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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/6/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 D'ABRIL DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 25 d'abril 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
ORDINÀRIA, EL DIA 28 DE MARÇ DE 2012

DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ

Vista i llegida l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrat el dia 28 de març de 2012, el Ple
de l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 1772 FINS
AL NÚMERO 2726 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 1772 fins al número 2726 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PREU DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC,
INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, FONTS ARTÍSTIQUES I ALTRES ELEMENTS
COMPRESOS EN EL SEU OBJECTE, PELS ANYS 2010 (MODIFICACIONS PENDENTS
D'ACTUALITZAR), 2011 I PEL PERÍODE DE PRÒRROGA FORÇOSA (ANY 2012)

FETS

1. El 15 de desembre de 2003, l’Ajuntament de Salou i l’empresa Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas SA (SECE) formalitzen el contracte de gestió dels serveis de
manteniment i conservació integral de les instal·lacions d'enllumenat públic,
il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, fonts artístiques, instal·lacions
elèctriques i de lampisteria dels edificis municipals i dels elements de senyalització viaria
del terme municipal de Salou, per un preu de 3.277.908,03 €, IVA inclòs, a raó de
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409.738,50 € anuals (únicament inclou la prestació del servei de conservació i
manteniment ordinari inclosa la senyalització vertical).
L’import de la part corresponent als serveis de manteniment de la senyalització viària
horitzontal i d’ampliació, substitució, reposició o modificació de la senyalització vertical es
determina en funció dels preus unitaris ofertats pel contractista i acceptats per la
Corporació.
La durada del contracte es fixa en 8 anys (finalització el 15 de desembre de 2011).

2. A l’inici de l’últim any de vigència del contracte, el regidor delegat de Gestió del Territori i
Promoció Econòmica designa al cap del Servei d’Enginyeria com a interventor tècnic a
l’empresa SECE (DEC/159/2011, de 19 de gener de 2011).

3. El 7 de setembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament aprova la regularització econòmica de
la concessió (acord núm. 402):
2.

“Aprovar la proposta de reorganització del servei de senyalització viària (horitzontal i vertical) d’acord
amb les condicions de prestació i mitjans previstos en el pressupost presentat per SECE el 15 de maig
de 2008 i per un preu anual de 92.763 €, IVA inclòs (preu any 2008).

3.

Aprovar l’ampliació del servei de manteniment ordinari i extraordinari de les fonts ornamental de plaça
de la Província, cibernètica, Sector 1, 2 i 4 i Laberint, per un preu anual de 66.930,84 €, IVA inclòs (preu
any 2008) i d’acord amb les actuacions descrites en l’oferta de SECE de 15 de maig de 2008.

4.

Aprovar la revisió de preus i l’actualització de l’inventari corresponent a l’any 2010:

a) preu anual: 805.300,03 €, IVA inclòs.
En aquest preu no s’inclou el corresponent als conceptes aprovats en els punts 2 i 3 d’aquest
acord i, per tant, tampoc la seva actualització a preus any 2010.

b) Increment d’inventari:




5.

nous punts de llum (Sector 01, Sector 05 i Jardí Botànic, inclòs voreres perimetrals del carrer
Ciutat de Reus i Autovia C31-B).
1 font ornamental (Jardí Botànic).

Aplicar el descompte únic de 29.278,12 € ofertat pel contractista en concepte de reducció en la despesa
associada al manteniment de les instal.lacions d’enllumenat públic del Sector 01 que van entrar en
funcionament l’any 2009.
(…)

7.

Aprovar la revisió dels preus unitaris de la concessió per a l’any 2010 en el percentatge de l’1,007352
determinat pels serveis tècnics municipals d’Enginyeria.”
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4. El 23 de novembre de 2011, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni requereix a l’empresa SECE que formuli una proposta valorada, desglossada i
justificada de reducció dels treballs no bàsics ni prioritaris del contracte amb la finalitat de
reduir la despesa que suporta l’Ajuntament per aquest concepte.

5. El 30 de novembre de 2011, el Ple adopta els acords següents:
1.

“Declarar en situació de pròrroga forçosa, a partir del 16 de desembre de 2011 i el fins al 31 de
desembre de 2012, el contracte de gestió de serveis públics formalitzat el 15 de desembre de 2003 amb
SECE.

2.

Incoar i tramitar l’expedient administratiu per determinar i fixar el preu de la concessió per a les
anualitats 2011 i 2012, que percebrà el contractista com a contraprestació per la prestació dels serveis
ajustada, en el seu cas, als nous requeriments municipals.”

6. El 19 de desembre de 2011, el cap del Servei d’Enginyeria emet informe sobre el càlcul
de l’actualització a l’any 2010 del preu de les modificacions introduïdes durant l’any
2008: reorganització del servei de senyalització viària i servei de manteniment ordinari i
extraordinari de les fonts ornamentals de plaça de la Província, cibernètica, Sector 1, 2 i
4 i Laberint.

7. El mateix mes de desembre, SECE tramet via e-mail un esborrany de la proposta
econòmica que formula per complir amb els objectius d’estalvi i/o contenció de la
despesa pública marcats per l’Ajuntament.
Aquesta proposta es presenta, en els mateixos termes que en l’esborrany, al Registre
General de l’Ajuntament el 5 de març de 2012 (núm. registre 2953).

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 10 de febrer de 2012, el cap del Servei d’Enginyeria informa l’esborrany de la proposta
econòmica del servei formulada per l’empresa SECE per a les anualitats 2011 i 2012.

10. El 15 de febrer de 2012, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica, Comptable
i Pressupostària emet informe en relació al càlcul de l’actualització del preu per a l’any
2010 de les modificacions introduïdes l’any 2008 abans esmentades.

11. L’1 de març de 2012, l’economista municipal informa en relació a la determinació del
preu del contracte de referència per als anys 2010, 2011 i 2012.

12. El 12

de març de 2012, l’interventor de fons emet informe sobre els assumptes
següents:
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pròrroga forçosa del contracte;
proposta de reducció del cost ofertada per SECE;
disponibilitat econòmica per assumir la despesa.

FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb el càlcul que figura en l’informe tècnic de 19 de desembre de 2011,
el preu de les modificacions introduïdes durant l’any 2008, actualitzat a l’any 2010 una
vegada aplicat el coeficient de revisió de l’1,007352 i l’increment del percentatge de l’IVA
del 16 al 18% a partir de l’1 de juliol de 2010, queda establert en els imports següents:


Reorganització del servei de senyalització viària: 95.056,11 €, IVA inclòs.



Manteniment ordinari i extraordinari de les fonts ornamentals de plaça de la
Província, cibernètica, Sector 1, 2 i 4 i Laberint: 68.585,38 €, IVA inclòs.

Aquests càlculs, a criteri de l’economista municipal, són “aritmèticament correctes. En aquest sentit, el
coeficient multiplicador de l’1,007352 s’obté de l’aplicació sobre l’IPC de 2009 (0,8%) del percentatge regulador del
91,9%, declarat en l’estructura de costos de l’oferta inicial de la concessió i corresponent a la proporció mitja de
despeses d’explotació, atès que les despeses d’amortització (el 8,1% restant) no es revisen.

2. En la Consideració Jurídica 2 de l’informe de la Secretaria General de 17 de gener de
2012, es justifica que “En l’actual conjuntura de crisis, l’Ajuntament ha de prioritzar els
objectius de reducció, contenció i racionalització de la despesa procurant, en la major
mesura possible, assolir una millor i més eficient utilització dels fons municipals destinats
a la prestació dels serveis esmentats, finalitat prevista amb caràcter general en la
normativa de contractació”.
La proposta econòmica formulada per SECE per assolir aquest objectiu es concreta en
els punts següents (Expedient 7447/2011):
1.

Mantenir el descompte únic de 29.278,12€+iva realitzat per l’any 2010 en concepte de reducció de la
despesa associada al manteniment, per l’any 2011 i 2012.

2.

Renunciar a les revisió de preus que SECE te dret aplicar en caràcter retroactiu corresponent a
l’exercici 2011 (valorada en 37.014,85€+iva, segons full adjunt).

3.

Renunciar al increment de preu de la quota a aplicar per l’any 2012 corresponent de la revisió de preus
de l’any 2011 (valorada en 37.014,85€+iva, segons full adjunt).

4.

Renunciar, si s’escau, a la revisió de preus corresponent a l’any 2012.

5.

Renunciar a tot tipus de compensació, i no executar el dret de reclamació que SECE té pel fet de la
demora produïda en el pagament, per part de l’ajuntament, de les factures corresponent de l’execució
del servei adjudicat.
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Realitzar un esforç addicional valorat en un 2% de descompte de la quota fixa del servei que es veurà
reflectit en les certificacions que SECE presentarà corresponents al servei de manteniment contractat, a
partir del dia 1 de gener de l’any 2012 fins al 31 de desembre de 2012.

D’acord amb l’informe de la Secretaria General més amunt referit, 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:
“(…)
3. 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
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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
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.”

A criteri del cap del Servei d’Enginyeria, el preu proposat per SECE “es considera
ajustat als requeriments municipals de reducció de la despesa, considerant-ho adequat
al servei”, atès que:
“Pel que fa a l’any 2011, si a la base aprovada de 826.696,70 li descomptem el valor de la valoració del
2010 pels punts de llum sense servei (29.278,12), i a aquest valor li afegim la revisió del 3,0 %, que
representa 21.984,83, ens quedaria una base (sense IVA) a aplicar l’any 2011 de 819.403,41.
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La oferta de SECE per l’any 2011 és de 797.691,58 (sense IVA), representant un estalvi de 25.619,96 (IVA
inclòs).
Repetint la mateixa operació per l’any 2012, sobre la base teòrica del 2011 de 819.403,41, amb un IPC del
2,4 %, en resultaria una base de 837.476,17.
D’acord amb el contracte vigent, els costos d'inversió - despeses amortitzables, pugen a la quantitat de
28.669 € anyals.
Sense entrar en el detall dels bens totalment amortitzats durant el contracte, i els que els resta capital
pendent d’amortitzar.
Si hi descomptem el total dels costos d'inversió - despeses amortitzables, representaria una rebaixa de
33.506,43 € (IVA inclòs).”

El cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària complementa l’informe
dels serveis tècnics abans reproduït, tenint en compte per a la determinació del preu
per a l’any 2012 la detracció del cost de l’amortització anual dels béns totalment
amortitzats a 15 de desembre de 2011:
“La comparació entre l’oferta de SECE i el que correspondria facturar segons l’establert en el Plec de
condicions del servei els anys 2010, 2011 i 2012 es detalla en el quadre següent:
IPC
91,9% de l'IPC, segons Plec de condicions

0,80%
0,7352%

3,00%
2,7570%

2,40%
2,2056%

2.010

2.011

2.012

805.300,03
-34.548,18
95.056,11
68.585,38

834.574,81
-35.500,67
97.676,81
70.476,28

852.982,20
-36.283,68
99.831,17
72.030,70
-54.597,42

934.393,34

967.227,23

933.962,97

COSTOS ANUALS OFERTATS PER SECE (DESCOMPTE SECTOR 01
INCLÒS) (IVA INCLÒS)

934.393,34

941.276,06

920.886,03

ESTALVI (ADDICIONAL AL DESCOMPTE SECTOR 01) (IVA INCLÒS)

-

25.951,17

13.076,94

Concessió inicial i ampliacions
Reducció 50% lluminàries Sector 01
Senyalització viària
Manteniment fonts
Amortització
COSTOS ANUALS CALCULATS PER AJUNTAMENT SEGONS PLEC
(DESCOMPTE SECTOR 01 INCLÒS) (IVA INCLÒS)



Preu 2010: Pel que fa al gruix principal de la concessió, cal remetre’s al Ple de data 7 de setembre de
2011, que aprovà un cost del servei de 805.300,03 euros, IVA inclòs, prorratejat en funció del canvi de
tipus impositiu del 16% al 18% a meitat de l’exercici. Pel que fa als serveis addicionals de senyalització
viària i de manteniment de fonts, cal remetre’s a l’informe CEPWI01R del cap de la Secció Econòmica,
Comptable i Pressupostària, en relació a l’informe ECIVI00U del cap del Servei d’Enginyeria. Finalment,
cal tenir en compte la factura 71195193 en concepte de descompte especial per reducció en el
manteniment de l’enllumenat del Sector 01, corresponent a l’exercici 2010. Els esmentats imports es
relacionen a la taula anterior i ja han estat facturats per SECE SA, malgrat restar encara pendent
l’aprovació d’alguns d’ells (senyalització i fonts).
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Preu 2011: El cost calculat segons les condicions del Plec es compara amb el proposat pel
concessionari. Així, es revisen els preus aplicant un 91,9% de l’IPC sobre la base de l’any anterior, ja
amb un IVA íntegrament del 18%, en consonància amb l’import declarat per SECE SA. Per altra banda,
es manté el descompte del Sector 01, actualitzant-lo d’acord amb l’esmentada revisió de preus.
En base al càlcul efectuat, a més a més de la reducció en l’enllumenat del Sector 01, que el
concessionari manté, resulta un descompte addicional per compte de l’empresa de 25.951,17 euros. En
aquest sentit, caldrà regularitzar la facturació ja satisfeta en funció del preu de servei que definitivament
s’aprovi.



Preu 2012: Al supòsit calculat l’any 2011 s’afegeix, en ser període de pròrroga, la detracció de
l’amortització anual, per valor de 54.597,42 euros (28.669 euros de oferta inicial, 9.100 euros de la
furgoneta de senyalització i 8.500 euros del vehicle i aparells de neteja de les fonts, més el 18% d’IVA).

En aquest cas, i també addicionalment a la reducció en l’enllumenat del Sector 01, que es continua
mantenint, es calcula un esforç addicional per part de l’empresa de 13.076,94 euros.
Atès tot l’anterior, es conclou que els imports anuals proposats per SECE SA pels exercicis 2011 i 2012
suposen una rebaixa real per l’Ajuntament, part de la qual es deu a una reducció del servei (els 34.548,18
euros anuals de descompte al Sector 01) i part a l’esforç del propi concessionari (els descomptes addicionals
calculats)…”

No obstant, l’interventor de fons, en l’informe de 12 de març de 2012 que es reprodueix
parcialment a continuació, arriba a conclusions diferents en relació al preu del contracte
per a l’any 2012, atès que al seu criteri ha de minorar-se en 53.032,73 € en relació al
proposat per SECE (867.853,30 € enlloc de 920.886,03 €):
“SEGON A) Reducció de cost per suspensió de servei i per bens ja amortitzats
La reducció de servei d’aquest expedient cal entendre-la respecte al servei ampliat recentment segons
aprovació del punt 402 del ple municipal del 07/09/2012.
Pel que fa a la reducció de cost per suspensió de servei, la proposta de SECE contempla el deixar de
facturar el manteniment del 50% d’ illuminaries del SECTOR 01 que no s’encenen. Aquesta proposta
millora o rectifica la proposta de descompte únic proposat per SECE i aprovada en el punt 5 de l’acord
plenari del 07/09/2012, entrant en la línia informada per l’enginyer municipal, SR. ARNAU ANGLÉS en el
seu informe del 31/08/2011, la qual comparteixo. Per aquest motiu, s’informa favorablement per l’ import
de 29.278,12 euros anuals, import que no es revisarà, sempre que es mantingui la renúncia de revisió de
preus de la empresa per 2011 i 2012 que es veurà més endavant.
Pel que fa a la reducció de cost per amortització ja completada, ens trobem que les installacions i
maquinaria inicial estan segurament amortitzades, ja sigui de la forma “habitual” o amb leasing5, malgrat
probablement les furgonetes relacionades en la ampliació aprovada pel Ple del 01/09/2011 no estaran
totalment amortitzades.
Amb la informació disponible no es pot determinar el grau en que estan amortitzats els bens assignats al
servei en la concessió inicial (o els incorporats en les ampliacions). I dels que ho estiguin, no hi consta el
valor residual actual. Aquesta informació és imprescindible per determinar el cost de la concessió en el
període de pròrroga i per preparar la liquidació de la concessió. Per tant, per tal de concretar l’estat de la
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amortització, d’acord al article 248 b) del ROAS6, es proposa iniciar un expedient7 per determinar l’
inventari de bens amortitzables i el seu valor actual.
Mentre s’incoa aquest expedient i es concreta la xifra, es proposa acceptar provisionalment l’ import deduït
per l’economista municipal en el seu informe, de 54.597,42€ (IVA del 18% inclòs), corresponent a la
amortització que es deixarà de facturar en 2012. Si finalment pertoca una quantitat diferent, en més o en
menys, s’haurà de regularitzar.
Cal dir que SECE presenta una alternativa al tractament ortodox del tema de la amortització en període de
pròrroga, que es comentarà en el següent apartat.
SEGON B) Reducció de cost per “rebaixa o descompte” del concessionari
En la seva proposta del 09/12/2011, SECE renúncia a la revisió de preus dels anys 2011 i 2012, a les que
te dret, afegint un 2% addicional de la quota fixa del servei durant l’any de pròrroga de 2012. En la meva
opinió, coincident amb la suportada jurisprudencialment pel Secretari en el seu esmentat informe, la
renúncia a la revisió de preus i el descompte del 2% són acceptables i aplicables a la concessió.
_____________________________________________________________________________________
5

En aquest cas donarà un valor residual al final del període concessional inicial.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
7 Es tracta d’un expedient com el que es va incoar amb RIEGOS AZAHAR, MOIX i URBASER en la concessió de
jardineria.
6

Un aspecte a tenir en compte és que SECE motiva aquest descompte en:
“…es considera que per l’any 2012 SECE haurà amortitzat una part del seus costs indirectes i podrà optimitzar la seva
estructura i recursos productius actuals, i per tant es veu en disposició de fer una proposta a l’Ajuntament que
compleixi amb els objectius marcats sense que hi hagi cap disminució en la qualitat dels servei pel període que es
proposa”.

Sembla que SECE ofereix un descompte voluntari en 2012 a canvi de no fer un descompte “obligatori” pel
bens –total o parcialment- ja amortitzats en el període de pròrroga. En
del servei durant l’any de pròrroga de 2012. En la meva opinió, coincident amb la suportada
jurisprudencialment pel Secretari en el seu esmentat informe, la renúncia a la revisió de preus i el
descompte del 2% són acceptables i aplicables a la concessió.
Un aspecte a tenir en compte és que SECE motiva aquest descompte en:
“…es considera que per l’any 2012 SECE haurà amortitzat una part del seus costs indirectes i podrà optimitzar la seva
estructura i recursos productius actuals, i per tant es veu en disposició de fer una proposta a l’Ajuntament que
compleixi amb els objectius marcats sense que hi hagi cap disminució en la qualitat dels servei pel període que es
proposa”.

