el més calent està a l’aigüera, i per tant, los
ha venido, aquello que se dice, Dios a ver, con esta operación. I vostès, perdoni Sr.
Granados, vostès no volen deixar la mamella, està clar, pagui qui pagui, aquesta és la
qüestió.

Sr. Garcia:
-Si em permet una apreciació per tancar el debat ja. Sr. Zacarias a veure, és que estem
portant el debat jo crec que a un punt sense retorn. O sigui estem parlant de voluntats
polítiques i jo simplement li faig una pregunta, en aquesta qüestió que vostè planteja de
voluntat política o no voluntat política jo arribo a una conclusió i és que de tots els
ajuntaments que tenim al voltant nostre, entre d’altres el de Tarragona que està governat pel
Sr. Ballesteros del partit Socialista, tampoc té aquesta voluntat política, és que fixi’s una
cosa, és que li faig aquesta reflexió per una qüestió bàsica, és que jo crec que els
ajuntaments és evident que tenen voluntat política però quan tècnicament no es pot fer una
cosa el que no farem els polítics és prendre decisions que siguin il·legals. I li poso un sol
exemple, l’Ajuntament de Tarragona, com exemple, quant pugen l’IBI a Tarragona?
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Sr. alcalde:
-El 19,5%.

Sr. Garcia:
-Quant? I vostè ho sap igual que jo.

Sr. alcalde:
-El 19,5%, el 9,5% més el 10%.

Sr. Henar:
-Miri, vostè té la virtut, Sr. Garcia, de parlar sempre de temes que no afecten a Salou.

Sr. Garcia:
-És possible que tingui alguna virtut.

Sr. Henar:
-Sí, una però és aquesta, sempre parla de temes que no són de Salou. És a dir, li deu
interessar més la política general, la política de Tarragona.

Sr. Garcia:
-No, no, li estic parlant de política local de Tarragona, no de política nacional o estatal, li dic
de Tarragona.

Sr. Henar:
-La política de Tarragona és qüestió i competència dels tarragonins i responsabilitat dels
tarragonins, i nosaltres estem debatent el tema de Salou Sr. Garcia. Jo li estic dient,
defensant la legalitat, valorant els temes tècnics, escolti, insisteixo, als ciutadans els hi és
molt difícil entendre que no hi hagi solucions tècniques per resoldre aquesta qüestió, hi ha
d’haver solucions tècniques. Tècniques que permetin que una pujada tan desmesurada no
es pot determinar i aquesta és la qüestió. I si vostès, i si vostès no estan d’acord amb
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aquesta qüestió diguin-ho clarament, diguin-ho clarament però no emboliquin la troca, la
qüestió fonamental és aquesta, vostès no estan d’acord amb tota aquesta qüestió.

Sr. Garcia:
-Vostè ha escoltat la meva explicació del vot, no?

Sr. Henar:
-Sí, sí, sí.

Sr. Garcia:
-Que el que hem de buscar són fórmules pels exercicis propers que ens permetin rebaixar
aquesta pressió fiscal però ara tècnicament no es pot i com no es pot, no es pot.

Sr. Henar:
-Això té un nom, tan senzill com no tenir voluntat política. Si vostès haguessin tingut voluntat
política vostès s’haguessin posat en contacte amb l’oposició i ja haguessin pactat el que fos,
fins i tot aquesta moció.

Sr. alcalde:
-Escolti Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sr. Granados ja acabo, estic en el meu torn de paraula, Sr. Granados ja acabo amb això, no
li donin més voltes al tema, crec que ja he estat prou explícit que aquí el que falta és voluntat
política de buscar una solució perquè els ciutadans no hagin de pagar aquesta monstruositat
del 18,5%.

Sr. Barragán:
-Sí, senyor alcalde només per acabar. I vostè que és tan amant de llegir les lleis i interpretarles a la seva manera, li dic perquè potser sí que aporta alguna solució tècnica, els tècnics de
l’ajuntament no l’han trobat. Però jo, de totes maneres, només perquè prengui nota, article
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75 de la Llei d’hisendes locals, ho diu clarament, si vostè és capaç d’aquesta llei saltar-se-la,
cap problema.

Sr. Henar:
-Li he parlat de bonificacions, de mecanismes de retorn, eh Sr. Barragán. I aquests
mecanismes de retorn vostès amb la seva postura no els estan buscant, no els hi
interessen. Però no els hi interessa perquè tenen un problema molt greu amb el pressupost,
si això ho entenem però digui-ho clar.

Sr. Barragán:
-No he sentit la proposta seva de totes maneres, encara no he sentit com.

Sr. alcalde:
-Si us plau, acabem ja, simplement una reflexió. Miri, vostè diu que nosaltres no tenim
voluntat política per arribar a un acord, vostès no la tenen perquè vostè el que pretenia
justament és això que ha fet aquí avui, demagògia política. Sí senyor, perquè vostè abans
de presentar la moció hauria pogut dir, escoltin hem pensat això, què us sembla? Però no ho
fa perquè no li interessa, a vostè li interessa el debat polític, demagògia política. I ja està,
acabem.

Sr. Henar:
-Miri Sr. Granados, demagògia política i debat polític són dues coses totalment diferents,
vostè no ho utilitzi com a sinònims. Miri, insisteixo, hi ha com a mínim quatre exemples
propers, dels darrers mesos, on en propostes de moció de l’oposició vostè que és l’alcalde i
té lògicament la responsabilitat i la iniciativa política d’aquest municipi s’ha posat en contacte
amb l’oposició. Nosaltres ja hem manifestat la nostra voluntat a través d’un escrit, la
resposta ha sigut que vostès estan en contra, doncs assumeixin les conseqüències.

Sr. alcalde:
-No estem en contra d’aquesta moció perquè nosaltres el que fem és aplicar la llei, perquè
ens vincula la llei Sr. Zacarias.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PREU DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, LES
INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES DE BOMBAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES
NOVES ESCOMESES PARTICULARS DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU, DURANT EL
PERÍODE DE PRÒRROGA FORÇOSA (1 D'ABRIL DE 2011 A 31 DE DESEMBRE DE
2012).

FETS
1. El 28 de març de 2003, l’Ajuntament de Salou i l’empresa LIMPIEZAS SALOU SA
(LIMSA) formalitzen el contracte de gestió, en règim de concessió administrativa, dels
serveis de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram i pluvials, les
instal.lacions electromecàniques de bombament i l’execució de les noves escomeses
particulars al terme municipal de Salou, per un termini de 8 anys (fins a 28 de març de
2011) i un preu de 2.209.500,73 €, IVA inclòs, a raó de 276.187,59 € anuals.
2. L’evolució del preu anual del contracte, resultat d’aplicar a l’import d’adjudicació
l’increment d’inventari i els coeficients de l’IPC, es detalla en la taula següent:
Anualitat
abril 2004 - març 2005
abril 2005 - març 2006
abril 2006 - març 2007
Anualitat
abril 2007 - març 2008
abril 2008 - març 2009
abril 2009 - març 2010
abril 2010 - març 2011

Preu anual IVA inclòs
301.039,92 €
338.243,00 €
364.607,26 €
Preu anual IVA inclòs
400.034,29 €
424.644,02 €
487.910,66 €
496.918,65 €

3. El 6 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament declara aquest contracte en situació de
pròrroga forçosa, a partir del 29 de març de 2011 i fins el 31 de desembre de 2011, per
tal que la nova Corporació sorgida de les eleccions municipals de 22 de maig de 2011
decideixi la forma de gestionar el servei una vegada expirada la seva durada actual.
4. El 25 de novembre de 2011, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni requereix a LIMSA que formuli una proposta valorada, desglossada i
justificada de reducció dels treballs i prestacions no bàsics ni prioritaris inclosos en el
contracte de manteniment i conservació, amb la finalitat de reduir la despesa que suporta
l’Ajuntament per aquest concepte.
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5. El 30 de novembre de 2011, el Ple aprova l’ampliació de la situació de pròrroga forçosa
del contracte fins al 31 de desembre de 2012 i incoa expedient administratiu per
determinar el preu que percebrà el contractista com a contraprestació per la prestació
dels serveis pel període abril 2011 - desembre 2011 i per a l’any natural 2012.
6. El 20 de desembre de 2011, LIMSA presenta el document Proposició Econòmica exercici
2012 (registre d’entrada núm. 17.663).
7. El 29 de desembre de 2011, el cap del Servei d’Enginyeria emet informe sobre la
proposta econòmica formulada pel contracista.
8. El 17 de gener de 2012, el cap del Servei de Suport Intern, amb la conformitat del
secretari general, emet informe sobre l’assumpte següent: Determinació del preu dels
diversos contractes de prestació de serveis municipals durant els anys 2011 i 2012,
corresponent aquest últim al període acordat de pròrroga convencional o forçosa.
9. El 20 de gener de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària
emet informe, que comtpa amb el vistiplau de l’interventor de fons, sobre el preu del
contracte de referència durant el període de pròrroga forçosa i la disponibilitat
pressupostària per atendre la despesa que se’n derivi.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb la proposta econòmica formulada per LIMSA, que es desglossa a
continuació, el preu del servei per a l’any 2012 queda fixat en 465.319,61 €:


Renúncia a la revisió del preu del servei de conservació i manteniment pels períodes
1 d’abril de 2011 a el 31 de desembre de 2011 i 1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012.



