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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/10/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE JULIOL DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 25 de juliol 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 AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.
Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.
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S’excusa:
Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ

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 20 DE JUNY DE 2012
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 20 de juny 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 4095 FINS
AL NÚMERO 4760 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 4095 fins al número 4760 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PROPOSANT LA
RETIRADA DE L'AUGMENT DE L'IVA AL SECTOR TURÍSTIC I MESURES DE
COMPENSACIÓ PELS MUNICIPIS
Vista la moció que presenta el Grup municipal de CiU i que es transcriu tot seguit:
“Malgrat la forta crisi estructural de l’economia, el turisme a Catalunya aporta un 12% del
PIB i dona feina a 400.000 persones, i a tot l’Estat espanyol s’ha convertit en el sector més
dinàmic del país.
Segons el “Indicador Sintético del Turismo Español” (ISTE) que elabora Exceltur, el
Producte Interior Brut (PIB) turístic espanyol va experimentar un creixement del 2,4% durant
el primer trimestre de 2011, i un increment interanual del 1,9% en el segon trimestre. I els
resultats segueixen situant el turisme com una de las principals activitats dinamitzadores de
l’economia catalana i espanyola, amb una previsió d’augment del 2,2% durant tot l’any, que
és més del triple del que preveuen els analistes per al conjunt de l'economia espanyola.
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Recordem que el turisme es el principal sector exportador de l’Estat amb uns ingressos de
43.000 milions d’euros el 2011.
Per tant, el turisme està essent un important motor de creixement per a l’economia
productiva que anima a la inversió i al consum, i suposa una significativa font d’ingressos i
un potent estímul per a accelerar la recuperació econòmica del país, contribuint a la creació
de riquesa i ocupació.
I davant d’aquesta realitat, seria d’esperar que el Govern de l’Estat fos sensible i donés
suport als sectors i subsectors que viuen del turisme, perquè avui la industria turística se
situa al capdavant de l’activitat exportadora i contribueix decisivament al manteniment de les
balances comercials, fet transcendent per sostenir la malmesa economia del país.
Però contràriament, el Govern espanyol no ha tingut en compte els efectes desfavorables
d’una fiscalitat expansiva i el que decideix és gravar l’activitat i el negoci turístic amb un
augment de l’IVA reduït del 8% al 10% (del 18 al 21% en agències de viatge), suposant una
clar augment dels preus, la pèrdua de competitivitat per a totes les destinacions turístiques
espanyoles i un impacte negatiu sobre la rendibilitat de les empreses i l’ocupació que genera
el turisme.
Tant els analistes, com les organitzacions sindicals i empresarials, ja han alertat de les
negatives conseqüències i greus repercusions d’aquesta mesura. Segons dades d’Exceltur,
cada punt d’increment en l’IVA que es traslladi directament als preus, provocarà una
reducció dels ingressos en el conjunt del sector turístic de fins a 1.005 milions d’euros, i una
caiguda de 9.365 llocs de treball. Per tant, una caiguda total d’ingresos de 2.010 milions i la
destrucció de 18.730 llocs de treball directes, que caldrà sumar els indirectes d’altres sectors
com el comerç i tota una serie de PYMES i autònoms que ofereixen serveis complementaris.
D’aquesta caiguda d’ingressos més de 1.300 milions d’euros correspondrien només a la
pérdua de divises per la reducció de la demanda.
I és que les taxes de l’IVA reduït són un instrument essencial per a la sostenibilitat del
turisme a Espanya, i la pujada de dos punts en el tipus impositiu provocarà un important
increment del preu i en conseqüència la caiguda de la demanda i de visitants, addicional als
efectes de la ja dramàtica caiguda del consum.
Altres grans països europeus han entès el gran pes estratègic del turisme en les seves
respectives economies i per això han rebaixat l’IVA en els diversos sectors associats al
negoci turístic. A Alemanya l’IVA hoteler es baixa del 19% al 9% el 2010; Grecia el baixa de
l’11% al 6,5% el 2011; i Portugal manté el 6% malgrat la seva intervenció. A més, altres
païssos competidors com Italia (10 %), França (7%), Turquía (8%) o Malta (7%) mantenen
uns tipus d’IVA reduïts per promocionar els seus sectors turístics.
En aquest sentit la propia Comissió Europea va animar als països a que mantinguin l’IVA
reduit per a la hostalería per impulsar la competitivitat de la industria turística europea i
permetre el manteniment de les economies dels països membres. Actualment, 22 dels 27
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estats membres de la UE apliquen una taxa igual o menor al 10% sobre els serveis
d’allotjament.
Per tot l’exposat, proposem al plenari de la Corporació l’aprovació del següent acord:
1.- Que davant la pujada de l’IVA (impost indirecte sobre el consum de bens i serveis)
anunciada pel president del Govern en el ple extraordinari del Congres dels Diputats del dia
11 de juliol, instar-lo al següent:
- a que el govern central reconsideri l’aplicació d’un increment de l’impost sobre els serveis
relacionats amb els sectors del turisme, perquè afectarà molt negativament al transport i
operadors de viatgers, emissors vacacionals, l’hostaleria i l’allotjament, la restauració i
establiments comercials de costa. Suposarà un augment important dels preus, i una
previsible caiguda de visitants dels mercats consolidats, amb la conseqüència inevitable i
insostenible d’una caiguda del consum dels nostres productes turístics i una reducció dels
ingressos.
- a que es reconsideri l’aplicació d’un IVA super reduït per a programes socials de vacances
que es desenvolupin en temporada baixa, per tal d’afavorir la desestacionalització tot
incentivant l’ocupació durant aquest periode, a més de reforçar les politiques d’envelliment
actiu facilitant i potenciant l’accés del col·lectiu de la gent gran a activitats d’intercanvi, de
lleure i benestar, com són els viatges culturals o de natura, i les estades de descans.
2.- Que es reconsideri la seva entrada en vigor i aplicació, i s’ajorni fins l’any 2.013, ja que
moltes destinacions tenen contractades reserves importants per aquesta tardor, i això podria
afectar greument el balanç de l’actual temporada turística, donat que no es podran modificar
preus i moltes empreses i negocis hauran d’absorvir els increments sense poder-los
repercutir al client final, perdent així bona part del seu marge.
3.- Vist que l’impacte que podria causar aquest nou IVA sobre el sector turístic i l’economia
en general presenta riscos clars de més recessió econòmica, instem al govern a una
profunda reflexió amb participació de tots els agents afectats, de forma que la rigorositat, el
diàleg i l’acord ens condueixin a una posició d’unitat i de consens per afrontar mesures
fiscals, eliminant les imposicions que podrien desembocar a situacions de tensió i
desconfiança que agreujarien més la crisis.
4.- Vist que l’augment de l’IVA també afectarà i perjudicarà l’economia de les hisendes
locals, ja que hauran d’ajustar i revisar a la baixa els seus pressupostos havent de preveure i
calcular un important increment de les despeses i costos que els suposa aquest impost
aplicat sobre bens i serveis, reclamem que l’Estat tingui en compte i estudiï fórmules
generals i específiques de participació dels ajuntaments dels ingressos recaptats de l’IVA,
com a mesura de compensació pel cost afegit que suposarà pels municipis.
5.- Transmetre aquest acord al president del Govern de l’Estat, al Ministre d’Hisenda, al
president del Govern de la Generalitat, als grups del Parlament i del Congrés, i a les entitats
municipalistes.”
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El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Bon dia senyor alcalde, regidors, públic en general, bon dia a tothom. La moció que
presenta avui el Grup municipal de CiU la considerem molt important, encertada i oportuna.
I, per tant, la votarem a favor el nostre grup. El turisme és la principal activitat dinamitzadora
de l’economia en aquests moments, és una part molt important del Producte Interior Brut de
l’Estat i concretament a Catalunya representa quasi el 13%, per tant és un sector estratègic,
a més a més, és un sector que ha patit menys la crisi, com a mínim de moment. Ara no
s’entén molt bé la iniciativa del Govern central de l’Estat prenen aquesta iniciativa que
demostra, en tot cas, molt poca sensibilitat amb un sector que tira en aquest moment d’una
manera fonamental de l’economia. Pugem l’IVA del 8% al 10% en general per a tots els
serveis hotelers i, a més a més, també afecta a les agències de viatge. Això tindrà clarament
conseqüències sobre el sector, en un moment en què tothom està fent uns esforços molt
grans per portar el turisme sobretot a la façana sud d’Europa, disminuirà la demanda i, per
tant, es perdran milers de llocs de treball a llarg termini si això es manté.
Per tant, tal i com diu explícitament la moció jo crec que es fa del tot necessari un diàleg per
reconduir aquesta situació i arribar a una solució satisfactòria per a tothom. En tot cas, el
que voldria és demanar l’atenció de tots els companys que s’asseuen a la mesa que en un
poble com Salou una moció d’aquestes característiques és una defensa del sector turístic
que val per a l’Estat i per Catalunya i per a nosaltres que és absolutament imprescindible
que es contribueixi baixant els impostos que era precisament el que portava el Partit Popular
com a màxim estàndard del seu programa electoral i que ho ha contradit. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Otal per la seva intervenció. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Bon dia alcalde, regidores i regidors, senyores i senyors, molt bon dia a tots. Bé, la nostra
postura és a favor, com crec que no podia ser d’una altra manera. No entraré a avaluar els
números i les xifres del què significa el sector turístic ni de la repercussió que té aquesta
mesura sobre el sector perquè al final el paper està clar i aguanta tota la xifra, una altra cosa
és que després Govern i Generalitat es creguin realment i apostin realment pel sector. I, si
més no, perquè aquesta afectació la té un altre impost el qual sí que la Generalitat doncs
podria mirar d’eliminar com és la ecotaxa, d’alguna manera minimitzar el que seria l’impacte
que generarà l’IVA sobre el propi sector. Per tant, jo crec que menys números i sí tenir un
major recolzament amb el sector. Per tant, senzillament el nostre recolzament a aquesta
moció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pellicé. Alguna intervenció més?