Sembla que SECE ofereix un descompte voluntari en 2012 a canvi de no fer un descompte “obligatori” pel
bens –total o parcialment- ja amortitzats en el període de pròrroga. En l’àmbit de la contractació pública no
es poden fer compensacions d’aquest tipus . Primer s’ha d’aplicar el plec de condicions per calcular l’
import de la amortització que no pertoca facturar en el període de pròrroga. Si després la empresa te
voluntat d’afegir cap descompte, aplicar-lo.
SEGON C) Efectes indirectes dels descomptes en altres serveis de SECE
(...)
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No podem deixar de considerar la probabilitat de que SECE hagi ofert aquests descomptes voluntaris
considerant que no hauria de descomptar res de la amortització. Si és així, sen la meva opinió aquest factor
hauria de tenir-se en compte, a favor de SECE, en l’expedient que es proposa incoar per determinar la
amortització dels bens de la concessió; expedient que donaria l’ import definitiu del cost de la mateixa.
TERCER.-DISPONIBILTAT ECONÒMICA PER ASSUMIR LA DESPESA
La quantitat de 941.276,24 € correspon al valor global de la concessió 2011
La quantitat de 867.853,30 € correspon al valor global de la concessió 2012.
Conjuntament, entre la partida 165.227.13 del pressupost 2011 i 2012, hi ha consignació suficient per
atendre la esmentada despesa.

CONCLUSSIÓ
PRIMER.- S’informa favorablement la pròrroga forçosa.
SEGON.- S’informa favorablement la reducció de cost per suspensió parcial del servei
de lluminàries del Sector 01.
TERCER.- S’informen favorablement les renúncies de revisions de preus 2011 i 2012, així com el
descompte addicional del 2% aplicat a la part fixa de la concessió.
QUART.- S’informa favorablement el cost total de la concessió per 2011 i 2012 d’acord a les conclusions
anteriors i a l’informe del Cap de Pressupost i Comptabilitat.
L’ import del concepte d’amortització és provisional, pendent de concretar amb un expedient que es
proposa incoar en el punt SEGON A) del present informe per determinar el grau d’amortització dels bens
adscrits al servei, tant pel que fa a l’any de pròrroga com per preparar la liquidació del servei.
La quantitat de 941.276,24 € correspon al valor global de la concessió 2011
La quantitat de 867.853,30 € correspon al valor global de la concessió 2012.
En els termes anteriors, l’ import de la concessió es resumeix segon el quadre següent:
COST CONCESSIÓ SECE
2.011
2.012
Concessió inicial i ampliacions
Reducció 50% lluminàries Sector 01 (PUNT 1)
Revisió preus 2011
Revisió preus 2012
Renúncia revisió preus 2011 (PUNT 2 i 3)
Renúncia revisió preus 2012 (PUNT 4)
2% descompte quota fixa 2012 (PUNT 6)
Amortització (Plec de condicions)

826.969,85
-29.278,12
21.992,36

TOTAL (SENSE IVA)

797.691,73

-21.992,36

826.969,85
-29.278,12
21.992,36
18.078,95
-21.992,36
-18.078,95
-15.953,83
-46.269,00
735.468,89
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COSTOS ANUAL FINAL (IVA 18% INCLÒS)

941.276,24

867.853,30

De conformitat amb el que disposa la clàusula 47 del plec de clàusules administratives
particulars i d’explotació, no serà fins el moment de la finalització del contracte que
s’hauran de concretar quins elements afectats al servei es troben totalment amortitzats i,
per tant, han de revertir a l’Ajuntament.
La vigilància de la conservació i el funcionament adequats de les instal.lacions, béns i
materials afectats al servei atorgat abans de la seva reversió a l’Ajuntament en
condicions normals d’ús, ja va ser encomanada al cap del Servei Tècnic d’Enginyeria
amb un any d’antel.lació a la finalització convencional del contracte (Expedient
6973/2010).
3. La competència per dictar l’acord correspon al Ple de l’Ajuntament, en tractar-se de
l’òrgan que va adjudicar el contracte.

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

1.

Aprovar el preu per a l’any 2010 de les modificacions següents, introduïdes l’any 2008
en el contracte de serveis de manteniment i conservació integral formalitzat amb
l’empresa SECE el 15 de desembre de 2003:


Reorganització del servei de senyalització viària: 95.056,11 €, IVA inclòs.



Manteniment ordinari i extraordinari de les fonts ornamentals de plaça de la
Província, cibernètica, Sector 1, 2 i 4 i Laberint: 68.585,38 €, IVA inclòs.

2. Aprovar el preu definitiu del contracte per a l’any 2010:
Conceptes
Preu provisional any 2010 aprovat pel Ple de 7.09.2011
Actualització a preus 2010 modificacions introduïdes l’any 2008

Import IVA inclòs
805.300,03 €
163.641,49 €

Reorganització del servei de senyalització viària

95.056,11 €

Manteniment ordinari i extraordinari de les fonts ornamentals de plaça de la Província,
cibernètica, Sector 1, 2 i 4 i Laberint

68.585,38 €

Reducció 50% lluminàries Sector 01
Preu definitiu contracte any 2010

- 34.548,18 €
934.393,34 €
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3. Aprovar el preu del contracte per a l’any 2011 i pel període de pròrroga forçosa (any
2012):
Conceptes
Preu any 2011
Preu any 2012

Import IVA inclòs
941.276,06 €
920.886,03 €

4. Declarar inaplicable al contracte durant els anys 2011 i 2012, per renúncia expressa del
contractista al seu dret a la revisió del preu, la clàusula 40 del plec de clàusules
administratives particulars i d’explotació.

5. Acceptar la renúncia del contractista a reclamar a l’Ajuntament de Salou cap tipus de
compensació per la demora, respecte als terminis establerts legalment, en el pagament
de la facturació emesa en execució dels serveis adjudicats.

6. Autoritzar la despesa derivada del present acord amb càrrec a l’aplicació pressupostària
165.22713 - enllumenat públic i fonts.

7. Instar al cap del Servei Tècnic d’Enginyeria, designat interventor tècnic de la concessió,
que adopti quantes instruccions i mesures siguin adients i necessàries per preservar i
garantir l’adequada conservació i manteniment dels vehicles i maquinària ja amortitzats i
que continuen adscrits a la prestació dels serveis contractats, així com també d’aquells
altres que, si s’escau, s’amortitzin al venciment de la pròrroga forçosa i que hauran de
revertir a l’Ajuntament en condicions normals d’ús.

8. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda les dades relatives al
preus anuals aprovats.

9. Notificar aquest acord al contractista, amb advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i als serveis tècnics
municipals d’Enginyeria.

Contra aquest acord, 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.

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

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Senyores i senyors regidors i regidores, senyores i senyors, al Ple
del dia 30 de novembre de l’any passat es va aprovar amb el vot en contra del Grup
municipal Socialista i d’altres grups de l’oposició, la pròrroga forçosa del contracte de Sece,
que era l’empresa concessionària durant tot el 2012. La raó del nostre vot contrari va ser
conseqüència de les argumentacions que des de l’equip de govern per part del responsable
polític de l’Àrea, el Sr. Garcia, se’ns feia i que eren fonamentalment tres. Perquè no hi havia
consignació al pressupost del 2011 per tal de fer front al deute que l’Ajuntament havia
contret amb l’empresa SECE. En segon lloc, perquè l’òrgan de contractació no disposava al
mes de novembre de la informació completa i necessària per determinar amb rigor el
pressupost de la nova licitació dels serveis. I, en tercer lloc, per la necessitat de considerar i
analitzar amb detall l’abast i intensitat de prestació del servei amb la finalitat, i remarco i
recalco aquesta última frase, amb la finalitat de reduir costos.
A les dues primeres consideracions li vam respondre allà, Sr. Garcia, que des del nostre
punt de vista li va mancar, com a responsable de l’Àrea, capacitat i voluntat política per
engegar la maquinària administrativa i avançar la convocatòria pública d’una nova concessió
al moment de finalització de l’anterior, que amb tota seguretat i donada la situació actual de
crisi generalitzada ens hagués possibilitat obrir una licitació a un preu molt més econòmic
que el que teníem si manteníem tot un any aquesta pròrroga amb el mateix concessionari,
que lògicament, estava emparat per un plec de clàusules administratives i econòmiques que
podia fer valer l’empresa, com efectivament així ha estat.
Respecte a la tercera qüestió, és a dir, l’argument de que calia fer una negociació amb
SECE per tal de reduir costos, en el transcurs del debat se li va preguntar directament, Sr.
Garcia, per la quantificació d’aquesta disminució que vostè va xifrar en un mínim de 200.000
€, però que s’acabaria de concretar amb negociacions amb l’empresa al 2012. Fa vostè que
no amb el cap, si insisteix li portaré l’acta. En tot cas, s’acabaria de concretar amb l’empresa
al 2012. Doncs bé, ja estem al 2012, vostè ja ha negociat i el resultat no pot ser més
decebedor, ja que l’estalvi real sense comptar la disminució de la despesa pel fet de
mantenir el Sector 01 al 50% de la seva il·luminació i tenint en compte que, a més a més, se
li descompta o se’ns descompta al pressupost de 2012, 54.597,42 € de no amortització o
d’amortitzacions, tenint en compte tot això, l’estalvi real d’acord amb els informes tècnics és
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de 13.076,94 €. Vostè va parlar d’un mínim de 200.000 €, realment 13.076, 94 € comptant
que se’ns descompten, a més a més, aquests 54.000 € d’amortitzacions.
Avui Sr. Garcia li recordaré una dita que segur que vostè entendrà bé, ja que d’altres que li
he dit en català sembla no entendre-les, miri, “para este viaje no hacían falta alforjas”. La
seva capacitat negociadora ha quedat ben reflectida quan la quantitat final del contracte pel
2012 serà de 920.886,30 €, és a dir, exactament la mateixa quantitat que va proposar SECE
per escrit, és a dir, el plus aportat per la seva negociació ha estat de zero i m’atreviria a dir
zero “patatero”, li recordo a un col·lega seu.
Tot i així, amb la nostra posició volem deixar ben clar que no estem en contra del servei
prestat per l’empresa SECE, la qual únicament ha fet el que li pertoca, defensar
legítimament els seus interessos, estem criticant Sr. Garcia la seva capacitat negociadora,
que, com ja li he dit abans, es quantifica en un 0%. Amb la seva gestió ens ha donat la raó,
en la nostra posició en el moment de l’aprovació, calia haver tingut la capacitat, insisteixo, i
el coratge polític per anar a un concurs públic obert i sotmès a les lleis del mercat. I estem
segurs que això hauria generat a l’Ajuntament de Salou un estalvi molt superior als 13.000 €.
Per la qual cosa, és a dir doncs, el nostre grup no hi pot votar a favor. El Grup municipal
Socialista s’abstindrà en aquesta qüestió.