Sol.licitud de revisió dels preus unitaris per la prestació dels treballs d’arranjament i
construcció de noves escomeses particulars per a l’any 2011.



Renúncia a la revisió dels preus unitaris per la prestació dels treballs d’arranjament i
construcció de noves escomeses particulars corresponent a l’any 2012.



Reducció del preu aprovat en l’última revisió (496.918,66 €) en 31.599,05 €.

2. En l’informe de 29 de desembre de 2011, que es reprodueix parcialment a continuació, el
cap del Servei d’Enginyeria considera que el preu proposat pel contractista s’ajusta als
requeriments municipals de reducció de la despesa i és adequat al servei:
“D’acord amb el contracte vigent, els costos d'inversió - despeses amortitzables, pugen a la quantitat de
6.438,34 € anyals.
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La oferta a la baixa del Concessionari és superior, que no considerant els increments d’IPC, que renuncia,
és de 31.599,05 €.
Si hi descomptem els costos d'inversió - despeses amortitzables, representa una rebaixa de 25.160,71 €.”

3. D’acord amb l’informe de la Secretaria General de 17 de gener de 2012, la minoració del
preu dels contractes i la renúncia a la seva revisió per part dels contractistes repercuteix
de forma directa en la reducció de la despesa municipal i en una major eficiència en l’ús
dels recursos econòmics disponibles sent conforme, per tant, amb l’interès públic,
finalitat última aquesta de la contractació pública.
El sentit favorable de l’informe a la proposta de reducció del cost del servei és justifica en
els arguments jurídics següents:
(…)
4.

L’article 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, relatiu a la llibertat de pactes, estableix que l”’Administració
pot concertar els contractes, els pactes i les condicions que consideri convenient, sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i ha de complir- los
d’acord amb aquests principis, sens perjudici de les prerrogatives establertes per la legislació bàsica en
favor de l’Administració.”
Per la seva part, l’article 25 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP),
amb alguna modificació en el redactat respecte a l’article concordant de l’esmentat Reial Decret Legislatiu,
recull també el principi de llibertat de pactes en la contractació.
Aquesta llibertat dispositiva prevista en la normativa de contractació pública té el seu equivalent en el
principi d’autonomia de la voluntat de l’article 1255 del Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual
s’aprova el Codi Civil espanyol (en endavant, Codi Civil), però no s’hi equipara exactament. Així, mentre
l’article 1255 del Codi Civil permet als contractants “establir els pactes, les clàusules i les condicions que
considerin convenients, sempre que no siguin contraris a les lleis, a la moral ni a l’ordre públic”, el precepte
administratiu delimita amb més rigor el límits a que s’han de subjectar, entre els quals, l’interès públic, que
suposa una concreció de l’article 103.1 de la Constitució.
Una característica típica de la contractació administrativa és que els pactes i clàusules que lliurament pot
establir l’Administració s’han de plasmar en un plec de condicions que s’haurà de formular amb caràcter
previ a la perfecció del negoci.
La prestació dels serveis relacionats a l’inici d’aquest informe estan emparats pels respectius documents
contractuals on s’inclouen els pactes i condicions que defineixen els drets i obligacions de les parts, entre
els quals hi figura, de forma essencial i insalvable, la retribució o preu cert que ha de percebre l’empresari
com a contraprestació dels treballs realitzats i la revisió de preus com a mecanisme ideat per pal.liar la
pèrdua del valor del diner a causa de l’inflació.
Per tant, l’Ajuntament de Salou ha d’observar i complir les condicions pactades en cada cas. No obstant,
l’article 6.2 del Codi Civil disposa que “l’exclusió voluntària de la llei aplicable i la renúncia als drets que
reconegui només són vàlides quan no siguin contràries a l’interès o l’ordre públic ni perjudiquin tercers”. En
aquest sentit, l’article 1 de la LCSP defineix com a finalitat de la Llei la d’assegurar, “en connexió amb
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l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, una utilització eficient dels fons destinats a la
realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis.”
En relació als requeriments municipals de minoració del preu dels diversos serveis objecte d’aquest
informe, els empresaris afectats per la mesura han optat, en uns casos, per fer una proposta de
modificació contractual amb la reducció de la intensitat i freqüència de les prestacions; mentre que, en
altres supòsits, simplement han renunciat de forma voluntària i unilateral als drets econòmics reconeguts
contractualment.
En contra del criteri que propugna algun autor d’interpretar o reconèixer com a regla general el caràcter
imperatiu o de “ius cogens” de la normativa de contractació pública, la jurisprudència ha admès
expressament la renúncia a la revisió de preus per part del contractista (SSTS 22.10.1981 i 26.06.1980, i
més recentment, 12.05.2009). I en relació a la problemàtica plantejada sobre l’abast d’aquesta renúncia, la
jurisprudència més recent ha interpretat de manera àmplia l’àmbit d’allò a que es renuncia, negant-se a
introduir les posteriors matisacions adduïdes pel contractista durant l’execució del contracte (STSJ Castella
-Lleó 03.02.2006 i STSJ Madrid 24.06.2005).
Si bé és cert que en la majoria dels casos estudiats per la jurisprudència la renuncia és prèvia (una millora
en l’oferta econòmica), entenc que no ha d’existir cap inconvenient en que la renuncia a aquest dret es
formuli posteriorment, com en aquesta ocasió, això és, una vegada es coneix objectivament la millora
econòmica que implica la revisió de preus.
En conseqüència, la renuncia dels contractistes al seu dret a la revisió del preu dels serveis implica
l’exclusió de l’aplicació de les respectives fórmules o índex de revisió establertes en els plecs de clàusules
administratives particulars.

4. De conformitat amb l’informe emès per la Intervenció General, la situació econòmica
del contracte durant el període de pròrroga forçosa és la següent:
“Inversions amortitzables:
D’acord amb l’oferta inicial de l’empresa LIMSA, les inversions amortitzables es deglosen segons el següent
detall:
INVERSIONS
Valor a l'inici de la
AMORTITZABLES
concessió
Camió impulsor T-AF
(6000/4000)
210.080,00
Camió impulsor T-I
(8000/4000)
48.040,00
Furgoneta encarregat
Citroen C-15-D
1.502,56
Furgoneta amb equip
d'inspecció canonades
1.415,36
Remolc basculant
468,80
TOTAL COST D'AMORTITZACIÓ, SENSE
IVA

Valor al final de la
concessió (8 anys)

Cost anual
financer

Cost anual
amortització

180.000,00

0,00

3.760,00

30.000,00

0,00

2.255,00

0,00

0,00

187,82

0,00
0,00

0,00
0,00

176,92
58,60
6.438,34
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Una vegada exhaurits els 8 anys de durada del contracte (de l’1-4-03 al 31-3-11), les furgonetes i el remolc
revertiran sense cap cost a l’Ajuntament, en restar totalment amortitzats. En canvi, pels dos camions només
s’hauran satisfet 48.120,00 euros, restant un valor residual de l’immobilitzat de 210.000,00 euros.
Considerant els costos d’amortització pels dos vehicles amb valor pendent al llarg del període de pròrroga, la
situació al final de la concessió serà la següent:

Amortitzat (8 anys)
Camió impulsor T-AF (6000/4000)
Camió impulsor T-I (8000/4000)

A amortitzar en el període de
pròrroga (1 any i 9 mesos)

30.080,00
18.040,00
48.120,00

6.580,00
3.946,25
10.526,25

TOTAL
36.660,00
21.986,25
58.646,25

Preu del contracte en pròrroga:
(…) De l’anàlisi de les dades aportades es conclou que:
a)

pròpia estructura de costos, i també perquè el concessionari no ho indica de manera expressa,
sembla ser que la rebaixa proposada no afecta a l’extensió ni a la intensitat del servei, essent
totalment suportada per LIMSA. En aquest sentit, tot i existir un estalvi, no es pot valorar de manera
totalment objectiva la seva magnitud, ja que en realitat depèn de l’esforç econòmic que l’empresa sigui
capaç de suportar. En qualsevol cas, el que no es pot considerar com a estalvi és la detracció del cost
anual dels tres vehicles ja amortitzats.

b)

El nou preu del servei inclou les despeses d’amortització dels béns amb valor residual pendent al final
dels 8 anys de contracte (els dos camions, a raó de 3.760,00 euros i 2.255,00 euros anuals sense IVA,
respectivament).

c)

Els preus unitaris proposats en concepte d’arranjaments i noves escomeses han estat ben calculats…
(…)

Disponibilitat pressupostària:
En l’aplicació de despesa 02 161 22714 Sanejament del Pressupost 2012, actualment pendent d’aprovació
definitiva, hi figura un subapartat amb el nom de Clavegueram i amb una consignació de 465.319,61 euros,
import que coincideix amb el de la proposta presentada pel concessionari. Pel que fa a les despeses
extraordinàries per arranjaments, facturades a preus unitaris, es disposa de l’aplicació 02 161 21001
Conservació i manteniment xarxa d’aigües i sanejament, amb un import inicial pressupostat de 250.000,00
euros.”