Sr. Garcia:
-Sí senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Hoy sometemos a votación una moción que propone, como sabéis, la retirada del aumento
del IVA al sector turístico y medidas de compensación para los municipios. Y ya les anticipo
que el voto del grupo Popular a dicha moción será favorable, principalmente por dos
motivos, que les pasaré a exponer a continuación de manera muy suscinta y de manera muy
breve.
El primero de ellos, y como no podía ser de otro modo, es por coherencia política, pues
como ustedes saben, hace unos meses también debatíamos en este Pleno otra moción
solicitando la retirada de la tasa turística que el Govern de la Generaliltat de Cataluña ha
propuesto y aprobado.
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En ese momento ya mostramos nuestra total disconformidad con la misma, porque con ella
creemos que, de alguna manera, se produce o se producirá una pérdida de competitividad
del sector respecto a otras Comunidades Autónomas y respecto a otras naciones.
Ahora nos encontramos ante una subida del IVA de 2 puntos, y si bien es cierto que esta
medida se adopta porque no existe demasiado margen de maniobra, porque la situación es
insostenible, y porque las propias recomendaciones específicas formuladas por el Consejo
Europeo a España así se pronuncian a efectos de reducir el elevado déficit público que
tenemos, también es cierto que el turismo es nuestra principal industria y una caída del
mismo podría ser muy preocupante.
No obstante, queremos significar el esfuerzo realizado por parte del Gobierno, después de
haber escuchado a los diferentes agentes implicados, evitándose así una subida en el sector
turístico al tipo ordinario, que es lo que se estaba escuchando previamente a la aprobación
del Real Decreto, ya que modificar el tipo de IVA aplicado a la hostelería española,
pasándolo del reducido al normal sí hubiese comportado un efecto totalmente imprevisible y
negativo para el sector.
El segundo de los motivos por el que votaremos a favor la moción es porque nos
encontramos, como ya se ha dicho, ante una moción que plantea al Gobierno reconsiderar
la aplicación de la medida adoptada y subsidiariamente su fecha de entrada en vigor, y
evidentemente ante estas propuestas de solicitar más diálogo, de solicitar que los sectores
implicados se sienten de nuevo en una mesa para valorar todas las consecuencias y
posibles salidas que tengan una repercusión menos negativa para los sectores implicados
nos lleva a una votación favorable de la moción, teniendo en cuenta además que el propio
Ministro competente, el Sr. Soria, recientemente ha manifestado que es consciente de todas
las repercusiones que esto puede conllevar y por ese mismo motivo también ha manifestado
en el día de ayer, si no me equivoco, que evidentemente tan pronto como se pueda esa
subida del IVA para el sector turístico deberá ser modificada, deberá de retirarse. Y por
todos estos motivos el grupo Popular de Salou votará favorablemente la moción presentada
por el grupo de Convergència i Unió. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Garcia. Sr. Zacarias bon dia.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies senyor alcalde, regidors i regidores, senyores i senyors, molt bon dia a
tothom. El Grup municipal Socialista votarà a favor de la moció presentada per CiU perquè
està en perfecta sintonia amb el que reiteradament el nostre partit, el nostre grup ha vingut
defensant en els darrers mesos davant l’ofensiva del Govern estatal del Partit Popular contra
l’estat de les autonomíes, contra l’estat del benestar, contra les classes mitjanes i
treballadores i ara, de forma absolutament desencertada, contra la recuperació econòmica al
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decretar una pujada de l’IVA, que en el cas del nostre municipi, com bé diu la moció que es
sotmet a votació, significarà perdre la competitivitat davant altres destins a l’estranger i, per
tant, pèrdues d’ingressos i destrucció de llocs de treball.
Amb la pujada de l’IVA, el govern del Sr. Rajoy, un cop més, ha incomplert, com ja s’ha dit,
el seu programa electoral, ha faltat als seus compromisos davant del Parlament i la
ciutadania i posa en risc, de forma greu, la possible recuperació econòmica, com no deixen
de demostrar-nos dia sí, dia també, els indicadors econòmics, amb una prima de risc d’ahir,
avui pot ser diferent i fins i tot pitjor, amb una prima de risc a 638 punts bàsics, el bo a 10
anys al màxim històric del 7,6% i la borsa per sota dels 6.000 punts a un nivell de fa 9 anys. I
tot això no és per casualitat, com insistentment pretenen fer-nos creure el govern del Partit
Popular, és senzillament perquè els mercats saben perfectament que amb l’únic instrument
de les retallades no hi ha recuperació econòmica, com en la història passada i recent de
l’economia ens demostra i, desgraciadament, totes les mesures adoptades pel Sr. Rajoy han
anat en aquesta equivocada direcció, doncs tant la baixada sistemàtica dels salaris dels
funcionaris com la disminució de les prestacions dels aturats, com la pèrdua de la paga de
Nadal dels funcionaris, com la pujada forçada del 10% de l’Impost de Béns Immobles, com
la pujada de l’IVA, per citar només algunes de les decisions del govern del Sr. Rajoy, són
mesures que van encaminades en una única direcció, es digui el que es digui, la pèrdua de
capacitat adquisitiva de la ciutadania, la contracció de la demanda interna i, per tant, són
mesures generadores de més atur, més recessió i, en conseqüència, més patiment pel
nostre país. És per això, repeteixo, que no podem estar a favor d’una pujada de l’IVA
general com s’ha fet, però específicament molt menys en el cas del nostre municipi aquesta
pujada del 8% general, el reduït, i del reduït del 18% al 21% en agències de viatges.
Evidentment aquesta pujada afectarà directament l’economia d’un municipi turístic com el
nostre.
Voldria acabar felicitant i felicitant-nos a tots els grups polítics per la unanimitat aconseguida
amb aquesta postura de defensa de la moció presentada per Convergència i Unió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Ara cedim la paraula a qui farà de portaveu del Grup municipal
de CiU que en aquest cas qui farà la defensa d’aquesta moció presentada per aquest grup
municipal serà el Sr. Benet Presas. El Sr. Benet Presas té la paraula.