Sr. Garcia:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Garcia.

Sr. Garcia.
-A ver Sr. Zacarías, en primer lloc diré que pel que veig vostè guarda els papers dels
plenaris anteriors, que porta molt ben preparats, perquè intenta tornar a debatre aquí en
aquest Plenari una qüestió que ja es va debatre al seu dia, que eren els motius pels quals
s’havia aprovat la pròrroga forçosa de SECE, pel concessionari SECE. I avui intenta tornar a
debatre aquí aquestes qüestions, quan això jo ho dono ja per tancat, vostè va dir el que
havia de dir al seu dia, jo li vaig replicar el que li vaig replicar al seu dia i crec que intentar
desviar avui la tensió en aquest plenari sobre aquest motiu doncs ni forma part de l’ordre del
dia ni és objecte de debat avui. Entrant al fons de la qüestió que vostè planteja també dir-li
que sembla ser que vostè tingui una memòria selectiva quan diu que jo vaig manifestar que
l’estalvi comportaria un mínim de 200.000 €, sí, sí, però és que vostè el que no està dient és
que quan jo parlava d’aquestes quanties estàvem parlant de totes les rebaixes que
aconseguiríem en totes les concessions que té l’ajuntament, però bé, com que a vostè li
agrada tenir una memòria selectiva i diu el que vol dir doncs, ho diu i perfecte, però jo li
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replico aquí i vostè sap tan bé com jo que jo no vaig dir que l’import de la rebaixa del
concessionari SECE seria de més de 200.000 € perquè això és una mentida i així li dic.

Sr. Henar:
-No, no.

Sr. Garcia:
-Però sí que m’agradaria dir-li també que quan vostè bé, d’alguna manera ens diu que no
hem tingut capacitat negociadora, que l’estalvi no és suficient, etc, etc, sí que m’agradaria
dir-li el següent, miri, li vam fer un requeriment a l’empresa concessionària, que és SECE,
que d’alguna manera aconseguíssim reduir els costos que comportava aquesta concessió. I
li diré el que hem aconseguit amb aquesta proposta, en primer lloc, mantenir un descompte
únic de més de 29.000 € més IVA realitzat en concepte de reducció de la despesa
associada al manteniment i, en segon lloc, renunciar a la revisió de preus que SECE té dret
a aplicar amb caràcter retroactiu corresponent a l’exercici 2011, que això està valorat en
més de 37.000 €. En tercer lloc, renunciar a l’increment de preu de la quota a aplicar per
l’any 2012 corresponent de la revisió de preus de l’any 2011, que això també comporta una
valoració de més de 37.000 €. I en quart lloc, renunciar a la revisió de preus corresponent a
l’any 2012. I en cinquè lloc, realitzar un esforç addicional valorat en un 2% de descompte de
la quota fixa del servei que evidentment es veu reflectit o es veurà reflectit en les
certificacions que emetrà SECE. És a dir, si vostè creu que aquesta negociació no ha arribat
a bon terme doncs bé, és la seva opinió i jo li replico i li replico amb dades.
Vostè parla d’unes quanties, que si no recordo malament, ha fet referència a 13.000 €, però
jo li dic que aquestes quanties no són certes o no és així. Tenim informes per part
d’Intervenció, tenim informes per part del Cap del Servei d’Enginyeria i també tenim informes
a l’expedient que vostè em consta que els ha demanat i s’ho ha mirat, per part del Cap de la
Secció Econòmica i Comptable i aquests informes el que diuen, entre d’altres, és que
l’import corresponent de reducció de la despesa pot pujar a més de 100.000 € i li dic perquè.
Li dic perquè hi ha una quantia, no m’ho estic inventant jo, eh, això està a l’informe, està a
l’informe del Cap de la Secció Econòmica de data 1 de març de 2012 i aquí el que diu
concretament és que hi ha una reducció d’estalvi addicional al descompte i ens diu per a
l’any 2011 de més de 25.000 €, a l’any 2012, de més de 13.000 € i com vostè sap també hi
ha una reducció que és com a conseqüència del 50% de la il·luminació del Sector 01, que
també sap vostè que nosaltres vam parlar a la Comissió i vostè em va dir, doncs així
tanquem més llums i estalviarem més, però això és de demagògia pura i dura, vostè ho sap
Sr. Zacarias perquè no es tracta de tancar llums, es tracta que hi ha un contracte i la
concessió el que diu és que aquí també està inclòs el manteniment i això si no pot suposar
el tancament d’aquests punts un estalvi de la despesa per consum també és veritat que la
concessionària està obligada al manteniment de tots els punts de llum i si hi ha qualsevol
deteriorament d’aquests punts la concessionària està obligada a mantenir-ho. O sigui que li
replico tot el que vostè ha dit i el que sí que li demano és que d’alguna manera doncs, no es
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diguin mentides aquí al Plenari perquè els números són els números i estan reflectits als
informes Sr. Zacarias.
I ja per acabar, entenc perfectament el català, entenc perfectament quan vostè fa dites,
també les entenc, però bé no tinc cap inconvenient, com entenc perfectament el castellà i el
català, es pot dir en castellà i en català, no tinc problemes.

Sr. Henar:
-També espero que aquesta vegada ho hagi entès, si em permet Sr. Granados. A veure miri,
doncs Sr. Garcia, mentir és faltar a la veritat amb intenció d’enganyar. Escolti, hi ha les
actes, que convido a tots els presents, vostès polítics, ciutadans, a que mirin l’acta de la
reunió a la qual he fet referència. Allà vostè, a una pregunta directa del Sr. Pellicé i del Sr.
Otal doncs vostè diu que un mínim de 200.000 €, no, no, parlem d’un punt concret de SECE,
parlant de SECE, i vostè va dir 200.000 € i així es reflecteix en acta, el que estic dient no
m’ho invento, consta en acta. I això si jo el que reflecteixo és un acord d’acta que ja hem
aprovat en aquest Plenari posteriorment, escolti, si algú diu mentides evidentment no sóc jo,
això en primer lloc. Home clar, és a dir, que vostè m’imputi, mirarem quines són les
quantitats globals del 2010, 2011 i 2012, clar que m’ho he llegit, aquí parla de 13.000 € i
vostè va dir 200.000 €. La diferència que hi ha entre el 2011 i el 2012 són 13.000 €, 13.076 €
i vostè té la barra de dir-me que no és veritat i després torna a llegir i dir que sí.
Per tant, 13.076 €, vostè s’ha estalviat això, l’estalvi addicional d’aquest informe d’economia
al qual vostè ha fet referència, al 2010 res, 2011 són 25.951 € i al 2012 són 13.076 €. Però
jo insisteixo, al 2012 aquests 13.000 € vol dir que alguna cosa se’ns ha incrementat perquè li
descompten 54.000 € d’amortització. Per tant, vol dir que el preu és molt superior, clarament
superior, com a mínim 40.000 € més, 40.000 € més que a l’any 2011. Si vostè això troba que
és una magnífica negociació, escolti, jo crec que és tot el contrari Sr. Garcia. Per tant, és a
dir, evidentment vostè podrà argumentar tot el que vulgui però això, la capacitat negociadora
seva en relació a l’empresa SECE es demostra quan la quantitat per la qual acaba sent
adjudicada la concessió pel 2012 és exacta i literalment la mateixa que proposa l’empresa.
Què ha negociat vostè? Expliqui-ho.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias i ja per acabar i no allargar més aquest debat, simplement a veure, aquí es
calculava tant, i vostè em diu sí, per l’any 2012 figura en el concepte d’estalvi un import de
13.000 €, sí, i per l’any 2011 figura un estalvi d’un import de més de 25.000 € i si aquestes
quanties que si les sumen, vostè sap sumar, ho sé perfectament, si les sumen puja més de
39.000 € i li afegim el tema de la reducció del 50% que li feia referència abans, estem
parlant de més de 100.000 €, més de 100.000 € Sr. Zacarias. I ja està, ho deixo aquí i no
tornaré a replicar la seva intervenció.
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Sr. Henar:
-Sr. Garcia miri, jo l’altre dia li vaig dir en to de broma, la seva gran capacitat negociadora
consisteix en disminuir a la meitat la il·luminació del Sector 01. Escolti, així qualsevol, la
gràcia està en negociar sense disminuir serveis i negociar preus millors pel municipi, que el
que vostè fa és tancar llums, evidentment gasta menys i, per tant, lògicament vostè
s’estalvia, però escolti, per això li dic, vol estalviar més? Doncs tanqui els llums i posi’ns a
tots a les fosques i sabrà que ens estalviarem gairebé el 50% de la concessió. Res més.

302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES TARIFES DEL PÀRQUING DE LA PLATJA DE
LLEVANT PER A L'ANY 2012

FETS

1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA) formalitzen el contracte de gestió i explotació dels serveis
públics d’aparcament sota control horari en les vies públiques i dels pàrquings situats en
zona de domini públic marítim terrestre i en altres terrenys o espais habilitats a l’efecte,
per un termini de 8 temporades (2009 a 2016) i les tarifes següents pel primer any de
prestació:
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2. El 13 de març de 2012, EYSSA sol.licita (escrit amb registre d’entrada núm. 3315)
l’aprovació de tarifes d’estacionament de vehicles en zona blava (sense revisió respecte
l’any 2011) i del pàrquing de la platja de Llevant (amb revisió) per a l’any 2012:
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3. El 28 de març de 2012, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària informa la sol.licitud formulada.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb la clàusula sisena del contracte de gestió de serveis públics formalitzat el
16 d’abril de 2009, a partir de la segona temporada el concessionari percebrà dels
usuaris les tarifes que prèviament li autoritzi l’Ajuntament.