5. La competència per resoldre l’expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, en tractar-se
de l’òrgan que va adjudicar el contracte.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de
UTPS i 1 de RDS) i 8 abstencions (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:

1. Aprovar el preu del contracte de prestació dels serveis de manteniment i conservació de
les xarxes de clavegueram i pluvials, les instal.lacions electromecàniques de bombament
i l’execució de les noves escomeses particulars al terme municipal de Salou, per a les
anualitats següents, de conformitat amb la proposta econòmica formulada per l’empresa
LIMSA:
Anualitat

Preu anual IVA inclòs
496.918,66 €
465.319,61 €

Any 2011
Any 2012

2. Aprovar el quadre de preus unitaris del contracte (annex IV del plec de prescripcions
tècniques) per a l’any 2011, que s’adjunta com a annex a aquest acord. Aquest quadre
de preus continuarà vigent durant l’any 2012, sense que el contractista tingui dret a la
seva revisió en haver-hi renunciat.

3. Declarar inaplicable al contracte durant el període de pròrroga forçosa, per renúncia
expressa del contractista al seu dret a la revisió del preu del servei de manteniment i
conservació, la clàusula 37 del plec de clàusules administratives particulars i d’explotació
del contracte.

4. Autoritzar la despesa derivada del present acord amb càrrec a les partides
pressupostàries afectes als serveis contractats.

5. Notificar aquest acord a LIMSA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat al cap del Servei d’Enginyeria i a la Intervenció
General.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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ANNEX
Preus Unitaris d’Arranjament i Noves Escomeses any 2012
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Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Molt bé, alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí. Miri, nosaltres ja vam estar en desacord amb la pròrroga forçosa del contracte de
conservació de l’empresa Limsa fins al 31 de desembre de 2012, per dos motius. En primer
lloc, per tractar-se d’una segona pròrroga, ja que, el Ple així ho havia aprovat el 21 de març
fins al 31 de desembre de 2011, i entenem que durant aquests 9 mesos s’hauria pogut
perfectament elaborar un nou plec de condicions més avantatjós per l’ajuntament en la
situació econòmica actual i portar a terme el corresponent concurs públic. El fet que l’equip
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de govern anterior a les eleccions municipals i l’equip de govern actual no hagin estat
capaços de fer-ho només posa de manifest, un cop més, la seva manca de previsió així com
la seva notòria manca d’eficiència en la direcció de la maquinària administrativa de
l’ajuntament. Així mateix, la intenció explícita a l’expedient de la possibilitat de cedir la
gestió d’aquest serveis a la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics que conformem
amb Vila-seca ens fa refermar més, si això fos possible, en la postura contrària a l’aprovació
de l’esmentada pròrroga que ens restava oportunitats de sortir de forma immediata a
concurs públic per tal de concedir aquestes millors condicions.
Bé, les condicions pactades en aquesta revisió de preus per la regidoria del Sr. Garcia,
consistents en pactar una rebaixa per l’any 2012 de 31.599 €, en la concessió ordinària,
mentre que Limsa no renuncia a la reducció de preus unitaris pel 2011 però sí a la de 2012,
ens fa pensar que finalment la rebaixa serà mínima i, en qualsevol cas, estem convençuts
que inferior a la que podia haver estat en cas que hagués sortit a concurs públic. Tot i així
reconeixem l’esforç fet per la regidoria, pel Sr. Garcia, en aquest sentit, i en la mesura que,
encara que molt petit, encara que molt petit, significa un cert estalvi pel consistori el Grup
municipal Socialista no votarà en contra, s’abstindrà.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias veig que ha tornat a rescatar l’explicació que va fer a l’aprovació de la pròrroga
perquè ha tornat a repetir el mateix que va anunciar al seu dia, no sé si es va aprovar pel
plenari del mes de desembre però és que aquí el que s’està portant avui al plenari no és la
pròrroga d’una pròrroga, el que s’està portant al plenari és l’aprovació dels nous preus que
es fixen. I no és cert que això comporti un estalvi de 31.000 € aproximadament, l’estalvi que
comporta és superior a 57.000 €, i això ja els hi vaig explicar a la Comissió, no són 30.000 €
són 57.000 €.

Sr. Henar:
-Però ja li he dit que en la negociació ordinària, vostè ha explicat 31.599 € de concessió
ordinària, a part de la revisió de preus. És a dir, ja estic donant aquestes quantitats. En tot
cas Sr. Garcia, miri, si fossim coherents però el que passa és que té més interès pels
ciutadans de Salou i a vegades ens pot portar a situacions personals que no necessiten
coherència, però si nosaltres fossim coherents amb la votació que en el seu dia vam fer hi
votaríem en contra, el que passa és que entenem que s’ha fet un esforç i aquest esforç,
petit, nosaltres no ho votarem en contra perquè revertirà segur en benefici dels ciutadans de
Salou i és aquest petit matís el que fa que ens abstinguem.

Sr. alcalde:
-Doncs, molt bé. Moltes gràcies.
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302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'AUGMENT DE TARIFES PER A L'ANY 2012
SOL·LICITAT PEL COL·LECTIU DE TAXISTES DEL MUNICIPI.

FETS
1. El 5 de gener de 2012 (RE: 129), el Sr. J. U. E., en representació de l’Agrupació de
taxistes de Salou integrada en la Federació Empresarial d’Auto Transports de la
província de Tarragona (FEAT), sol·licita la revisió de les tarifes del servei de taxi per a
l’exercici 2012. La proposta es basa en l’increment mitjà aprovat per la Comissió de
Preus de Catalunya, en la seva sessió de data 22 de desembre de 2011, segons
certificat emès per la secretària de la comissió en data 23 de desembre de 2011, essent
l’augment del 3% en el cas de l’autotaxi.
2. El 20 de gener de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària
emet informe en relació a aquesta qüestió.
FONAMENTS DE DRET
1. La Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del
decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre
d’altres, al servei d’autotaxi.
2. L’article 2 d’aquest decret 339/2001 disposa que la Comissió de Preus aprovarà
anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per a autotaxis per a
l’exercici corresponent, amb l’aplicació de les fórmules polinòmiques que el propi decret
conté en el seu annex. Fruit d’aquesta previsió normativa, la Comissió de Preus de
Catalunya, en sessió de data 22 de desembre de 2011, va aprovar l’increment mitjà de
tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 2012 del 3%. Es podran acollir al procediment
simplificat totes les empreses prestadores dels serveis per a les quals en l’exercici
corresponent (2012) sigui suficient un increment de tarifes igual o inferior al percentatge
aprovat per mantenir l’equilibri econòmic del servei.
3. L’informe de data 20 de gener de 2012 emès pel cap de la Secció Econòmica,
Comptable i Pressupostària manifesta:
“De l’anàlisi de les dades presentades s’observa que, en general, les diferències de preus d’un any a l’altre no
superen el percentatge fixat per la Generalitat, essent la seva mitjana inferior al referit import, per la qual cosa
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es proposa acceptar les tarifes i horaris aportats per l’Agrupació de Taxis de Salou, d’acord amb el següent
detall:

2.011
Normal (T2)
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Recollida a domicili
Equipatge
Sortida estació F.C.

3,35
1,04
16,85
0,81

2.012

Nocturna /
Festius (T1)
4,04
1,25
20,23
1,63
1,00
1,00

Normal
(T2)
3,45
1,07
17,35
0,83

Increments

Nocturna /
Festius (T1)
4,16
1,29
20,84
1,68
1,03
1,03

%
2,99%
2,88%
2,97%
3,07%
2,47%
3,00%

%
2,97%
3,20%
3,02%
3,00%

No obstant això, atès el superàvit d’explotació arrossegat històricament pel servei, l’esmentat increment mitjà
no hauria de convertir-se any rera any en l’única referència a tenir en compte a l’hora de revisar els preus,
considerant-se necessària la realització periòdica d’estudis de costos més acurats que permetin comprovar si
l’equilibri econòmic en el cas particular del municipi de Salou es continua mantenint.”

4. D’acord amb l’indicat article 2 del Decret 339/2001, en relació a l’article 3 del Decret
149/1988, la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple municipal, el qual
haurà de comunicar l’acord adoptat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva
constància.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei de taxi a Salou per a l’any
2012, que recull l’increment mitjà del 3 % respecte de les vigents en l’any 2011, així com
els seus horaris d’aplicació:
TARIFES
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera

Normal (T2)
3,45
1,07
17,35

Nocturna / Festius (T1)
4,16
1,29
20,84

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Equipatge
Sortida estació F.C.