Sr. Presas:
-Gràcies senyor alcalde, senyors i senyores regidores, senyors i senyores. En primer lloc,
agrair a tots els grups polítics d’aquesta Corporació que en coses claus, com és per
nosaltres el turisme, en una altra moció fa uns mesos ja ens vam posar d’acord i en aquesta
també estarem d’acord. Per tant, algunes coses fem bé els polítics en aquesta Corporació.
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Jo seré molt breu perquè la moció és prou explicativa i jo crec que prou detallada i només
voldria fer esment a tres o quatre punts. Una de les coses més greus d’aquest increment de
l’IVA, evidentment s’ha comentat per algun altre portaveu abans també, i ho diu la moció, és
la pèrdua de competitivitat, dos punts en allotjament i tres punts en bona part de l’oferta
complementària, no en tota, perquè després especificaré aquesta part que no està afectada
per tres punts, és una pèrdua de competitivitat en un moment en què tots els marges
comercials i el mercat està molt competiu en tots els sectors i evidentment en el turístic no
podia ser menys. I després perquè actualment tenim amb el 9% en allotjament si mirem l’IVA
jo diria que gairbé més alt o dels més alts d’Europa excepte el Regne Unit que té un 20%
però que evidentment no és un competidor nostre, almenys nostre de costa, potser a nivell
de ciutat o a nivell de turisme a l’estat espanyol, tots els altres IVAS estan doncs a
Alemanya, es parla del 10%, Itàlia que és un país que sabem que està passant uns
moments també similars als d’Espanya també té un 10%, França està a un 7%. I després la
tendència ha sigut una altra, la tendència en alguns països ha sigut la baixada. Turquia, ja
sé que no és un estat de la Unió Europea però Turquia, crec que va ser al 2008, va baixar
del 18% al 8%, perquè el seu objectiu és posar-se en quart lloc de receptor de turistes a
nivell mundial. No sé ara exactament en quin lloc està però sí que sé que en aquests anys
havia escalat 6 llocs. I Turquia és un gran competidor nostre, jo diria que el principal
competidor nostre que tenim avui en dia. Grècia tots sabem la situació per la que està
passant, Grècia va baixar l’IVA de l’11% al 6;5% a l’1 de gener de 2011, és a dir que fa un
any i poc quan estaven entrant en la d’això ho va baixar perquè va creure que el turisme era
un punt que els podia treure d’aquesta situació de crisi. Portugal, que també és un país
rescatat i és un país que és en part competidor nostre sobretot pel sud de Portugal a la zona
de l’Algarve, té un IVA del 7% i Portugal ens serveix també com exemple d’una cosa que
crec que ho han fet encertadament que aquests canvis impositius de vegades tenen
repercussió al turisme importants. Portugal va passar a peatge les autopistes del sud de
Portugal, de l’Algarve, això ha representat per tota Andalusia una pèrdua de competitivitat,
l’Estat espanyol no podia fer res evidentment amb la decisió de Portugal però vull dir que
cridar l’atenció d’aquestes coses que poden semblar a vegades petites però que no ho són. I
l’altre tema és que evidentment, no vull repetir la importància del sector turístic en un lloc
com Salou perquè crec que és obvi, crec que tots ho tenim prou interioritzat i mostra d’això
és que tots estem absolutament d’acord en aquest tema.
Sí que voldria dir que en cas que s’apugés valdria més que fos a partir del gener de 2013 ja
que empreses d’allotjament totes per aquest any tenen signats contractes amb l’IVA inclòs i
això ho hauran d’assumir aquestes empreses i anirà al final en detriment de reinversió
d’aquests beneficis i el que necessitem tots, el que necessita aquesta ciutat, és que els
empresaris reinverteixin i millorin tota la seva oferta.
Però hi ha un altre tema que voldria esmentar, que jo crec que és un mal molt greu i ha
passat molt desapercebut, és el salt d’algunes activitats del 8% al 21%. S’ha parlat de la
cultura, s’ha parlat del cinema, s’ha parlat de perruqueries i evidentment ho és, però s’ha
parlat poc de l’oferta de lleure. És a dir, tinguem en compte que començant per
PortAventura, passant pels Parcs Aqüàtics, siguin del municipi o del municipi veí, és igual,
passant per kartings, passant per boleres, passant per tota aquesta oferta de lleure es passa
del 8% al 21%. Això significa un encariment, a veure, un 13% es repercutirà, suposo, de
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dues maneres, una part contra el compte de resultats de la mateixa empresa, i l’altra serà
amb el preu de venda, el qual és greu, considero francament aquest cas greu i aquí sí que
demanaria que es reconsiderés aquest canvi perquè tota aquesta oferta de lleure que tenim
al voltant nostre és molt potent i és el que a nosaltres ens dóna un punt diferenciat amb
altres competidors.
Un tercer punt que hem tractat en aquesta moció, una mica desapercebut, és el turisme
social. Es va fer, fa un temps, tant per la part empresarial com per la part sindical a nivell
d’estat, fa uns mesos, que els programes de turisme social, en aquest cas només hi ha
IMSERSO però no només és aquest, que s’anés d’un IVA reduït a un IVA superreduït del
4%, perquè creiem que desestacionalitza, treu gent de l’atur, en un moment que més falta
ens fa que mai i, a més, socialment pot ajudar que la gent, els usuaris puguin comprar més
fàcilment vacances en un moment que havíem observat clarament que, fins i tot, el
pensionista està baixant la compra de vacances, no sabem ben bé si és perquè ajuda a
familiars a les seves cases o perquè hi ha una sensació d’incertesa que afecta a tota la
societat. Però, en tot cas, aquesta moció i crec que seria molt important i seria clau que es
baixés l’IVA del 8% al 4% en el cas de turisme social.
I finalment, jo crec que a part de per tot l’anterior, pel que representarà per l’Ajuntament de
Salou i per tots els ajuntaments, evidentment, perquè són finalistes i disposarem de menys
diners, hauria sigut una bona oportunitat si la decisió ferma de la pujada de l’IVA seria una
nova oportunitat de solucionar un problema endèmic que tenen els municipis i,
especialment, els municipis turístics com és el tema del finançament i que estem reclamant
reiteradament de que una part de l’IVA pugués anar al finançament dels municipis turístics.
Jo crec que aquests són els quatre punts, resumint-ho molt. Coneixem la situació com està
l’Administració Pública, tant l’estatal com l’autonòmica, totes, ho sabem, però creiem que és
una mala solució, creiem que del 8% al 21% francament és greu, el del turisme social ens
hauria pogut ajudar molt i si s’ha de fer alguna cosa que es tingui en compte els
ajuntaments. Gràcies alcalde.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet. Ara cedim la paraula al Sr. Mario Garcia que per al·lusions vol fer
una contestació.