2. En relació a la proposta de tarifes formulada pel contractista, l’economista municipal
informa que:
“Pel que fa a les tarifes 2012 per la taxa d’estacionament de vehicles de durada determinada,
aquestes es troben recollides en l’Ordenança Fiscal nº 18, aprovada pel Ple en data 15 de desembre
de 2010, la qual continua actualment en vigor.
Quant a les tarifes 2012 del pàrquing de superfície de la platja de Llevant, s’accepta la proposta
efectuada pel concessionari, atès que l’increment mitjà sollicitat no supera l’IPC del període. En
aquest sentit, però, cal esmentar que els preus de 2011 que s’indiquen al quadre adjunt no van ser
informats per aquesta secció, desconeixent-se si finalment es van arribar a aplicar, atès que s’han
obtingut d’un document que l’empresa va fer arribar, es creu que de manera informal, al
departament de Gestió Tributària.”
L’evolució de l’import de les tarifes, de conformitat amb els càlculs que figuren en
l’informe transcrit, es resumeix en el quadre següent:
Concepte
€ / minut de la 1ª a la 3ª hora
€ / minut de la 3ª a la 8ª hora
Abonament 24 hores

Import
2009
0,0449
0,0336
18,16

Increment
empresa
0,00%
0,00%
0,00%

Increment IPC: Any 2009: 0,80%

Import
2010
0,0449
0,0336
18,16

Increment
empresa
0,22%
1,19%
1,87%

Any 2010: 3,00%

Import
2011
0,045
0,034
18,50

Increment
empresa
0,00%
2,94%
2,70%

Import
2012
0,045
0,035
19,00

Any 2011: 2,40%

3. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar les tarifes del pàrquing de superfície de la platja de Llevant per a l’any 2012:
Concepte

Import

Euros/minut de la 1ª a la 3ª hora
Euros/minut de la 3ª a la 8ª hora
Abonament 24 hores

0,045 €
0,035 €
19,00 €

2. Informar a EYSSA que la taxa d’estacionament de vehicles de durada determinada per a
l’any 2012 figura a l’Ordenança Fiscal nº 18, aprovada per acord plenari de 15 de
desembre de 2010, la qual continua actualment vigent.
A tal efecte, amb la notificació del present acord, s’adjuntarà còpia de l’ordenança fiscal i
de l’acord municipal abans indicats.
3. Notificar aquest acord al contractista, amb l’advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Policia Local i a la Intervenció General.

Contra aquest acord, 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 DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
REFERENT A L'ÀMBIT DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PAU CS.14. ESGLÉSIA SANT
JORDI. SALOU
Vista la proposta de “modificació puntual del POUM de Salou, referent a l’àmbit del Polígon
d’actuació PAU-CS.14. Església Sant Jordi, Cap Salou.”, elaborada pels STM Arquitectura –
Àrea de Planejament-, que té per objecte la modificació de l’ordenació prevista actualment
pel POUM en l’àmbit, Polígon d’actuació PAU CS-14, i concretament pel que fa a la
determinació i concreció dels espais a protegir, els espais aptes per ser edificats, i també pel
que fa a la definició del vial que travessa transversalment l’àmbit, a l’efecte d’adequar la
ordenació proposada en el Pla especial dels hàbitats del solar, tramitat simultàniament amb
aquesta modificació puntual.
Atès el previst als arts. 76, 80.1.a), 85 i 96, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) modificat per la
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Llei 3/2012 i als art. 107, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), que regulen el procediment per tramitar
l’aprovació d’aquesta modificació puntual.
Atès el previst a l’art. 23.2 RLUC, segons el qual els Ajuntaments de més de 10.000
habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública
en els procediments de planejament i gestió que tramitin i, en el cas d’instruments de
planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests mitjans.
Atès tot l’anterior i atesa la competència del Ple per aprovar inicialment el planejament
general, prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i vist l’informe de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat
Ambiental, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- APROVAR inicialment la proposta de “modificació puntual del POUM de Salou,
referent a l’àmbit del Polígon d’actuació PAU CS-14. Església Sant Jordi, Cap Salou.”,
en els termes previstos a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública durant el termini d’un mes, per
tal que les persones afectades puguin presentar les al·legacions que tinguin per
convenients, tot procedint a la publicació dels corresponents edictes de convocatòria de la
informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord d’aprovació inicial, al BOP, al
DOGC, a un dels diaris de més circulació de la província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i a la web municipal. L’esmentada documentació podrà examinar-se, dins l’horari
d’atenció al públic (de 9.00 h a 14.00 h), a la Casa Consistorial (Servei Administratiu
Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4 –3ª planta- ).
TERCER.- DEMANAR els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, per tal que els puguin emetre en el termini d’un mes.
QUART.- ATORGAR audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als
ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals confini amb el terme municipal de Salou, de
conformitat amb el previst a l’art. 83.7 LU.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord als STM Arquitectura i al Departament
d’Informàtica, a fi i efecte de donar compliment a l’obligació legal de donar a conèixer per
mitjans telemàtics, tant el contingut del present projecte, com la convocatòria d’informació
pública.
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402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB
L'ENTITAT AMSAMAR, S. A. EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA

ANTECEDENTS
1.- La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós
administratiu, (Secció tercera) nº 518, de 15 de juny de 2.010, estableix en la seva
dispositiva el següent literal:

““En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido estimar parcialmente la demanda
interpuesta por la entidad Amsamar S.A. contra el acuerdo de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Tarragona de fecha 1 de octubre de 2003 por el que se aprobó
definitivamente el POUM de Salou. Estimación parcial ceñida a su petición
subsidiaria de reconocimiento de la existencia de una vinculación singular que afecta
a las dos fincas indicadas en autos, y de declaración de su derecho a percibir por ello
una indemnización compensatoria, a determinar en ejecución de sentencia en los
términos establecidos en el fundamento jurídico séptimo, sin especial
pronunciamiento en costas. ”
2.- Que, ambdues parts, en compliment de l’esmentada sentència, procedeixen a la seva
execució de manera voluntària i fixen la indemnització compensatòria a través del conveni
que ara s’aprova i s’annexa a aquest acord.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- Article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya i articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sobre els convenis urbanístics i la seva
publicitat.
2.- Article 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, sobre la possibilitat de les Administracions Públiques per a signar
convenis, siguin, o no, finalitzadors del procediment.
3.- Articles 273 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 els articles 5 i 70 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la capacitat dels ens locals per a
signar convenis i l’obligació de tenir-los a disposició del públic, un cop siguin vigents.
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Per tot l’anterior i en virtut de la competència atribuïda al Ple prevista a l’article 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i vist l’informe de la
Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, el següent:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Salou i la
companyia AMSAMAR, S.A., per a l’execució de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya núm. 518, de 15 de juny de 2010.
SEGON.- SOTMETRE el present acord, juntament amb el conveni, al tràmit d’informació
pública per termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al BOP, diari de Tarragona i
tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER.- ORDENAR als STM Arquitectura la formulació de la Modificació Puntual a què fa
referència a l’ACORD TERCER de l’esmentat conveni, amb la que, un cop aprovada
definitivament i publicada, es vol executar i donar compliment a la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya nº 518 de 15 de juny de 2.010.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a STM Arquitectura i a Informàtica, per tal que
procedeixin a publicar per mitjans telemàtics el present acord i el conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.

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

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

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bon dia. Bé, amb l’acord que prendrem d’aquí a un moment es posa punt i final a un dels
aspectes més importants de l’Ajuntament de Salou des de fa 7 o 8 anys i jo crec que ens
hem de felicitar perquè, tot i que ha sigut tard, sembla que és un acord que satisfà a
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l’ajuntament, a la institució i a la propietat. En un lloc estratègic pel desenvolupament
urbanístic, comercial i econòmic de la ciutat és absolutament fonamental que es desenvolupi
el projecte d’acord, que ara amb aquest conveni es posa la primera pedra d’anar cap
endavant amb una modificació puntual que permetrà l’execució urbanística del municipi. Jo
crec que és bo aquest tema perquè tot i que hi ha altres exemples, considerar-lo com un
element de reflexió perquè jo crec que la posició de l’oposició en aquest punt ha sigut en tot
moment, tant ara que estem a l’oposició com en el moment en què estàvem al govern en la
legislatura anterior, de plena responsabilitat. És a dir, el que ha fet ara l’oposició és deixar a
l’equip de govern en plena llibertat per negociar amb la propietat per trobar una solució que
sigui satisfactòria per a la ciutat, per l’ajuntament, que sigui pel poble i que ho sigui també
per la propietat. És veritat que és inevitable recordar-se en aquests moments que l’anterior
equip de govern va fer uns esforços força significatius i de vegades estàvem incompresos
per part de vostès que en aquell moment eren oposició. Ens vam sentir coses molt fortes,
unes acusacions realment directes i greus i clarament infundades. El que animava a
l’anterior equip de govern era certament el mateix que a l’actual, a donar solució urbanística
a un espai vital que articula des del punt de vista urbanístic i comercial la ciutat. I jo crec que
això ha de ser un punt de partida que sembla que la cosa va millor aquesta legislatura per
reflexionar tots que en els assumptes d’estat, en els assumptes d’estat, entre cometes, els
assumptes realment importants i estratègics de la ciutat tenim que anar a una, hem de tenir
una responsabilitat d’actuació i una precaució i una moderació perquè si no les coses
s’emboliquen artificiosament i no condueixen enlloc. L’important realment és l’aprovació
d’aquest conveni a partir del qual es solucionarà aquest tema que tenim allí pendent de fa
molts anys. I només demanar a l’equip de govern que tot el que estigui a la seva mà en un
futur agilitzi les qüestions de tota mena que queden pendents per tal que en qüestió de dos,
tres anys, veure un desenvolupament urbanístic que agradi a tothom. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. Otal. Alguna qüestió més senyor regidor d’Urbanisme?