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)
1,68
1,03
1,03

0,83

Tarifa Normal ( T2 ): Dies laborables de les 8 hores fins a les 20 hores.
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Tarifa Nocturna/Festiu ( T1 ): Dies laborables de les 20 hores fins a les 8 hores.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 0 a 24 hores.

2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
3. Notificar aquest acord a les associacions de taxis del municipi i donar-ne trasllat a la
Policia Local als efectes del control i verificació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L'ANY 2012.
FETS
1. El Ple de l’Ajuntament de Salou va aprovar inicialment el pressupost general en la
sessió que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2011.
2. En el termini d’exposició pública del pressupost s’han presentat tres al·legacions a
aquesta aprovació inicial del pressupost per part de les mercantils GESTIÓN,
ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A., INMUEBLES EN ARRIENDO S.L. i
AMSAMAR, S.L. respectivament.
3. Les mercantils GESTIÓN, ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i
INMUEBLES EN ARRIENDO S.L, tenen la consideració d’interessats legítims per la
interposició d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost, d’acord amb l’article
170 TRLHL i l’article 22 del RD 500/1990. També el motiu i contingut d’aquestes
al·legacions és conforme amb els que estableixen els articles esmentats.
4. Les al·legacions presentades per les mercantils GESTIÓN, ESTUDIO Y
ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i INMUEBLES EN ARRIENDO S.L addueixen
que el pressupost aprovat per l’any 2012 omet el crèdit necessari al capítol 6
d’inversions pel compliment de les obligacions exigibles que l’Ajuntament té amb
aquestes mercantils i que corresponen al crèdit vençut, líquid i exigible en concepte
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del justipreu per les expropiacions de una finca a cada mercantil per l’execució de
l’anomenat Camí de Ronda i d’acord el Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
Els escrits d’al·legacions GESTIÓN, ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A
i INMUEBLES EN ARRIENDO S.L justifiquen la seva pretensió en l’article 48 de la
Llei d’Expropiació Forçosa, que estableix que una vegada determinat el justipreu s’ha
de procedir al seu pagament en el termini màxim de 6 mesos. En concret, el Jurat
d’Expropiació Forçosa ha estimat un justipreu per import de 333.899,24 € per la
mercantil GESTIÓN, ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i un justipreu
de 1.041.355,62 € per la mercantil INMUEBLES EN ARRIENDO S.L.
L’Ajuntament de Salou no ha presentat cap recurs contra aquest justipreu, mentre
que les dues mercantils han interposat recurs contenciós administratiu contra
aquestes valoracions.
L’Ajuntament de Salou és coneixedor de la obligació de donar compliment al
pagament dels justipreus de les expropiacions esmentades, i fer-ho en el termini
màxim previst per evitar el pagament d’uns interessos de demora addicionals. Ara
bé, les inversions previstes en l’aprovació inicial del pressupost de l’any 2012 es
financen amb recurs al crèdit bancari. L’actual moment de reducció del crèdit bancari
la dificultat al seu accés per part de totes les administracions públiques fa difícil
assegurar si aquest s’obtindrà, per quin import i en quin moment de l’any. La dificultat
o retard en la seva obtenció significaria la impossibilitat de fer front al pagament dels
justipreus reclamats o que es fes fora del termini legal, amb el corresponent cost dels
interessos de demora.
La pretensió de l’Ajuntament de Salou és finançar el pagament amb els recursos
ferms per inversions dels que disposa sense aplicar al pressupost de l’any 2011, i en
concret, de l’import que es va obtenir per la venda de finques de propietat municipal.
La utilització d’aquests romanent s’ha de fer amb la corresponent modificació de
crèdit i no es pot incloure en el pressupost inicial, d’acord amb la normativa
pressupostària.
A més a més l’Ajuntament de Salou ha arribat a un acord amb les mercantils
GESTIÓN, ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i INMUEBLES EN
ARRIENDO S.L. per la signatura d’un acord de pagament en els següents termes
que es formalitzarà properament mitjançant el corresponent conveni, amb els
següents termes i condicions:

• Pagament a INMUEBLES EN ARRIENDO, S.L. de 220.000,00 € i a GEASA de
80.000,00 € dins de l’any 2012 (segon semestre)
• Pagament de la resta del justpreu fixat pel Jurat, és a dir, a INMUEBLES EN
ARRIENDO, S.L. 821.355,62 € i a GEASA 253.899,00 € dins de l’any 2013 (primer
semestre).
• INMUEBLES EN ARRIENDO, S.L. i GEASA han de desistir de la impugnació feta del
pressupost General de l’Ajuntament del 2012.
• INMUEBLES EN ARRIENDO, S.L. i GEASA han de renunciar al cobrament dels
interessos de demora en el pagament de l’article 57 LEF exclusivament respecte de les
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anteriors quantitats. Aquesta renúncia no afecta en cap cas als interessos de demora
respecte del major justpreu que, en el seu cas es determini per sentència.
• En el supòsit de que l’Ajuntament de Salou incomplís algun dels pagaments pactats
quedaria automàticament sense efecte l’anterior renúncia als interessos de demora.
• L’Ajuntament es compromet a incloure en els seus pressupostos de 2012 i 2013 les
corresponents partides per fer front a les referides obligacions de pagament.
• INMUEBLES EN ARRIENDO, S.L. i GEASA mantindran els respectius recursos
contenciosos-administratius que tenen interposats davant del TSJC contra el justpreu
fixat pel Jurat, de manera que els presents acords ho són sens perjudici de la
hipotètica major indemnització expropiatòria que en pogués resultar dels referits
recursos.
10. L’al·legació que presenta la mercantil AMSAMAR, S.L. té la consideració d’interessat
legítim per la interposició d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost, d’acord
amb l’article 170 TRLHL i l’article 22 del RD 500/1990.
11. La mercantil AMSAMAR, S.A. al·lega que existeix una obligació de pagament per
part de l’Ajuntament de Salou que ha de figurar al pressupost de l’any 2012. Justifica
la seva pretensió en la existència d’una declaració judicial que li atorga un dret de
cobrament en concepte d’indemnització urbanística.
12. D’acord amb l’informe dels Serveis Administratius d’Urbanisme, s’ha reconegut el
dret a cobrar una indemnització urbanística en concepte de vinculació singular a
favor de la mercantil AMSAMAR, S.L. La pròpia sentència no quantifica l’import
d’aquesta indemnització i remet a la seva fixació posterior. Si bé la mercantil
AMSAMAR, S.A. ha comunicat per escrit a l’Ajuntament de Salou que ha instat
l’execució de sentència, aquest és un procediment contradictori per determinar el
valor de la indemnització i que la sentència pot no esdevenir ferma en ser recurrible
en instàncies judicials superiors.
13. El crèdit que exigeix la mercantil AMSAMAR, S.A. no té una quantia determinada, no
correspon a una sentència judicial ferma i no es pot considerar un crèdit vençut,
líquid i exigible. Per tant, en no existeix e una obligació ferma, exigible i determinada
per part de l’ajuntament de Salou amb AMSAMAR, S.A. E motiu i contingut de
l’al·legació que presenta AMSAMAR, S.A. no és conforme amb els que estableixen
els articles 70 TRLHL i l’article 22 del RD 500/1990.

FONAMENTS DE DRET.
1. Articles 162 a 171 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Article 18 a 23 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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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) i 9 vots en
contra (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), el següent:
1. Estimar parcialment les al·legacions presentades per les mercantils GESTIÓN,
ESTUDIO Y ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i INMUEBLES EN ARRIENDO S.L
respecte a l’existència d’una obligació de pagament per part de l’Ajuntament de
Salou.
2. Desestimar la pretensió de les mercantils GESTIÓN, ESTUDIO Y
ASESORAMIENTO ZURBANO S.A i INMUEBLES EN ARRIENDO S.L d’incloure
aquestes al·legacions en el pressupost inicial de l’any 2012, amb el compromís
d’incorporar els recursos pressupostaris adients mitjançant un procediment de
modificació de crèdit i d’acord amb el conveni de pagament que es signi amb
aquestes mercantils.
3. Desestimar l’al·legació que presenta la mercantil AMSAMAR, S.L.
4. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Salou per l’any
2012, amb les seves Bases d’Execució.
5. Aprovar definitivament la plantilla de personal.
6- Publicar aquest acord definitiu del BOPT i al taulell d’edictes i notificar-lo als
interessats.