Sr. Garcia:
-Gràcies senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-De res.
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Sr. Garcia:
-Per al·lusions, sí que m’agradaria contestar el que ha comentat el Sr. Zacarias, el portaveu
del Grup Socialista, perquè d’alguna manera torna a fer vostè demagògia política Sr.
Zacarias. A mi em fa molta gràcia quan vostè parla de la situació actual com si el govern
actual de la nació fos responsable de la situació en la qual ens trobem. El govern actual del
Partit Popular sap vostè, tan bé com jo, que porta pocs mesos al govern, sap vostè que el
que ens hem trobat és el que vostès van deixar i com vostès han deixat el país, tant
Espanya com la Comunitat Autònoma de Catalunya quan van governar amb el tripartit. I
vostè ho sap tan bé com jo, o sigui que és molt fàcil fer demagògia política i li faré unes
petites reflexions. Es recorda vostè del famós debat que van mantenir el Sr. Solves amb el
Sr. Pizarro? Ja fa uns anys d’això, uns quants anys, i llavors el Sr. Pizarro ja li deia al Sr.
Solves, oiga usted que tenemos una crisis encima galopante, se nos viene una encima de
cuidado, i contestava el Sr. Solves, no, no, no, no es preocupi vostè que l’economia està
sanejada, que el sistema financer espanyol està sanejat, que no tinc cap tipus de problema.
Es recorda vostè també de les manifestacions d’algun ministre del seu govern quan deia que
“estaban apareciendo brotes verdes”? Es recorda vostè quan l’expresident del Govern, el Sr.
Zapatero, deia que estàvem a la champion leagues de l’economia mundial? Jo li recordo, si
vol. Tot això ho deia fa uns dies, fa uns dies ho deia i quan hem arribat al govern, quan ens
hem trobat la situació que ens hem trobat i ens hem vist abocats a prendre decisions que
evidentment són impopulars, que no li agraden a ningú però que per responsabilitat política
les hem de fer. Vostès ara sembla ser que volen portar la bandera de defensa de la Pàtria,
que vostès són els únics que ho han fet tot bé i que des dels mesos que fa que portem
nosaltres al govern això és caòtic i que ho estem fent tot malament, però sap tan bé com jo
que, torno a repetir, el que ens hem trobat és una herència caòtica, una herència caòtica.
I una última reflexió, vostè diu que així no sortirem mai de la crisi. Miri, jo li soc sincer,
espero que aconseguim sortir així de la crisi, no sé si aquestes són les úniques mesures que
es poden prendre o se’n podrien prendre d’altres, el que sí que està clar és que les pròpies
recomanacions que ens venen d’Europa ens diuen el que ens diuen i si finalment som
intervinguts, no li càpiga cap dubte que les mesures seran molt més dures, llavors no
estarem parlant d’aquest tipus de mesures, estarem parlant de mesures molt més dures i
vostè ho sap tan bé com jo. I clar, possiblement la manera de sortir de la crisi és amb el
famós programa que va fer el Sr. Zapatero de dilapidar milions i milions d’euros amb el
famós programa aquell dels Fons del Plan Zapatero, així sí que sortíem de la crisi, veritat?
Així sortíem de la crisi? Així estem com estem Sr. Zacarias. Això és el que li volia dir.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, per al·lusions.