Sr. Montagut:
-Jo senzillament el que volia recordar avui o fer esment és la importància, també com deia el
regidor Otal, del què aprovem, és a dir, un conveni que donarà lloc a una posterior
modificació del planejament que esperem que sigui aprovada definitivament també per la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona i doni lloc a un edifici que ajudarà sens dubte a la
consolidació de la millora urbanística del nucli antic de Salou, que aquest govern ja va iniciar
també amb unes obres que van tenir lloc ara recentment i que ja ha comportat una millora
de tot el que és l’aspecte del nucli antic. Però que sens dubte aquest acord i aquest edifici
que esperem que es pugui dur a terme immediatament que es tinguin els permisos pendents
i ens acabi de dinamitzar la zona amb una zona comercial, que acabi de conformar el que
tots volem per aquest nucli antic, un posicionament d’una zona molt important per Salou i
que esperem que doncs evidentment això ajudi a la seva dinamització.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Pellicé, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia. Bé, per fi sembla que tenim doncs acord per resoldre el futur d’aquest solar
de La Duana. Ha sigut un procés de més de 9 anys, jo crec que s’ha creat un greu perjudici
a la propietat fins al punt d’esgotar la paciència d’uns empresaris que inicialment tenien
ganes d’invertir a casa nostra amb un projecte emblemàtic i que crec que ara es tracta més
que res de recuperar la inversió. A ningú se li escapa que la situació econòmica ja no és ni
de bon tros la del 2003 i, per tant, difícilment es podrà desenvolupar el projecte que podria
haver esdevingut en el seu moment. Ha estat un procés que ha creat inseguretat, que ha
creat preocupació i ha creat mala imatge a possibles futures inversions a Salou. Però arriba
ara l’inici de la fi d’aquest projecte perquè encara queda tot aquest procés de modificació del
Pla General i d’aprovació, com deia el regidor, per part de la Generalitat i que els hi
demanem a l’equip de govern que es miri d’agilitzar al màxim possible.
Però hi ha una certa divergència en quant al què ens ha portat fins aquest acord, nosaltres
el que lamentem i entenem que hagi estat aquest acord fruit de fruits després d’un
procediment judicial i en darrer moment per tal d’evitar el pagament d’indemnitzacions
milionàries a la propietat, han passat 9 anys i sobretot han passat gairebé 2 anys per arribar
a aquest acord després que es conegués o que, d’alguna manera, s’hagin esvaït els dubtes
sobre els drets reals de la propietat, recordem que a la sentència hi consta el dret a una
indemnització i que és del juny de 2010.
Ens hauria agradat des d’un inici veure en aquest sentit un acord que fos fruit d’una actitud
responsable d’una visió estratègica, com ara diuen, estratègica pel municipi i que podia
haver significat per la situació d’aquest solar una autèntica dinamització del casc antic i
d’alguna manera generar un veritable impuls del comerç local. D’alguna manera també un
projecte d’arquitectura singular que hauria contribuït a la millora de la imatge de Salou. I això
crec que no ha estat així i només cal recordar les propostes que feien en aquell moment al
novembre de 2007 per part de FUPS i PP per tal d’expropiar i de reconvertir aquest solar en
zona verda. No és la primera vegada que perdem l’oportunitat de generar revulsius des d’un
punt de vista arquitectònic a Salou, esperem que aquesta realment sigui la darrera vegada.
Però per assolir-ho cal deixar d’actuar en funció jo crec de les persones que representen un
projecte o un altre i que tinguem en compte els projectes en funció del valor afegit que
puguin aportar al municipi.
Per tant, el nostre vot serà favorable perquè nosaltres sí que volem valorar el que encara pot
aportar aquest projecte al municipi i sobretot amb la voluntat de deixar de banda tot el seguit
d’anònims i d’articles malintencionats que vàrem tenir que aguantar mentre erem al govern.
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I, per acabar, senzillament agrair a la propietat també la voluntat d’arribar a un acord. Moltes
gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, ja avanço que el Grup municipal Socialista votarà a favor, entre
d’altres coses perquè quan estàvem al govern, nosaltres sempre vam ser partidaris de la
negociació en aquest cas amb la propietària del terreny de l’antigua Duana afectada per una
modificació puntual del POUM, amb una salvetat, que si s’hagués negociat, entenem, abans
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb l’empresa AMSAMAR,
és molt probable que s’haguessin obtingut contrapartides en benefici de la ciutat, que,
altrament, no s’ha produït, doncs la modificació del POUM que estem acordant en aquest
punt serveix únicament per compensar la indemnització a l’empresa propietària del solar de
l’antiga Duana a la qual el Tribunal Superior condemna a l’ajuntament. Per tant, saludem de
forma absolutament positiva el fet d’arribar a aquest acord però lamentem que no s’hagi
pogut prendre abans perquè, en definitiva, el benefici de la ciutat hauria pogut ser molt
superior.
En definitiva Sr. Granados, i deixi que sigui una mica dolent, deixi’m que sigui una mica
dolent, i permeti’m una petita revenja, crec que és hora de reconèixer la inviabilitat de la
seva proposta del 2008, segons la qual vostè, recorrent a l’expropiació, així ho va
manifestar, exigia que en el terreny de l’antiga Duana s’habilités una zona d’equipaments, de
titularitat pública de caràcter social, lúdic i comercial per gaudiment dels salouencs i dels
seus visitants.
Crec que en aquest cas s’ha actuat correctament, per tant, no s’ha anat a l’expropiació i, per
tant, s’ha anat a resoldre. El problema és que realment estava ja en una situació urbanística
degradant, en un lloc doncs emblemàtic de la ciutat. Per tant, nosaltres li donarem en aquest
cas el suport en benefici de la ciutat, un suport que desgraciadament nosaltres en el seu
moment no vam tenir.

Sr. alcalde:
-Molt bé. Alguna intervenció més per part dels grups municipals? Bé, simplement una
reflexió, començaré pel final per aclarir alguns punts. Miri, en el seu moment els grups de
l’oposició el que plantejaven era que a través d’aquesta proposta que es va fer, que és
veritat, era que es solucionés un problema de ciutat perquè portava molts anys al damunt de
la taula i mai s’havia solucionat. La solució ha vingut ara, en aquests moments. I en aquest
sentit de buscar una solució a l’any 2009 quan jo accedeixo a l’alcaldia amb un nou govern,
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des d’aquell moment per nosaltres aquest tema també era essencial i prioritari igual que
quan estàvem a l’oposició. I de fet vam començar a negociar, clar que sí, com no podia ser
d’una altra manera i dins d’aquestes negociacions doncs hi va haver diversos plantejaments.
En el declivi d’aquestes negociacions surt la sentència i la sentència és evident que canvia
el panorama, però escolteu-me, i com molt bé estava dient l’Otal, hem d’estar tots ben
contents perquè al final s’ha arribat a una entesa amb la propietat i hem donat una solució a
un problema de ciutat, perquè no deixa de ser un problema de ciutat, un terreny allà
abandonat, com aquell que diu, que no hi havia absolutament res en el lloc més emblemàtic
de Salou. Jo crec que aquesta és l’acció lloable, que s’hagi arribat a un acord i que s’hagi
solucionat un problema, insisteixo, de ciutat, que també és cert, és un problema dels
inversors i és un problema de l’empresa, però escolteu-me també no deixa de ser un
problema molt important per Salou, que servirà justament per no tenir que indemnitzar
perquè s’ha buscat una fórmula que satisfà a les dues parts i també, com no, a les arques
municipals perquè evita una indemnització perquè s’ha buscat una fórmula, i aquest era
l’objectiu, d’evitar aquesta despesa que suposava un acord de l’any 2003, a través del Pla
General que va treure un ús i que s’havia de compensar d’acord amb el que deien els
tribunals.
Doncs bé, escolteu-me, aquesta solució ha arribat, ens hem entès amb la propietat i ho vull
agrair públicament doncs l’esforç que s’ha fet per part de la propietat per tal d’arribar a
aquesta entesa i des de l’Ajuntament de Salou no us càpiga cap mena de dubte, ajuntament
i govern, que farà tot el possible per agilitzar els tràmits i que ben aviat puguem veure
construït allà un edifici residencial però també és molt important una zona comercial a la part
de baix que servirà per donar vida i dinamitzar la zona del casc antic i la part de baix del
carrer Barcelona. Per tant, en nom de la Corporació volia manifestar aquest agraïment a la
propietat i també vull dir que per les vostres intervencions, totes les intervencions que hi
hagut, que tots plegats ens sentim doncs veritablement satisfets per l’acord. Moltes gràcies.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Henar:
-Una petita qüestió. Simplement el fet de dir, ja ho he dit en la intervenció inicial, lamentar
que no s’hagi pogut fer abans. Home, ja que vostè parla doncs de la seva preocupació que a
més, en fi, jo la reconec també, eh, el que passa és que la situació, les formes d’aquesta
preocupació al llarg del temps són diferents. Home, quan aquesta preocupació que vostè
tenia per resoldre aquest problema la compartíem des de l’equip de govern anterior en el
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qual vostè jugava el paper d’oposició doncs, en fi, recordarà vostè algunes paraules, fins i
tot, alguna publicació que parlava de “pelotazo”, per donar aquesta solució que vostès ara
han pactat, sense posar el de “pelotazo”. Per tant, a veure Sr. Granados insisteixo, vull dir,
això és una lliçó històrica per a tots, com deia el Sr. Otal, hi ha qüestions a nivell d’estat, de
ciutat on és evident que hem d’anteposar sempre els interessos generals als interessos dels
partits. Per tant, insisteixo, nosaltres podríem fer molts plantejaments, en farem un, el que
creiem que va més en sintonia amb la defensa dels interessos generals de la ciutat i, per
tant, votarem a favor. Però deixi’m que com a mínim recordi una mica la història.