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la seva publicació.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Molt bé, alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí. La resolució d’aquestes al·legacions per part d’una sèrie d’empresaris o de persones
que en la meva opinió no desvirtuen per a res l’essència pròpia del pressupost que vam
debatre al mes passat, per tant, el nostre grup continuarà amb la mateixa votació que va
realitzar al principi, votarem en contra l’aprovació definitiva.
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Sr. alcalde:
-Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Bé, en tot cas, el nostre vot també serà en contra, tant en coherència amb el que vam votar
en el seu moment i pel fet sobretot, ja ho vam dir al seu moment, del perill que significava
ficar una previsió de 2.500.000 € provinents d’aquest canon que s’ha de fer, que s’atribueix
aquesta despesa a despesa ordinària i, per tant, ja li vam dir al seu moment que ens
semblava un risc i que més hauria valgut destinar al que era inversió condicionada a que
s’obtinguessin aquests recursos. Per tant, continuarem el nostre vot en contra.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. En el debat dels pressupostos, com ja he dit en l’anterior intervenció, ja ens vam
posicionar, nosaltres hi vam votar en contra, hem explicat, a més a més, abans el perquè.
Crec que eren uns pressupostos que tenien un objectiu fonamental, ja ho he dit abans, de
cobrir el forat descomunal que s’havia generat. Doncs bé, aquella situació preocupant que
es va posar de manifest en el debat del 21 de desembre s’agreuja de forma escandalosa a
l’afegir-se la presentació de tres al·legacions als pressupostos fetes per aquestes entitats
mercantils: Gestión, Estudio y Asesoramiento Zurbano, Inmuebles en Arriendo y Amsamar.
En els dos primers casos, amb la lectura del secretari ya ha quedat clar, s’estima
parcialment. Estem parlant d’un justipreu estimat i ferm per part d’un Jurat d’Expropiació
Forçosa de 333.000 €, per un costat, i 1 milió i pico d’euros, per l’altre. Puja en total 1,4
milions d’euros no pressupostats. Per tant, estem parlant en aquest cas d’obligacions
exigibles a l’ajuntament, de forma indiscutible i que l’equip de govern reconeix la seva
exigibilitat. Si a més afegim doncs l’al·legació d’Amsamar que xifra les seves exigències en
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13,6 milions, bé és cert doncs que està aquest cas subiudice, recorregut al Tribunal Suprem,
tot i que el Tribunal de Justícia de Catalunya ha reconegut la indemnització que caldrà fixar
en el seu moment amb un incident d’execució de sentència, però el tema encara segueix .
És evident, per tant, que aquestes al·legacions agreugen la fragilitat del pressupost aprovat
inicialment al mes de desembre, la qual cosa referma la nostra postura en contra de
l’aprovació definitiva. Per tant, el Grup municipal Socialista hi votarà en contra.

Sr. alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Simplement dir que hi ha dues al·legacions que són estimades, com
molt bé estem dient. Hi ha una quantitat líquida, una quantitat líquida a la qual a través d’una
negociació que vaig iniciar i vaig acabar amb els interessats, s’ha arribat a un acord de
pagament i, per tant, això vol dir que hi ha diners per poder-ho afrontar i per poder-ho fer.
I en quant al tema d’Amsamar la veritat és que si més no cal qualificar-lo d’una temeritat
absoluta presentar un recurs per demanar la nul·litat d’un pressupost quan es basen en una
sentència que no diu quina quantitat s’ha de pagar, i més si tenim en compte que és una
sentència que no és ferma i més si tenim en compte que s’ha d’anar a un altre procediment
per tal de saber quina és la quantitat. I ells, a voz de pronto, d’una forma escandalosa
demanen 13.000.000 € quan la pròpia sentència dictada pel tribunal diu, fa un relat que els
senyors d’Amsamar, que ara demanen 13 milions, xifren la indemnització ells mateixos en
2.214.197 €. A què està jugant Amsamar? Bé, si no hi ha cap intervenció més ho deixem
així.

402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE L'ANY 2011.

NÚMERO

390/2012,

DE

ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 19/01/2012 es va iniciar l’expedient per aprovar i
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 19 de gener de
2012.
El secretari i l’interventor han emès els informes preceptius, en sentit favorable.

FONAMENTS DE DRET
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Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

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), per 6 vots en
contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i per 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el següent:
1. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 927.311,40 €.
El detall individualitzat figura a la relació que s’annexa a aquest acord.
2. Que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, miri, d’entrada tenir factures sense consignació d’un any per l’altre és sinònim de mala
gestió, de descontrol de la despesa per part de les unitats gestores i, en definitiva, de
despesa pel damunt del pressupostat. El grup municipal Socialista reiteradament en els
darrers anys ha anat denunciant aquesta situació infructuosa, el resultat és demolidor. La
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relació de factures que avui es presenten pel seu reconeixement extrajudicial s’han generat
en la seva pràctica totalitat a l’any 2011, a l’any 2011. I si bé el seu montant total no queda
clar a l’expedient, com a mínim sumen l’escandalosa xifra de 888.000 € que és la que
apareix a l’informe d’Intervenció, si bé, a l’acta de la Comissió de Gestió Econòmica es parla
de 927.000 €, aquí hi ha una certa contradicció. És igual. Si a això hi afegim que segons
l’informe d’Intervenció es diu que tot i això s’ha comptat fins al 15 de desembre i continuen
arribant més factures i altres que estan pendents de formalitzar, el panorama de desgavell
econòmic que projecta la gestió municipal és notable. Hem de posar l’accent en el fet que si
estem parlant de la més que probable xifra de 927.000 €, com que la pràctica totalitat de les
citades factures corresponen al Capítol 2 de béns i serveis, pressupostats inicialment en
16,4 milions, això significa que els centres gestors del Capítol 2 han gastat quasi un 6% més
del pressupostat inicial, la qual cosa no té altra explicació que el descontrol i la falta de rigor
amb la qual porten els comptes municipals. De la qual cosa no deixa de ser un exponent ben
il·lustratiu les factures sense consignació pressupostària d’aquell llistat més vinculades a
l’Àrea d’Alcaldia, Sr. Granados, sota el concepte, per exemple, d’informació institucional,
73.387 €, per damunt del pressupostat. Publicitat i propaganda per valor de 78.000 €. O
despeses diverses d’atenció protocol·lària per valor de 13.732 €. O comunicacions postals,
en sis factures que pugen 55.000 €.
De molt bon rotllo senyor alcalde, de molt bon rotllo, de debò, no estaria bé que comencés
vostè a predicar amb l’exemple i gastés allò que es pressuposta?
Bé, evidentment el Grup municipal Socialista no es vol fer còmplice d’aquest desgavell i, per
tant, votarem en contra.

Sr. alcalde:
-Bé Sr. Zacarias, vostè, em sembla molt bé que comenti, que parli i tal, però li demano
rigorositat.

Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. alcalde:
-Jo he gastat menys que vostès quan estaven al govern. I li diré una altra cosa, escolti’m, li
diré una altra cosa, Alcaldia dóna molt bon exemple de la seva gestió, prengui nota i compari
la despesa com s’ha reduït a Alcaldia de l’època en què vostès governaven.

Sr. Henar:
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-Sr. Granados no és el que li he dit.

Sr. alcalde:
-Sé que no li agrada, sé que no li agrada però ho ha d’escoltar, eh.

Sr. Henar:
-Escolti Sr. Granados, home, escolti, jo li he dit de bon rotllo, prengui-s’ho bé, que jo li he dit
de bon rotllo.

Sr. alcalde:
-Prengui nota, prengui’n. Aprenguin a estalviar.

Sr. Henar:
-Això ja fa temps que als informes d’Intervenció sistemàticament es parla de la necessitat de
ser rigurosos en el control de la despesa per part dels centres gestors, li dic que
possiblement, possiblement, vostè des d’Alcaldia hauria de començar a donar exemple de
no gastar més del que pressuposta i ja està. No gasti més del que pressuposta, aquesta és
la qüestió. És que és de demagògia Sr. Granados.

Sr. alcalde:
-Escolti Sr. Zacarias, que hi ha propaganda institucional.

Sr. Henar:
-Que un dia si vol fem un debat polític sobre el significat de la demagògia, doncs escolti,
revisi’s les seves intervencions.

Sr. alcalde:
-Quan vulgui, quan vulgui fem un debat però a porta tancada per no avorrir al públic, que ja
està prou avorrit.

Sr. Henar:
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-Això sí. O potser hi estan interessats, fins i tot.

Sr. alcalde:
-Bé, li ha quedat clar, no, Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-Suposo que a vostè també, no?

Sr. alcalde:
-Sí, gasto menys que vostès.

Sr. Henar:
-Sí, sí. Però se’n va del pressupost, se’n va sistemàticament del pressupost.

Sr. alcalde:
-No Sr. Zacarias, justament perquè nosaltres quan vam entrar vam començar durant dos
anys a reduir despesa en tots els aspectes. Però tenim en compte una cosa, de no tocar els
serveis als ciutadans, gràcies a això avui dia l’economia de l’Ajuntament de Salou és una
bona economia i exemple per molts municipis. Que ho sàpiga vostè, perquè molts alcaldes
d’altres municipis em pregunten.

Sr. Henar:
-Escolti, tenir una relació d’un milió d’euros de factures del 2011 sense consignació
pressupostària això serà de tot menys bon exemple.

Sr. alcalde:
-Escolti, vostès les tenien per una quantitat molt superior.

Sr. Henar:
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-No senyor, sempre diu el mateix, i li tornaré a presentar les gràfiques que vaig portar.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias escolti, amb una quantitat extremadament superior.