Sr. Henar:

 11
70
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²5A5R6X176A5G163S0YUXe»
²5A5R6X176A5G163S0YUXe»
5A5R6X176A5G163S0YUX

 SECWI0I6



27-07-12 13:37

-Sr. Granados, començaré pel final. Miri, gràcies als fons del Sr. Zapatero Salou pot
disfrutar, pot gaudir d’una gran quantitat d’equipaments que no hauria tingut, va crear
empleo, va invertir, etc, etc. No em discuteixi aquesta qüestió. Però miri, escolti, jo no he
parlat de vostè, he parlat del Sr. Rajoy, per això dir al·lusions, bé suposo que serveix pel
Partit Popular. Però si vostè està votant a favor i el seu partit ha votat en contrari, qui està en
contradicció és vostè, i tant Sr. Garcia. Si el seu partit ha pres unes mesures, ha pres unes
mesures, des del nostre punt de vista, absolutament equivocades. Però vostè ha votat a
favor, encantat de la vida Sr. Garcia que vostè hagi votat a favor, això és el que jo més li
agraeixo, li agraeixo moltíssim i la ciutadania de Salou segur que també li agraeix.
Però clar, és a dir, vostè em demana que em recordi d’unes quantes coses. Es recorda
vostè del paper doncs del Sr. Rajoy durant els darrers dos anys de manca sistemàtica de
col·laboració, de pals a les rodes en relació a les mesures d’austeritat que s’havien de
prendre en el seu moment? Vostè es recorda d’això? Vostè es recorda de les
manifestacions del Sr. Rajoy dient que quan arribaria a governar lligaríem els gossos amb
llonganisses? Es recorda de les manifestacions en relació al tema de l’ apujada d’impostos?
No només del Sr. Rajoy, davant del Parlament, de la Sra. Esperanza Aguirre, de la Sra.
Cospedal, de que serà una barbaritat, que serà anar contra l’Estatut dels Treballadors, de
que això era frenar l’economia, vostè es recorda de tot això? Ho deuen recordar, si fem
memòria, fem memòria de tot. També pel que es veu, el partit Socialista deu ser
responsable de la gran crisi de la situació del País Valencià, també ho és el partit Socialista?
Digui-ho, o és el partit Popular? Escolti, que cadascú aguanti la seva responsabilitat. Però
que vostès en tenen molta, moltíssima i no s’escudi, diguéssim, en què fa poc que estan
governant, els indicadors són d’ara i són situacions històriques mai, mai donades en la
nostra economia. Les dades que jo li he exposat dels 6000 punts de la borsa, escolti, com
pot ser, com pretén el Partit Popular aplicar unes mesures d’austeritat dient públicament que
no hi ha diners i mentre ho estan dient pels serveis públics està pujant la prima de risc. Això
és ser simplement un totxo Sr. Garcia, ho fan malament. Jo no volia entrar en aquest debat
però ja que vostè ho planteja doncs ho fan malament, ho fan tan malament, a través de
decrets lleis, sense debat, sense consens, sense que la ciutadania en aquest cas pugui
participar. És a dir, escolti miri, els sindicats estan dient en aquests moments que el que s’ha
de fer són eleccions anticipades, que s’ha carregat el programa electoral el Sr. Rajoy, home,
escolti, si entra en el debat, entri-hi a fons. I, per tant, escolti, em sembla que no és el
moment ni el parlament aquest ni el moment de dir-ho. Res més.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo també voldria fer una reflexió sobre aquest tema perquè és un tema
molt important. En primer lloc, clarificar una situació i és que la pujada de l’IVA no és la
mesura contra la crisi econòmica, jo crec que hem de parlar clar i hem de dir les coses ben
clares, sinó que són mesures contra el dèficit públic, és a dir, contra els deutes de
l’administració pública perquè les mesures contra la crisi són mesures que fomenten la
inversió, són mesures que a través de la inversió fomenten la creació de llocs de treball i,
per tant, són mesures que el que fan és posar en marxa el motor de l’economia i no aturar el
cicle econòmic. Dins d’aquestes mesures ens veiem afectats nosaltres en quant a municipi
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turístic, cal dir que turisme no és només allotjament hoteler, ni apartamentístic ni de
càmping, per tant, la pujada de l’IVA no afecta només amb un 2%, no ens enganyem. U
n municipi turístic en si mateix és una gran oferta variada i, per tant, tot és turisme, des de la
restauració, des del comerç, l’oci, la cultura i des de l’esport. Per tant, no ens enganyem,
l’impacte que tindrà aquest increment d’IVA davant del sector turístic, davant dels municipis
turístics i davant de les destinacions turístiques no és només el 2%, és un percentatge molt
més elevat, el que fa és que les nostres destinacions, els municipis turístics com Salou,
evidentment, i de tot l’estat espanyol cada vegada seran menys competitius en uns moments
en els que hem de lluitar i encara més perquè som dels pocs sectors que funcionen de
l’economia del nostre país i ens poden treure d’aquesta crisi econòmica. I, per tant, jo
agraeixo moltíssim, feta aquesta reflexió, a tots els grups municipals de l’Ajuntament de
Salou aquesta unitat i unanimitat en la votació d’aquesta moció que ha presentat el nostre
grup, el grup de Convergència i Unió en defensa dels interessos de la nostra localitat, de
l’economia de la nostra localitat com és el turisme. Moltes gràcies a tots i cadascun dels
grups municipals per aquesta unitat.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A
L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE L'ANY 2012 I 2013