Sr. alcalde:
-Jo, a veure Sr. Zacarias, crec que avui el debat no és el passat, el passat ens ha de servir
per entendre el present i construir un millor futur, però clar si vostè em diu això jo faré
referència al què ha dit el Sr. Otal amb un gran criteri, que els temes de ciutat han de ser
temes on s’arribi a enteses i acords. Però escolti, els acords no es prenen de forma
unilateral, per tal que hi hagi un acord amb totes les parts és fonamental un diàleg i jo no
volia, no volia, però quan estava sentint les paraules de l’Otal feia aquesta reflexió perquè jo
crec que no toca ara en aquests moments recordar que vostès havien abolit la Junta de
Portaveus. Per tant, no hi havia diàleg Sr. Zacarias entre govern i l’oposició, és que no hi
volia entrar però ho estava pensant i això és fonamental i ho deixem aquí, disfrutem de
l’acord que és el millor.

Sr. Henar:
-Deixem-ho córrer.

Sr. alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

NÚMERO

3/2012
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FETS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012 s’ha iniciat l’expedient per a aprovar i
comptabilitzar el tercer expedient de reconeixement de crèdit de l’any 2012.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els arts. 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.
2. Cal considerar els arts. 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol I del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen de la Comissió de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per
12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC, 2 de UMdC i 1
de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:

1. Aprovar el tercer reconeixement de crèdit de l’any 2012 per un import total de
96.329,79 euros, d’acord amb el següent detall:
(A L’ACTA ORIGINAL HI CONSTA UNA RELACIÓ)
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits de 2012.

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

Sr. Pellicé:
-Sí, si em permet.

Sr. alcalde:
-Sí, sí.
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Sr. Pellicé:
-Molt breument. En aquest punt el nostre vot serà desfavorable, entre d’altres per una
qüestió perquè és que ens dóna la sensació que no arribem mai a saber la situació real
econòmica perquè sempre van sortint factures últimament. Jo el que sí que voldria demanar
era una qüestió que ja ho vaig fer i li vaig demanar al Sr. Barragán que es valorés en alguna
comissió el fet que ja ho van ficar en funcionament quan estàvem al govern de registrar les
factures quan arriben en aquesta casa per tenir un coneixement real del que hi ha a la Casa
perquè de vegades sembla que ens trobem que hi ha factures en un departament, que hi ha
factures en un altre, que de vegades Intervenció no en té compte i crec que val la pena tenir
aquest registre i conèixer realment en quina situació doncs es troba la Casa.

Sr. Barragán:
-Amb permís senyor alcalde. Li he de dir que sí que existeix un registre, sí que sabem les
factures que hi ha a la Casa, el que passa és que s’ha de comprendre, s’ha d’entendre que
aquestes factures aquest any venim condicionats pel Reial decret que va marcar el Govern.
Ens hem vist obligats a reconèixer factures abans de temps, abans del temps que és
normal, que passa a tots els ajuntaments, no només en aquest, normalment passa a totes
les administracions, hi ha factures que arriben després de l’any en curs, arriben al gener, al
febrer, tarden pel que sigui, perquè hi ha un problema de conformació, hi ha un problema
que potser que una factura no sigui conforme, es pot discutir com és el cas d’aquí d’algunes
factures, es pot discutir per part tècnica i tarden el seu temps i per això aquest any ens hem
vist obligats a fer aquests expedients de modificació de crèdit a mesura que van arribant
però simplement és per una raó de que són factures d’anys anteriors. El que vull
precisament és que es paguin el més aviat possible perquè causen un perjudici a
l’empresari, però simplement és això. Normalment el que es fa d’altres anys és que quan
arriba la liquidació del pressupost amb el romanent que queda de pressupost o el que tingui
d’haver-hi es reconeixen aquestes factures, es fa en una sola vegada, aquest any en portem
tres però ve condicionat pel Reial decret, això no vol dir que no sapiguem el que tenim, si
que ho sabem perquè en el moment que entra la factura penseu que la factura entra per
registre, es fa un registre a Comptabilitat i sempre sabem la factura quan arriba, el diner que
costa, el que passa és que després s’envia a l’òrgan competent que l’ha de conformar i això
és el que pot tardar però no és perquè no sapiguem el que tenim.

Sr. Pellicé:
-A veure, estem d’acord que el que s’ha de fer de seguida és pagar el més ràpid possible,
una vegada aprovada la despesa després el que hem de fer és pagar el més ràpid possible i
com bé diu, no crear cap perjudici al proveïdor però, en tot cas, el que hi havia abans que en
dèiem el registre, que quan arribaven les factures a la Casa hi havia un registre perquè a
vegades hi ha factures que abans d’arribar passen pel Departament i el Departament fins
que no les conforme potser resulta que a Intervenció o a Comptabilitat no en tenen compte,
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en canvi si es registren quan arriben a la Casa més enllà d’on vagin, del Departament a on
vagin, es té constància que aquella factura ja està a Casa, doncs ja ha arribat.

Sr. Barragán:
-Algunes factures sí que és cert que arriben directament al registre, normalment arriben
directament a Comptabilitat, si arriben al Registre tot seguit es pugen, el mateix dia es pugen
a Comptabilitat. De totes maneres tot aquest procés ara el simplificarem precisament amb la
posada en marxa, tal com ja vaig anunciar quan vam aprovar el pressupost dels centres
gestors. A partir d’aquest any normalment les factures ja no correran per la Casa sinó que
les factures aniran en un sol expedient i els programes que cada gestor tindrà i això
agilitzarà molt precisament el pagament, la conformació de la factura i tota la
comptabilització que porta a posteriori. Estem a punt, precisament hi hagut un retràs per
aquest Reial decret perquè el Departament ja ha assumit aquesta nova feina però estem a
punt d’implantar precisament més òrgans gestors per agilitzar tot aquest tema.

Sr. alcalde:
-Molt bé. Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, aquest és el tercer reconeixement extrajudicial de crèdits i si atenem als
informes d’intervenció sembla que no serà el darrer. Als dos anteriors expedients nosaltres
ja ens hi vam oposar per considerar que era una operació comptable i jurídica ben
necessària en benefici dels creditors, com és natural i que són molts, però gens sòlida pel
motiu que comptablement es fonamenta per quadrar el pressupost en la recaptació i
ingressos patrimonials de 2,5 milions d’euros que a hores d’ara ningú no ha vist i com deien
a l’antiga Roma “tempus fugit”, el temps passa i continuem sense tenir notícies d’aquests
ingressos que ens ha de generar la instal·lació d’una gran superfície comercial per quadrar
el pressupost.
Escolti Sr. Barragán, amb decret o sense decret, és igual, això s’ha de fer, s’ha de
reconèixer els deutes que tenim i si s’acumula la feina perquè resulta que aquí estem parlant
de factures del 2011, i del 2010, però és que en els reconeixements anteriors n’hi havia del
2009, etc.
Per tant, és a dir, si s’acumula la feina vol dir que la maquinària administrativa en tres anys
no ha sigut capaç de resoldre aquesta qüestió, per tant, s’ha d’acabar amb aquest degoteix
de reconeixement extrajudicial. Jo crec Sr. Granados que aquí s’ha de posar ordre d’una
vegada, hem de fer que aflorin d’una vegada i per totes, totes les factures dels exercicis
anteriors, que surtin, o bé la imatge de desgavell que estem generant en les finances
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municipals arribarà a fer-nos perdre tot el crèdit que com a institució solvent tenim entre les
empreses proveïdores. Per tot això, el nostre grup votarà en contra.

Sr. alcalde:
-Bé.

Sr. Barragán:
-Jo simplement aclarir-li Sr. Zacarias, bé, el que li he dit al Sr. Pellicé, sí que estem posant
ordre i potser que hi hagi un retràs, però és de tota la vida, hi ha un retràs evident i aquest
any especialment fem el tercer reconeixement de factures però bé, condicionat pel que he
dit, normalment aquest reconeixement es feia quan es liquidava el pressupost, es feia una
vegada a l’any, normalment no passa però aquest any ha sigut especial i venim condicionats
per aquell Reial decret, insisteixo.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán li faig un suggeriment, posem-nos un objectiu, si n’hi ha d’haver un altre que
sigui la darrera, que sigui la darrera almenys fins al 2011.

Sr. Barragán:
-Perdoni, jo el que no puc garantir, avui no ho sé, no puc garantir que hi hagi alguna factura
que estigui pendent, i per què no? Que estigui pendent precisament de revisar doncs amb
un concessionari, amb un proveïdor, pot ser que hi hagi factures que no siguin conformes i
que estiguin discutint els tècnics, això sempre passa. Home, no és normal que al mes de
maig encara passi però podria ser, no li dic que no existeixi alguna factura, pot ser que sorti,
espero que no.

Sr. Henar:
-Estem parlant de 2010, aquesta última, parlem de factures de l’any 2010, dos anys, home,
es poden negociar moltes coses. Jo insisteixo que com a objectiu estaria bé plantejar-se
com a mínim fins a la primera meitat de l’any que sortin totes d’una vegada.

Sr. alcalde:
-Bé, si no hi ha cap intervenció més procedim a la votació.
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600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Otal digui.