Sr. Henar:
-Sí, sí, amb un romanent de quatre milions cent mil euros.

Sr. alcalde:
-Vostès el que van deixar va ser disparada la despesa del 2008 de manera brutal, i des del
2009 comencem nosaltres a reduir.

Sr. Henar:
-Ja es veu com, ja es veu com redueixen.

Sr. alcalde:
-Faci comparació.

Sr. Henar:
-Sí, sí, faci, faci-ho vostè.

Sr. alcalde:
-Faci, faci.

Sr. Barragán:
-Jo simplement, per aclarir Sr. Zacarias. No alarmem a la gent que no passa res. A veure
això no és ni més ni menys, aquests 927.000 € són factures sense consignació,
efectivament, que s’incorporen al pressupost del 2012 però no és ni més ni menys que el
que s’ha fet en anys anteriors a través de modificacions de crèdit, aquest any com el
romanent ha sigut inferior s’incorporen al 2012 però és molt important que es puguin
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incorporar, això vol dir que es pagaran. Però no és ni més ni menys que el que s’ha fet al
llarg de tota la història i en tots els ajuntaments a través de modificacions de crèdit. Aquesta
modificació última la fem incorporant-la al pressupost del 2012, però no passa res, no passa
res, l’important és que tinguin consignació i que dintre del pressupost es puguin assumir,
això és l’important i que es podran pagar, i nosaltres les podem pagar, això és l’important i
això és amb el que s’ha de quedar tothom, això.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán aquí si vostès no s’alarmen no s’alarma ningú perquè els que haurien d’estar
realment alarmats són vostès. Miri, jo no alarmo a ningú, jo explico les coses com són. Eh
que vostès no han estat capaços de debatre, de discutir que pel damunt del que està
pressupostat al capítol de béns i serveis, pràcticament el noranta per cer cent o el noranta i
pico per cent d’aquestes factures són d’aquest capítol, vostès han gastat un milió més
d’euros d’aquest capítol.

Sr. Barragán:
-Com sempre.

Sr. Henar:
-Com sempre! Doncs bé, ja està. Si vostè ho veu com sempre, doncs bé.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias, si us plau, jo li demano una qüestió, quan vostè diu això faci un estudi de
l’evolució del seu pressupost dels dos anys de govern Socialista i demés d’aquest
ajuntament, de com vostès pressupostaven inicialment i com l’acabaven, la gran diferència.
És el mateix. Escolti’m, parlem clar, que aquí hi ha el públic i vol sentir coses i no avorrir-se i
fer-li’s entendre. Sr. Zacarias per favor siguem una mica més rigurosos els polítics, va.

Sr. Henar:
-Sr. Granados si vostè em treu aquesta qüestió jo li contestaré. Miri, la situació de l’any 2012
no és la de l’any 2007 i vostè ho sap perfectíssimament des del punt de vista dels ingressos,
ingressos de la construcció, ingressos de l’activitat econòmica, etc, és absolutament diferent.
Fa tres anys, des del novembre de 2008, que és el moment de la crisi greu, que estem dient
que hi ha d’haver més rigor i vostès no el porten. Escolti, vostè vol que li torni a repetir, 2007
un romanent lliure de tres milions, 2008 de 4.221.000 € de romanent líquid de tresoreria,
l’any passat 75.000 € o 50.000 € van deixar vostès.
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Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Deixi’m acabar, per favor, deixi’m acabar, Sr. Granados no interfereixi si us plau. Estic en el
meu torn d’intervenció, que li hagi de dir jo això a l’alcalde que és el president, sembla
mentida. Miri escolti, vostè, en tot cas, és a dir, el que està clar és que estan per damunt de
tot gastant una barbaritat, en temps molt difícils, en temps on el que s’ha de fer és una
gestió molt més estricta i això és el que es fa, lògicament, discutir-li, per això estem aquí per
controlar l’acció de govern, faltaria més, o no li agrada?

Sr. alcalde:
-A mi m’agrada que em controlin però el que no m’agrada és aquesta manera.

Sr. Henar:
-Que no el controlin tant.

Sr. alcalde:
-No, no, no, el que passa és que escolti’m, m’agrada que em controlin però amb rigor.
Perquè escolti’m Sr. Zacarias, escolti’m, escolti’m, ja que li agrada a vostè discutir tant, tenir
la última paraula i tal, escolti una cosa, a veure Sr. Zacarias, vostè parla del romanent de
tresoreria, vostè diu que ara hi ha temps diferents, què passa? Que vostès quan hi havia
aquí molts ingressos gastaven a dojo? Per què no estalviaven mirant de cara al futur Sr.
Zacarias? Perquè vostès, insisteixo, aquests 3.000.000 € servien per pagar factures que no
consignaven en el pressupost, romanent de tresoreria i com ara no n’hi ha doncs no n’hi ha
perquè hi ha uns temps diferents. Però escolti’m, els pressupostos es liquiden i com molt bé
ha dit el regidor vostè de tot això el que ha de valorar és si nosaltres hem controlat la
despesa, hem reduït la despesa i tenim capacitat per pagar les factures, de tal forma que al
2012 no quedarà ni una sola factura pendent de pagament en aquest ajuntament. Això és el
que ha de valorar vostè. I insisteixo que molts municipis del voltant valoren la gestió feta per
l’equip de govern en matèria econòmica d’aquesta Casa, que estan molt malament molts
municipis, eh, i no és el cas d’aquest ajuntament.

Sr. Henar:
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-Sempre i quan Sr. Granados entrin els 2.500.000 € de la famosa concessió.

Sr. alcalde:
-Miri, escolti.

Sr. Henar:
-No, no, escolti, Sr. Granados perdoni, el que volem nosaltres és equilibri pressupostari, és
del què parlem, perquè estem parlant d’un tema que el venim reiterant en relació a la gestió
de la despesa, alguna cosa deu passar quan s’han canviat, s’han modificat, s’estaven fent
canvis importants, control pels centres gestors. Per tant, es segueix insistint que tot i
aquestes mesures, possiblement perquè no s’han aplicat i estès encara de forma
generalitzada, doncs hi ha aquesta situació. I convidar-lo Sr. Granados a que vostè doni
exemple i ja està, és ben senzill.

Sr. alcalde:
-Més que vostès insisteixo.

Sr. Henar:
-A vostè sempre li agrada més que els altres, vostè és sempre més que els altres. Ja ho
sabem que vostè té més que els altres. Tot més que els altres.

Sr. alcalde:
-I un dia ja li ensenyaré el que gastaven vostès i en què ho gastaven. Bé, per tant, escolteume, insistim, molta feina s’ha fet per part del govern, rigurositat en els pressupostos. Tenim
una bona economia gràcies a la gestió que es ve fent perquè si no hauria sigut un desastre.
I escolteu-me, molts municipis ens miren a nosaltres i algun municipi veí com un exemple en
matèria de gestió econòmica del nostre ajuntament.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS
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501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DELS AJUTS DEL
FONS EDUCATIU SALOU -AJUNTAMENT DE SALOU- ESCOLA ELISABETH.