Vista la moció que presenta el Grup municipal Socialista i que es transcriu tot seguit:
“El passat d’octubre de 2011, el Ple Municipal de l’ajuntament de Salou, va aprovar les
Ordenances Fiscals per l’any 2012 amb un increment de l’Impost de Bens Immobles del 8,5
per cent.
Posteriorment, el dia 30 de desembre de 2011, el Govern Espanyol va aprovar el Reial
Decret-llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic. Mitjançant aquest Reial Decret-llei, es va regular, entre
d’altres qüestions, 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 2002. 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 Bens Immobles per l’any 2012 ha arribat al 19,35 per cent ja que el 10 per
cent decretat pel govern del PP no s’ha aplicat sobre l’IBI de l’exercici del 2011 sinó sobre
aquest IBI ja incrementat en un 8,5 per cent. Aquesta pujada desmesurada d’un impost
directe que afecta a totes les capes socials ha generat greus perjudicis per les economies
familiars i per l’activitat econòmica de la nostra ciutat.
Com sigui que la pujada del 8,5 per cent ja equilibrava les despeses als ingressos reals, això
vol dir que els ingressos que es generin per la pujada del 10 per cent decretat per Madrid, no
seran necessaris per quadrar el pressupost. Estem parlant d’una quantitat considerable,
doncs, com es sabut, una pujada de l’1% del IBI significa un increment aproximat de
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150.000 euros d’ingressos municipals, la qual cosa vol dir que l’Ajuntament generarà per
aquest concepte un superàvit mínim de 1,6 milions d’euros.
D’altra banda, l’article 8 del Reial Decret-llei 20/2011 de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic especifica que la
pujada del 10 per cent s’aplicarà pels exercicis del 2012 i el 2013, però que no “tendrá
efectos para el período impositivo que se inicie en 2013 para aquellos municipios en los que
se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012.”
Fetes aquestes consideracions, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’ajuntament
de Salou l’adopció del següents acords:
1r: Destinar els majors ingressos recaptats, com a conseqüència de la pujada de l’IBI
decretada pel govern de l’estat, a despesa social que ajudi als més necessitats en aquests
moments de greu crisi econòmica.
2n: Prendre les mesures polítiques, tècniques i administratives necessàries per disminuir el
tipus de gravamen del 1,067 per cent de l’exercici del 2012 al mínim que permeti la legalitat
vigent per l’exercici del 2013, per tal d’evitar la pujada del 10 per cent automàtica regulada
pel Reial Decret.llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
finanera per a la correcció del dèficit públic.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots en contra (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 8
vots a favor (4 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de RDS), NO APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
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-Bé, la moció a l’igual que l’anterior la considero oportuna tot i que jo entenc que la moció del
partit Socialista el que fa és un desig que planteja a l’equip de govern que té els
mecanismes necessaris per poder-la aplicar si hi ha voluntat política. És veritat que la
coincidència de dos acords, un de l’Ajuntament de Salou com a conseqüència de les
ordenances fiscals, a l’octubre o al setembre de 2011, i el Reial decret de 30 de desembre
del govern central, ha fet que la realitat és que els ciutadans de Salou paguin un 19% més
de la pujada de l’IBI, segons explicació del govern sembla que ha estat així, era impossible
de rectificar aquesta, amb la qual cosa la realitat, i que s’explicava al mes de setembre,
octubre, era que amb un 8,5% inicialment previst s’equilibrava les despeses en gastos, a
més a més, que recentment se’ns deia que s’estaven esperant diners d’altres factors, com
de la mancomunitat de l’aigua. Per tant, aparentment la situació econòmica de l’Ajuntament
de Salou pel 2013 tot faria pensar que és bastant alagüeña, bastant sobrada, segons s’ha dit
aquí.
Per altra banda, he de recordar que el propi regidor d’Hisenda i vostè senyor alcalde també,
ha dit que hi havia voluntat política d’entrar en aquest tema, d’estudiar vies alternatives
d’aplicació. El que, en definitiva, crec entendre i per això em sembla molt oportuna aquesta
moció del partit Socialista és actuar en una doble direcció. D’una banda, si amb la liquidació
de l’exercici 2012, com a conseqüència d’aquesta pujada tan elevada de l’IBI, quan es faci la
liquidació de l’exercici al 2013, al mes d’abril, maig, tot i que estigui aparentment reglada,
dedicar aquest romanent líquid de tresoreria positiu que es preveu, sobretot en aspectes de
dimensió social, Escola de Música, centres educatius, transport escolar, menjador, beques,
llibres, etc, etc. Jo crec que és una molt bona oportunitat i que jo ho he demanat al Ple dues
vegades i vostè, ja ho he dit, crec que el puc veure receptiu i no baixar la guàrdia en la
despesa de tipus social.
I d’altra banda, d’altra banda, establir un mecanisme necessari, suposo que el govern serà el
suficientment creatiu i pensarà en reduir el gravamen, això sí és responsabilitat municipal, el
gravamen d’àmbit local d’aplicació sobre els valors cadastrals per tal que la pujada que ve
imposada del 10% sobre la base d’enguany no dispari un increment desmesuradíssim.
En resum, jo la moció del PSC la veig oportuna perquè el que planteja és estudiar la
possibilitat i aquí crec que també hauríem de coincidir tots que aquestes pujades per un
moment d’una greu crisi que estan patint tots els funcionaris, treballadors a l’atur i tal, com a
mínim no els hi posem més difícils les coses i que s’estudiés pel govern possibilitats
d’incrementar la despesa social i retenir el tipus de gravamen local. Gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
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-Sí. El nostre vot serà favorable, el del nostre grup, a aquesta moció per entendre que aquí
el que es planteja és la necessitat d’establir una sèrie de prioritats. En aquest cas, es fa
referència a la despesa social. Però sí que crec que és molt important establir aquestes
prioritats, potser n’afegiríem d’altres dintre d’aquestes prioritats. El que és evident és que els
recursos són els que són, que cal anar ajustant-los i que no es pot arribar a tot i en aquests
moments doncs és molt necessari que es determini, que es fixi el rumb cap a on volem anar
i que les autoritats no podem baixar, segurament, tots els departaments, totes les regidories
amb els mateixos percentatges perquè al final la Corporació ha de determinar on vol incidir
més, on vol incidir menys i en aquests moments on cal, si és en acció social, si és en
promoció econòmica, si és en els cossos de seguretat del municipi, etc.
Per un altre costat, vostè va fer referència, hi va fer referència en aquest segon punt, amb la
voluntat de l’equip de govern, vostè hi feia referència alcade a la Junta de Portaveus, de
mirar fórmules per minimitzar aquest impacte de pujada de l’IBI pel que és el tram estatal,
amb el qual entenc que el que ens pertoqui en el seu moment com a municipal deurà ser
mínim per no dir que no es deurà pujar aquest IBI pel pròxim any. Però que, en tot cas, jo no
sé si la mesura ha de ser aquesta però sí que es podria i he trobat a faltar que hi hagués
una voluntat de consensuar aquest apartat, amb aquesta voluntat, si realment hi és, de
buscar les fórmules d’aquí a quan s’hagi de fer, al mes de setembre, de buscar aquest
consens per baixar i minimitzar aquest impacte, que segurament haurà d’anar acompanyat
d’un pla d’ajustos que avui no tenim, sí que es farà al mes de setembre però clar si volem
minimitzar també haurem d’acompanyar-lo d’aquest pla d’ajust. I aquí serà on podem incidir,
segurament en les primes de risc que hi ha més amunt no hi podem fer res nosaltres, però
aquí sí que podem. Per tant, nosaltres estarem d’acord i votarem favorablement aquesta
moció.