Sr. Otal:
-Ara que justament estava parlant el regidor d’Hisenda, que suposo que estarà molt a prop
la liquidació definitiva de l’exercici del Compte General, és un prec el que li faig. En el
moment en què coneguem amb claredat si hi ha un romanent líquid de tresoreria, com molt
normalment passava a l’Ajuntament de Salou, ara bé també és cert que ara la situació és
diferent, que es tinguin en compte per part de l’equip de govern que de cara a confeccionar
l’expedient de modificació de crèdit, de reforçar les polítiques d’ensenyament i de cultura,
sempre que sigui possible i sigui compatible amb la política d’estalvi de les partides de les
diferents regidories perquè crec que és un granet fonamental, en un moment que està en
retrocés per part de totes les administracions, si hi ha un romanent líquid de tresoreria amb
molts pocs diners. Precisament en un moment en que s’està qüestionant tambè benestar
com a mínim des de la plataforma dels ajuntaments que en la mesura de les nostres
possibilitats quedin recollides i cridin l’atenció, entre cometes, prioritàries, si és possible.

Sr. Alcalde:
-Sí, recollim aquesta proposta seva, entre d’altres coses perquè és l’objectiu que es va
marcar l’equip de govern a l’hora de confeccionar el seu pressupost per tal que la política
que vostè ens proposa en concret en aquestes àrees, si hi hagués romanent de tresoreria
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doncs està dins de la política que en el seu dia ens vam marcar: Per tant, és plenament
coincident i sí que hauríem de prioritzar això. Però jo, fins i tot, afegirira no només
ensenyament i cultura sinó que també per les dificultats econòmiques que estan patint
moltes famílies de la nostra ciutat hauríem de veure també si hi hagués romanent de
tresoreria ampliar-ho també a Acció Social. Per tant, sí, sí, plenament. Molt bé, gràcies Sr.
Otal. Alguna qüestió més?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. El dijous de la setmana passada, el dia 19 de març, els grups polítics de l’oposició,
després d’una roda de premsa, vam presentar un escrit a l’Ajuntament, en el qual
demanàvem la dimissió del Sr. Pedro Lavilla, contra el qual personalment no hi tinc res sinó
que el respecto com a persona. I alternativament, si no presentava voluntàriament la seva
dimissió, demanàvem que fos apartat de les seves tasques de govern.
Motivàvem la nostra demanda pel fet que a la Junta de Govern del dia 20 de març de 2012
es van aprovar onze apartats relatius a la gestió de tota la presumpta mala gestió de l’Escola
de Comerç de Costa que afecta a deu empreses proveïdores de béns i serveis a
l’ajuntament, en els quals, basant-se en amplíssims i documentats informes tècnics, no es
reconeixen efectes jurídics a 6 factures i s’inicia l’expedient de revisió d’ofici per declarar la
nul·litat dels convenis i acords signats en uns altres cinc casos, tot per un valor inicial de
85.746,74 €, sense comptar que hi ha dos convenis signats que afectaven 9.200 € mensuals
durant cinc anys, fent un total de cinc-cents cinquanta i pico mil euros.
Bé, també estava motivada aquesta actuació de l’oposició pel fet que posteriorment a la
Junta de Govern del dia 17 d’abril s’acordà presentar una querella criminal contra l’exdirector de l’Escola de Comerç de Costa, el Sr. Jesús Mármol, càrrec de confiança del Partit
Popular fins al 2011, querella que en aquest cas, nosaltres, ho dic públicament, hi donem ple
suport. Aleshores resulta difícil creure que el regidor responsable de l’Àrea de Comerç, del
2009 al 2011, el Sr. Pedro Lavilla, no tingués coneixement del funcionament presumptament
irregular de l’Escola de Comerç i de Costa, però en tot cas, lògicament aplicarem la
presumpció d’innocència i acceptarem que no sabia res. Ara bé, el desconeixement del que
passava a la seva regidoria no eximeix al Sr. Lavilla de la responsabilitat política que
significa que durant dos anys el director de l’Escola de Comerç de Costa estigués actuant a
les seves esquenes i, per tant, entenem que no pot continuar exercint cap responsabilitat de
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govern, un cop s’ha fet evident la seva incapacitat per dirigir i controlar adequadament una
regidoria, en defensa sempre de l’interès general de Salou.
És per això, i aquest prec li faig directament al Sr. Garcia, com a cap de llista del Partit
Popular, que li demanem que per dignitat personal, per dignitat d’una institució municipal de
la qual forma i formem part i per respecte i consideració als ciutadans de Salou si el Sr.
Lavilla no vol presentar la dimissió, vostè prengui les mesures oportunes perquè el Sr.
Lavilla deixi de tenir responsabilitats de govern.

Sr. Garcia:
-Senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-A veure, le puedo asegurar una cosa, y lo que le puedo asegurar es que como presidente
del Partido Popular de Salou que soy y como portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento
de Salou y como miembro del equipo de gobierno de esta Corporación, estamos adoptando
todas las medidas necesarias para que se depuren todas las responsabilidades que pueda
haber, eso que no se le olvide a nadie, que no le quepa a nadie la menor duda. Desde que
se formó la nueva Corporación y fue entonces cuando se detectaron supuestas
irregularidades por parte del Sr. Jesús Mármol, se incoaron expedientes, en concreto se
incoó un expediente administrativo para intentar depurar esas responsabilidades y como
consecuencia de esa incoación de ese expediente administrativo se llegó a la determinación
y a las conclusiones que había una serie de facturas que debían anularse porque se había
saltado, por decirlo de alguna manera llana, el procedimiento administrativo, por cuestiones
de forma y por cuestiones de fondo, como usted ya bien sabe porque ha tenido acceso a
todo el expediente. Lo que sí que vuelvo a reiterar es que se están adoptando todas las
medidas que se tienen que adoptar para depurar esas responsabilidades, que no le quepa
ninguna duda. Y sí que, de alguna manera, lo que les pido es que no generen alarmismo
social con esta cuestión porque parece ser que lo único que pretenden es generar
alarmismo. Estas supuestas irregularidades cometidas no han generado ningún tipo de
perjuicio económico para la corporación y usted lo sabe, lo que son las facturas han sido
anuladas con el correspondiente expediente, han sido anuladas y por lo tanto no se ha
pagado ninguna de esas facturas que no debían pagarse, eso en primer lugar. Y, en
segundo lugar, como usted bien ha dicho, la segunda medida que se ha adoptado es el
iniciar otro expediente a efectos de que se depuren posibles responsabilidades penales. Y si
hace falta, en el procedimiento penal oportuno se depurarán y si el Sr. Jesús Mármol tiene
que responder ante la Justicia penalmente así será. Pero bueno, de alguna manera lo que sí
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que les pido, una vez más, és que no generen alarmismo político con esta cuestión porque,
vuelvo a repetir, no ha existido ningún tipo de perjuicio económico a la corporación.
También le diré una cosa, usted en su discurso ha dicho que le resulta difícil creer que el Sr.
Pedro Lavilla no tuviese conocimiento de todas estas actuaciones, usted debe saber que si
le resulta difícil creer que el Sr. Pedro Lavilla no tenía conocimiento de estas actuaciones
tiene expedita la vía judicial para interponer cuantas acciones judiciales crea oportunas, pero
lo que no me sirve aquí es hacer demagogia política y decir, uy nos generan serias dudas de
que el Sr. Pedro Lavilla no tuviese conocimiento de eso, porque entonces es usted el que
está actuando de una forma irresponsable porque le puedo asegurar que si yo sospechase
que algún regidor está en connivencia con alguna persona a efectos de cometer supuestas
irregularidades en el ayuntamiento sería el primero que me iría a los tribunales a interponer
una demanda, a interponer una querella, a interponer una denuncia, que no le quepa la
menor duda. Eso es actuar con responsabilidad pero no hagamos demagogia, si ustedes
tienen la menor duda al respecto vayan a los tribunales y se depurarán todas las
responsabilidades que hagan falta. No tengo nada más que decir.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados. A veure Sr. Garcia, jo crec que vostè té una confusió entre el
que és responsabilitat jurídica-penal i el que és responsabilitat política. Miri, jo entre d’altres
coses, tinc documents gràfics, fotografies, que presenten el Sr. Pedro Lavilla juntament amb
el Sr. Mármol presidin actes que ara estan posant en entredit en aquests moments des del
punt de vista jurídic, per tant, dic que em resulta difícilment creïble, no dic que no el cregui,
no dic que no el cregui, és més, ho dic ben clarament, ens el creiem, però precisament
perquè ens el creiem, és més, si estigués demostrat que el Sr. Lavilla tenia coneixement del
que estava passant d’aquestes presumptes irregularitats evidentment, és a dir, doncs
haurien de passar immediatament, immediatament, faltaria més, a l’àmbit jurídic-penal, però
no és aquesta la qüestió. La qüestió és que demanem que si hagués passat per no saber,
per no conèixer, per desconèixer el que estava passant en el sí de la seva regidoria, escolti,
miri, nosaltres som càrrecs electes, és a dir, a nosaltres ens ha triat el poble, la ciutadania,
ningú no ens ha obligat, ens hem presentat voluntàriament i la nostra obligació ètica, la
nostra obligació ètica és la de gestionar els recursos públics, que són de tots, amb la
mateixa dedicació, responsabilitat, cura i entrega com gestionaríem el nostre patrimoni privat
i si no som capaços de fer això, el que hem de fer és plegar, és que és evident. La
ciutadania no espera altra cosa de nosaltres i aquesta és la qüestió, la responsabilitat
política res té a veure amb responsabilitat jurídica perquè si fos així evidentment vostè
estaria, si ho sapigués, estaria encobrint i nosaltres també. Per tant, nosaltres creiem que el
Sr. Lavilla no en tenia coneixement però precisament per això és per la qual cosa demanem
el seu cessament, la seva dimissió de l’equip de govern o que sigui apartat de les tasques
de govern.

Sr. alcalde:
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-Bé, si no hi ha cap intervenció més doncs, aixequem la sessió. Moltes gràcies per la seva
assistència.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:53 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,

 38
38
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