1. Antecedents
1.1. El Ple Municipal en el decurs de la seva sessió de data 8 d'abril de 2010, va aprovar la
constitució del Fons Educatiu Ajuntament de Salou- Escola Elisabeth, afectat a una finalitat
concreta i determinada essent aquesta la de destinar-lo a donar suport als serveis educatius
del municipi.
Tanmateix, en la mateixa sessió, el Ple Municipal va aprovar inicialment el Reglament del
Fons Educatiu, sent aquest text normatiu el que regula l'organització, les atribucions i el
funcionament dels diversos òrgans de gestió del fons, finalitats i els criteris mínims per a la
seva gestió.
1.2. El dia 20 de desembre de 2010 la Comissió Executiva a proposta dels diversos sectors
representats de la comunitat educativa es van constituir els òrgans unipersonals
i
col.legiats (comissió de treball, comissió executiva, comissió econòmica) per a la gestió del
fons d'acord amb el Reglament esmentat.
1.3. El mateix 20 de desembre la Comissió Econòmica es va reunir amb l'objecte d'establir
els eixos pels que s'havia de regir la gestió econòmica i financera del fons educatiu i fer la
proposta de la dotació econòmica del fons a destinar a l'anualitat 2011.
1.4. La Comissió Econòmica en data 8 de març de 2011, d'acord amb la valoració
especificada a l'Acta de la sessió de 20 de desembre de 2010, va proposar a la Comissió
Executiva, com a màxim òrgan de gestió, la proposta de dotació del fons per a l'anualitat
2011 de 20.000,00 euros.
1.5. La Comissió de Treball en el decurs de la sessió de data 4 d'abril de 2011 va definir els
criteris de selecció de projectes i les àrees i matèries prioritàries objecte del fons i sobre les
que havien de versar les iniciatives dels centres docents i va elaborar les corresponents
bases.
Les esmentades bases van ser elevades i aprovades per la Comissió Executiva, com a
màxim òrgan de presa de decisions, el mateix dia, fixant les bases dels programes que
inclouen els objectius, prioritats i criteris de selecció de projectes, elevar al Ple el calendari
de l'assignació i l'execució de projectes tal i com disposa el Reglament regulador.
1.6. La Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans en el decurs de la sessió de data 18
d'abril de 2011 va dictaminar l'aprovació de les bases que havien de regir la convocatòria
per a l'anualitat 2011 del Fons Educatiu, proposar al Ple Municipal l'aprovació de la proposta
de la convocatòria anual del fons, les bases dels programes, els criteris de selecció de
projectes, el calendari d'assignació del fons.
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1.7. El Ple Municipal en el decurs de la sessió ordinària de data 27 d'abril de 2011, va
aprovar les bases que havien de regir la convocatòria i la resta de propostes dictaminades
per la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, publicant al BOPT núm. 110 de data
13 de maig de 2011. Transcorregut el termini d'informació pública sense la presentació
d’al·legacions ni esmenes al respecte les bases van esdevindré definitivament aprovades,
iniciant-se el termini de presentació de projectes.
1.8. La Comissió de Treball en data 26 d'octubre del present es va reunir per a la valoració
dels projectes presentats pels equips docents i la proposta motivada de l'assignació anual
del fons per tal que fos elevada a la Comissió Executiva.
En el decurs de la sessió tal i com s'inclou a la mateixa es van examinar els projectes
presentats pels centres educatius requerint als centres les esmenes que va considerar la
Comissió de Treball. Les esmenes van ser notificades als centres educatius atorgant-se un
termini per a la presentació de les esmenes i/o documentació complementària i desestimantse els projectes presentats per la Llar d'Infants La Balena Blava i el Centre de Formació
d'Adults per les raons exposades a l'Acta.
1.9. La Comissió de Treball en el decurs de la sessió de data 11 de gener del present, va
reunir-se per examinar la documentació presentada i realitzar la valoració definitiva que
havia d'elevar-se a la Comissió Executiva de l'assignació anual del fons.
1.10. La Comissió Executiva, com a màxim òrgan de presa de decisions i d’acord amb les
atribucions atorgades pel Reglament del Fons Educatiu, en el decurs de la sessió de data
11 de gener del present, va realitzar la proposta que havia de ser elevada al Ple Municipal.
2. Fonaments de Dret
2.1. Reglament d'Organització i Funcionament del Fons Educatiu Ajuntament de Salou i
Escola Elisabeth, publicat al BOPT núm. 96, de data 27 d'abril de 2010 i l'anunci del mateix
al DOGC núm. 5684 de data 3 d'agost de 2010.
2.2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276 de 18 de
novembre de 2003).
2.3. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.4. Article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.5. Article 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 63 del Decret 179/1995, de 13
de juny.
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2.6. Article 63, 54, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de regulació del procediment
d'aprovació de les ordenances i reglaments locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

Primer.- La proposta definitiva efectuada per la Comissió Executiva, com a màxim òrgan de
presa de decisions del Fons, de valoració i assignació dels projectes presentats pels equips
docents per a l'anualitat 2011, d’acord amb la següent:
“ Estimar els projectes presentats per les escoles següents amb la dotació econòmica
següent:
- Escola Santa Maria del Mar. Biblioteca Escolar amb un import de 2.975,00 euros.
Tot i que inicialment la Comissió de Treball va escollir el projecte de la ludoteca dels dos
projectes presentats per l'Escola Santa Maria del Mar, finalment a petició de la Directora i de
la documentació presentada s'estima el projecte de la biblioteca de l'Escola Santa Maria del
Mar.
- Escola Europa, pel projecte El Cinema amb un import de 2.975,00 euros.
- Escola Salou, pel projecte Biblioteca escolar amb un import de 2.975,00 euros.
- Escola Vora Mar, pel projecte "La competència informacional a la biblioteca escolar:
avancem cap els CRAE", amb un import de 1.500,00 euros.
- Escola Elisabeth, pel projecte "Apadrinem un bosc al municipi", amb un import de 2.975,00
euros.
- Institut Jaume I, pel projecte Espectacle Musical Glee Salou, amb un import de 2.975,00
euros.
- Institut Marta Mata, amb el projecte "Intercanvi amb Moscou", amb un import de 2.975
euros.
- Unitat d'Escolarització Compartida, amb el projecte "Taller de pastisseria", amb un import
de 650,00 euros.
Segon.- Tal i com va acordar la Comissió de Treball de data 26 d'octubre del present,
desestimar els projectes presentats pels següents centres educatius:
- Llar d'infants La Balena Blava, atenent que el projecte presentat és idèntic al projecte
presentat a les subvencions anuals que convoca i concedeix l'Ajuntament de Salou als
centres educatius, subvenció que ha estat concedida per la JGL, amb la qual cosa es
produiria un excés de finançament per al mateix projecte.
- Centre de Formació de Persones Adultes. La demanda presentada requereix d'un espai
dintre del Centre de Formació Permanent Atenea on es troba el centre de formació de
persones adultes, el que implica una redistribució dels espais ocupats pels diversos serveis
que ha de ser estudiada pels òrgans competents.”
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Segon.- Notificar, als centres educatius el present acord.

Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Molt bé, alguna intervenció?

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí senyor alcalde.

Sr. alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bé, jo volia dir al respecte d’aquest punt que tots hem de felicitar-nos que finalment sigui la
combinació de tot un procés molt llarg, que té un origen urbanístic i el desenvolupament d’un
centre educatiu molt important. Y culmina amb la presentació d’una diferenciació d’una sèrie
de projectes presentats individualment per cada centre.
Però jo el que li diria al respecte és que aquest model, que ja està bé, que hi han sortit
beneficiats, aprofundeix en un rol preexistent perquè cada centre és un projecte més que
presenta i finança, em sembla que la majoria per 3.000 € o 2.900 i pico euros. El que jo dic
és que el govern, que té la responsabilitat d’incentivar i de proposar coses noves, es planteja
la possibilitat de contemplar un projecte global amb caràcter general, que jo crec que respon
més a la filosofia de la creació d’aquest fons educatiu i que finança projectes. És a dir,
podem parlar de bastants projectes que sortirien beneficiats tot l’alumnat de Salou i no amb
finançaments de dos, tres mil euros cada centre, que ja està bé, però jo crec que serien més
interessants, com material informàtic, laboratori d’idiomes, hi ha altres projectes que se’n
podrien beneficiar tots i que es pot estudiar la possibilitat i jo crec que es podria acceptar. I
respon més, entenc, a la filosofia d’un finançament que difereix bastant del que és un
finançament municipal, que ja existeix. Per tant, això no fa si no aprofundir en un sistema
preexistent. Pensin-s’ho bé perquè jo crec que hi ha possibilitats, crec que el Col·legi
Elisabeth també està més en aquesta línia o ho estava en aquesta línia i mereix la pena
crear unes infraestructures educatives que ens puguin beneficiar a tots d’una manera millor i
que, a més a més, jo crec que serien acceptades per tots els centres educatius sense cap
problema. És un tema a estudiar, no és d’avui per demà, però entenc que es pot canviar o
com a mínim mirar la possibilitat.
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Sr. alcalde:
-Sí, a veure, en aquest sentit Sr. Otal, dir-li que tal com està configurat aquest fons doncs és
millorar la formació dels joves de Salou, dels alumnes de Salou i, en aquest sentit, doncs hi
va haver un debat, hi va haver una sèrie de propostes i han sigut els propis centres els qui
han establert doncs, les seves pròpies necessitats. M’imagino que això en un futur anirà
canviant i anirà perfilant-se possiblement en un projecte comú per a tots, no centre per
centre. Però en aquesta primera edició han sigut els propis centres dins d’aquest debat que
hi hagut els qui han perfilat quina és la millor manera de poder-se beneficiar cadascun d’ells.
Aleshores hem entès que havíem de donar-li sortida a la proposta que havien fet ells
mateixos. Molt bé. Alguna intervenció més?

Sr. Henar:
-Sí. Nosaltres ja al 2010, a l’abril del 2010 que és quan es va aprovar el fons, el concepte
mateix i es va aprovar el reglament que el regeix ja vam manifestar les nostres
discrepàncies, diguem-ho així, en el contingut i en el fons. En el contingut perquè ens
semblava que no responia exactament a l’esperit ni a la lletra dels acords amb l’Escola
Elisabeth. I en quant al fons perquè pensàvem que no havia estat prou debatut amb la
Comunitat Educativa. Tot i així, en aquesta ocasió doncs els centres, tant públics com
concertats, han presentat els seus projectes i per no perjudicar la seva posada en marxa
nosaltres votarem afirmativament. En el benentès que els centres, a diferència del que vostè
ara dèia, els centres han fet el que el reglament marca, el que el reglament marca. Escolti, jo
conec molt bé els centres de Salou, en això sí que li dic que més que vostè, és lògic, vostè
sap més lleis, sempre ho diu, deixi’m que ho digui una vegada jo això, eh. Doncs en aquest
sentit li puc dir que jo crec que l’opinió estaria més decantada a fer una revisió del model i
del reglament, que entenc que hauria de ser amb veritable participació de la Comunitat
Educativa, Consells Escolars de Centres i Consell Escolar Municipal que no ho van fer
l’anterior vegada. Bé, no és un tema que corri urgència però crec que valdria la pena de
plantejar-se adaptar-lo a les necessitats reals de l’educació a Salou.