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

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde. Bé, el vot del grup Popular serà en contra de la moció presentada pel grup
Socialista, principalment pels següents motius. Primordialment, i això sí que vull que quedi
ben clar, primordialment perquè tècnicament aquesta moció en el cas que sigués aprovada
seria inviable i no es podria dur a terme. I no es podria dur a terme, i això ho saben
perfectament els meus companys del grup Socialista perquè ja ho hem comentat i es va
parlar, fins i tot, a la Junta de Portaveus perquè la Llei d’estabilitat pressupostària ja
estableix i ho diu textualment que, los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto
se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. I també, aquesta mateixa llei,
diu a l’article 32 que el superàvit pressupostari s’ha de destinar a reduir l’endeutament net,
és a dir, que la llei ja ens està determinant el que es pot fer i no es pot fer amb aquest ingrés
extra perquè ens entenguem que tindrem com a conseqüència de l’aplicació del 10% de
l’IBI. I per aquest motiu, principalment, tot i que poguéssim votar a favor seria inviable
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l’aplicació d’aquesta moció i no es tracta de voluntat, nosaltres no ho veiem com el Sr. Otal,
el Sr. Otal diu que bé, que la moció és una voluntat, però és que no està redactada com una
voluntat, la moció diu textualment que els acords que s’han d’aprovar, en primer lloc diu,
destinar els majors ingressos recaptats a tal. És a dir, no és una voluntat, és un imperatiu,
ens està dient, si això s’aprova em de fer això i això entraria en contradicció amb la pròpia
llei, amb el qual no es podria aplicar mai.
I podem coincidir, som conscients de la difícil situació per la qual estem passant i el nostre
municipi no és una excepció i hi ha molts veïns doncs que ho estan passant molt malament i
evidentment seríem els primers que entendríem que seria bo que si tenim majors ingressos
doncs es poguessin destinar a Acció Social pels nostres veïns. Però li torno a repetir Sr.
Zacarias, el gran problema amb el qual ens trobem és un problema tècnic, que davant
d’aquesta proposta, tot i que es pogués arribar a aprovar aquesta moció mai es podria dur a
terme, llavors no podríem fer res. Això per una banda.
En segon lloc, Sr. Zacarias, la segona part de la moció fa referència a prendre les mesures
polítiques, tècniques i administratives, etc, etc. Bé, això no és res nou, jo entenc, i ja s’ha dit
aquí, que això ja es va plantejar al seu dia i consta a les actes dels plenaris de mesos
anteriors, com l’equip de govern ja va adquirir el compromís d’analitzar la situació, de fer els
estudis oportuns a efectes que pel proper exercici la imposició fiscal al tema de l’IBI doncs
fos la mínima possible. És a dir, el que s’està proposant, jo entenc que d’alguna manera
aquí ja s’ha manifestat i l’equip govern ja ha dit que està treballant en aquesta línia. Però, tot
i així, també m’agradaria aclarir una qüestió, i és que tal i com es redacta aquest segon punt
de la moció fan referència a disminuir el tipus de gravamen de l’1,067% de l’exercici 2012 al
mínim que permeti la legalitat vigent, etc, etc. I clar, vostè sap tan bé com jo que ahir ho vam
comentar i li dèiem però bé aquí de què estem parlant? D’una revisió cadastral? I aquesta
pregunta va quedar a l’aire perquè si del que estem parlant és que per poder fer això s’hagi
de fer una revisió cadastral possiblement ens trobaríem un efecte contraproduent, un efecte
contrari perquè ens podríem trobar que sí, sí, com s’ha fet la revisió, el tram de límit estatal,
perquè ens entenguem, aquest 10% no seria d’aplicació però possiblement l’impost pujaria
molt més perquè a l’última revisió cadastral que es va fer al municipi és de fa molts anys,
llavors els valors evidentment s’incrementarien. I a totes aquestes preguntes que jo vaig
formular ahir a la Junta de Portaveus no em van saber contestar per part del partit Socialista,
llavors, evidentment, li torno a repetir, tot i que ens agradaria poder votar a favor aquesta
moció ens és impossible. Gràcies.