600.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
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Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí, només un aspecte. A veure senyor alcalde, jo he tingut coneixement a través de l’acta
de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre, que és voluntat del govern de crear un
butlletí municipal nou, si no estic equivocat, amb una tirada de 4 exemplars anuals, amb una
despesa de pràcticament 12.000 € per cadascuna, 46.000 € a l’any. Jo, el meu prec va dirigit
en dues direccions. En primer lloc, entenc que el butlletí municipal d’efectiu i pràctic i la
pretesa rendibilitat social que explicava l’acta que té, jo en tinc els meus dubtes, des de
luego d’agilitat no en té. I jo crec que el govern té uns canals molt fluïts i molt abundants per
transmetre la informació, per tant, és perfectament evitable, no només per la seva eficàcia
perquè seria trimestral sinó que, a més a més, per la despesa. Jo crec que en aquest
moment gastar pràcticament 50.000 € anuals en un mitjà de comunicació local, és veritat
que el govern ha de tenir uns mitjans de comunicacions però ja manté unes bones relacions
amb la resta de la premsa escrita i crec que seria perfectament evitable.
Però com que tinc la certesa que el govern mantindrà el seu projecte i no s’ho replantejarà,
com a mínim, com a mínim els demano, els prego que valorin la possibilitat d’aplicar el
mateix criteri que han tingut amb la Festa Major. Això és una bona idea d’abaratir les
despeses en la línia de l’estalvi. Jo crec que aquest butlletí pot estalviar-se molts diners, si
no eliminar-lo perquè ja dic que no és molt eficaç. I, en fi, com a mínim respectar dos
aspectes més, no passar-se del pressupost sota cap concepte del que sigui la partida de
publicitat i propaganda i, en tot cas, si finalment s’acaba fent i més barat, d’una despesa
inferior, respectar un espai per la resta de membres del govern, de l’ajuntament.

Sr. alcalde:
-Bé, en quant al tema de la seva eficàcia Sr. Otal vostè sap molt bé, perquè ha tingut
responsabilitat de govern i els governs de l’etapa Ferran del qual vostè n’era regidor, regidor
d’Hisenda, i es feien algunes enquestes, sabia molt bé que el millor mitjà de comunicació
que es rebia a la ciutadania, el millor mitjà en el sentit d’informació real, era el butlletí
municipal, si recorda vostè aquesta situació. I és així, continua sent vigent aquesta situació,
és a dir, que la millor forma que té el ciutadà de poder saber què és el que hi ha en el seu
municipi i quina és l’acció que està fent la seva corporació, etc, doncs és evident que és a
través del butlletí municipal.
I després en quant al tema de la despesa, s’ha reduït la despesa perquè ja s’ha fet un
exercici, és un exercici que ho estem aplicant a tot arreu. I en quant al tema de la presència
és evident que els grups, tots els grups municipals tindran el seu espai. Alguna intervenció
més?

Sr. Henar:
-Sí.
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Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-És una pregunta i un desig. Primer faré la pregunta, miri, vostè ha estat present a Madrid a
FITUR, la Fira de Turisme, i crec que seria interessant i, a més és una pregunta de bon
respondre per vostè, crec que seria interessant que informés una mica al Ple sobre les
sensacions que ha pogut copsar de cara a la temporada turística de Salou vinent. Perdoni
tot i així que li demani una mica de resposta i que li recordi que hi ha ajuntaments i entitats
locals en les quals és freqüent que en la delegació que assisteix a aquest tipus d’events hi
hagi algun membre de l’oposició. És un suggeriment que li proposem i que es dóna en
d’altres possibles, contribuint probablement a la normalització de les relacions polítiques
d’aquest ajuntament. Aquesta és la pregunta que tenia.

Sr. alcalde:
-Bé, en el tema del que allà ha succeït la veritat és que, i hem de ser prudents, però la
previsió és bona de cara al que és la temporada turística d’aquest any, amb prudència, hem
de ser molt prudents sempre en aquest sentit i més en matèria de turisme que és molt
sensible en moltíssimes coses. I tot això a pesar de la crisi econòmica que està patint l’Estat
espanyol, hi havia dubtes de com havia de respondre el mercat nacional però traslladat pels
propis empresaris que van ser allà, a la pregunta directa que els hi vaig formular, em van dir
que més o menys com l’any passat. Per tant, dins de la gravetat de crisi econòmica que
pateix el nostre país això és una bona notícia. Però insisteixo que hem de ser molt prudents.
A part d’això, l’Ajuntament de Salou ha fet accions per tal de posicionar-se en molts mercats
perquè entenem que aquesta crisi és el millor moment ara, com és el tema de Polònia.
I institucionalment hem tingut reunions també amb la Generalitat de Catalunya, que estem
molt interessats en buscar altres mercats i s’han fet reunions de treball amb els nostres
empresaris per donar recolzament institucional i també, com he dit anteriorment, amb altres
entitats vam tenir l’ocasió de poder parlar amb molts directors de Turespaña, com va ser el
de Dublín, que estava també a Madrid, vam també parlar, que per cert ara marxaran a la
Fira de Dublín, un mercat que és molt important per nosaltres, és un mercat que és petit,
Irlanda no té molts habitants però per Salou és importantíssim perquè nosaltres som el destí
turístic més important que té Irlanda, per tant, som líders en aquest mercat i l’hem de
mantenir. I també vam tenir l’ocasió de poder parlar i saludar al qui és el nou director de
Turespaña a París, que és el Sr. Ignacio Vasallo, que ha estat molts anys com a director de
l’oficina de Turespaña a Londres, un mercat importantíssim per nosaltres. I també, vam
parlar i vam estar comentant la situació i les previsions que hi ha amb el representant de
l’oficina de turisme de Catalunya a Moscou. I altres trobades que hem tingut. I la veritat és
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que podem fer una valoració molt positiva d’aquesta fira, no obstant hi hagut molta gent,
molts estands de molts països que no estaven representats com és el cas de França que no
va anar-hi. Però per nosaltres, com creiem que és molt important la fira de Madrid perquè el
turista espanyol representa doncs pràcticament el 50% dels nostres visitants aquí a Salou i
hi hem d’estar i hem de treballar. Però això no vol dir que no treballéssim quan hem fet altres
destinacions que s’ha aprofitat l’ocasió perquè allà pràcticament s’hi troba tothom.
De totes maneres si hi ha alguna qüestió més per aprofundir el Sr. Benet Presas ja els hi
donarà en el proper Ple del Patronat de Turisme, ja els hi donarà més en detall. Però
contestant a la seva pregunta la veritat és que podem dir que ha sigut satisfactòria en aquest
sentit.
Respecte a dir si hi ha algun membre de l’oposició, jo la veritat vaig trobar a l’alcalde
Ballesteros, no el vaig veure que anés amb ningú de l’oposició. Vaig trobar a l’alcaldessa de
Cambrils, tampoc que jo sàpiga anava amb ningú de l’oposició i tots els alcaldes que hi
havia allà, que eren molts, el de Torredembarra també, allà es troben tots els alcaldes i els
regidors de Turisme, i la veritat és que no vaig veure cap membre de l’oposició. Però bé, tot
és qüestió de comentar-ho i parlar-ho, més endavant podem parlar. Gràcies.

Sr. Henar:
-Bé, la pregunta era aquesta i em falta el desig. Li he dit una pregunta i un desig. Em falta el
desig. El desig de que tots els ciutadans passin una molt bona Festa Major.

Sr. alcalde:
-No, és que no he acabat.

Sr. Henar:
-Perdó, perdó.

Sr. alcalde:
-No he acabat. A veure, no he acabat Sr. Zacarias perquè vostè a la sessió plenària anterior
em va formular una pregunta i jo li vaig dir que li contestaria però degut a què no ens ha
arribat encara la minuta de l’advocat que defensava al Sr. David, per tant, no podem
quantificar el que vostè ens va demanar. Aleshores ho deixem, en el moment que ho
tinguem, no sé si serà el més vinent o no perquè això ja depèn d’ell mateix, en el moment en
què ens enviï la seva factura, la seva minuta, ja li podrem contestar. Si no és el mes vinent
ho farem a l’altre però queda pendent de contestació per aquest motiu. Dit això, com molt bé
estava indicant doncs, escolteu-me, desitjar a tota la ciutadania de Salou i als nostres
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visitants, que cada vegada són més els que venen per gaudir de la nostra Festa Major i, en
especial, del Cos Blanc, que tinguem tots, en nom de la Corporació, desitjo que tinguem tots
una molt bona Festa Major d’Hivern del 2012. Moltes gràcies a tots vostès per la seva
presència. Gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:07 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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