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Com bé sap, al passat Ple del mes de gener els grups municipals del
partit Socialista de Catalunya, d’Unió Municipal de Catalunya i Units Tots per Salou i
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Renovació Democràtica de Salou vàrem presentar una moció conjunta en relació a
l’increment de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, que en aquell moment crèiem
que seria el 18,5%, com ja s’ha dit, al sumar-se a la pujada aprovada del 8,5% dels
pressupostos municipals la decretada pel govern del Sr. Rajoy del 10%. La demanda era
prou clara, puix que l’increment del 10% decretat pel govern de Madrid era de sobres
suficient per quadrar els pressupostos municipals, demanaven anul·lar la pujada del 8,5%
aprovat per l’ajuntament. La nostra proposta no va reeixir perquè els partits de l’equip de
govern van votar en contra. Els arguments esgrimits per votar en contra varen ser de tipus
legal, com el fet que la meritació de l’IBI es produeix a partir de l’1 de gener i que ja no es
podia canviar, amb la qual cosa des dels partits signants de la moció els hi vam contestar
que amb voluntat política i unitat del Consistori es podien buscar fórmules que anul·lessin o,
com a mínim, disminuïssin una pujada de l’IBI, que finalment, els ciutadans hem pogut
comprovar, també s’ha dit abans per part del Sr. Otal, que no és del 18,5% sinó del 19,35%.
Tot i així, al llarg del debat, tant el Sr. Garcia com el Sr. Barragán, com vostè senyor alcalde,
van manifestar estar disposats a revisar de cara al 2013 l’increment de l’IBI. I cito la seva
intervenció textual senyor alcalde, tal i com consta a l’acta de la sessió, diu, “Sr. Zacarias,
escolti, tranquilitzi’s, em deia, que nosaltres ja hem pres mesures i prenem mesures per
mitigar aquests efectes”.
Doncs bé, la moció que proposem va precisament en aquesta línia, la de mitigar els efectes
d’aquesta pujada de l’IBI de 2012 de cara al 2013, destinar els majors ingressos recaptats a
despesa social, que inclou tant l’atenció directa als més necessitats, que cada cop són més,
com el foment de polítiques actives d’ocupació, per un costat, i per l’altra prendre les
mesures polítiques, tècniques i administratives necessàries per no haver d’aplicar al 2013 un
altre cop la pujada del 10% automàtica decretada pel govern al Reial decret llei 20/2011, de
30 de desembre.
Sr. Garcia, li contestaré a més qüestions, però ara sí que li dic clarament, ahir va quedar clar
perquè la moció ho diu clarament, diu, a totes aquelles mesures per disminuir el tipus de
gravamen de l’1,067% del 2012, però si recorda doncs el Reial decret fa referència a què en
el cas que hi hagi una revisió, no de la ponència de valors, sinó del tipus de gravamen, el
tipus de gravamen mínim serà el del 2011, això és el que diu. Per tant, per això la moció és
cautelar, la moció entès aquest concepte des del punt de vista del deute, li diu, escolti, el
màxim que la legalitat ens permeti, aquesta és la qüestió. Tot l’altre li vaig comentar, perquè
també ho diu així el Decret llei, una altra opció per no aplicar-la és la revisió de la ponència
de valors, que evidentment no és el que diu la moció, la moció diu el tipus de gravamen.
Això està claríssim i és el que diu i no diu una altra cosa, per tant, no s’inventi el que no diu.
Va haver-hi un debat que va suscitar vostè, no, no, diu el tipus de gravamen, prendre les
mesures polítiques i tècniques per disminuir el tipus de gravamen, això és el que diu, no diu
res més, Sr. Garcia. Bé, seguim.
Però parlem de la qüestió de legalitat. Vostè sempre vol però no acaba perquè clar és que el
marc legal, etc. Miri, escolti, vostès poden tenir directrius i orientacions al respecte de en què
s’ha d’aplicar la totalitat de la major recaptació conseqüència de la pujada del 10%
decretada per Madrid, es tracta d’una partida finalista, hi ha fet referència a la normativa, etc.
En tot cas, doncs jo crec que el que s’ha de fer, si el Sr. Rajoy o el govern del Sr. Rajoy ens
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obliga a gastar aquesta quantitat per pagar deute, això pot alliberar altres partides que
permetin prioritzar la despesa social, estem parlant d’això. Per tant, és una manifestació de
voluntat política. Si vostè té interès en aquesta qüestió poden parlar per exemple amb
l’Ajuntament de Parets. L’Ajuntament de Parets destina la pujada de l’IBI a polítiques
adreçades a persones sense feina, poden mirar-ho a contrapunt.cat. O el de Banyoles, tinc
aquí si vol els retalls, Parets, Banyoles, Ràdio Banyoles, notícies de Banyoles, per exemple,
municipis similars al nostre, des del punt de vista de població, etc. Banyoles ha aprovat una
moció en contra de la pujada unilateral de l’IBI i per destinar l’IBI no pressupostat de forma
prioritària a polítiques socials. Tècnicament ja veurem com ho fem però la voluntat
s’expressa d’aquesta manera. En tot cas, aquests són ajuntaments que sí que tenen
voluntat d’afavorir als ciutadans amb més dificultats, més enllà de manifestacions purament
retòriques o propagandístiques, de que vostè voldria però que no pot.
I pel que fa a la segona qüestió sobre la moció de l’IBI, parlem del 2013. És que a mi em
sembla inconcebible. Si estan disposats a fer-ho, si estem disposats a fer-ho, si els partits
que conformen l’equip de govern està disposat a fer-ho, és molt fàcil, votin conjuntament la
moció, busquem la unitat de totes les forces polítiques per treballar aquesta qüestió. No té
sentit que ens diguin que ho faran però avui votin en contra del compromís de fer-ho, no té
sentit, si diu que ho faran votin a favor del compromís de fer-ho, que és això la moció. Aquí
estem parlant d’un posicionament polític, d’una expressió de la voluntat unànime del
consistori que reforçi aquesta posició i doni tranquilitat a la ciutadania de cara a l’any vinent,
justament com s’ha dit, en el moment en el qual s’ha de fer front al pagament de l’IBI
d’enguany, els ciutadans que ho han de fer, que han tingut aquesta brutal pujada, una mica
de tranquilitat els hi donaria. Miri, vostès ens van dir al mes de gener, que prendrien
mesures i han passat set mesos i no han sigut capaços ni de prendre-les ni d’anunciar-les.
No estem demanant ni plantejant res que no s’hagi fet en altres consistoris. Miri, els hi
ensenyaré un retall de premsa, el Sr. Llobet, regidor de l’Ajuntament de Cambrils, el Sr.
Llobet diu, baixarem l’IBI al 2013 i el congelarem. Per tant, aquí al costat, el regidor
d’Hisenda de Cambrils ja ha anunciat als mitjans de comunicació que al 2013 rebaixarà el
10% de l’IBI que deia el Reial decret de l’Estat, prengui’n nota, prengui’n nota. El que em
temo és que, no és que no ho vulguin fer ni anunciar, que això és de bon anunciar, el que
em temo és que sense els ingressos patrimonials dels 2,5 milions de la finca de la superfície
comercial que tindrem aquest any i si no es prenen mesures més dràstiques i radicals per
contenir el desgavell de despesa sense consignació que tenim necessitarem el 10% de l’IBI
per quadrar el pressupost carregar, un cop més, a les esquenes dels ciutadans la seva mala
gestió, en definitiva. Gràcies.

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

Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Barragán, si us plau.

Sr. Barragán:
-Bon dia. Bé, no sé si començar per la segona part o per la primera. El fons de la moció,
com nosaltres ja li vam dir al mes de gener, amb el fons de la moció nosaltres hi estem
d’acord, nosaltres prendrem les mesures necessàries per reduïr aquest gran increment que
ha patit l’IBI a l’any 2012 i que en el seu moment ja vam explicar i ens vam veure obligats a
complir la llei. No sé què més es pot dir, el que passa és que ara no és el moment, ja li vam
dir ahir, no és el moment ara de dir quan es baixarà l’IBI, quant es pujarà, quant es baixarà,
etc. Nosaltres estem treballant tècnicament i al mes de setembre, entre setembre i octubre
que és quan aprovarem les ordenances fiscals presentarem la proposta i segur, segur que la
ciutadania ho agrairà perquè som conscients del gran increment que ha sofert i haurem,
d’alguna manera, aixugar-lo. Sí que li he de dir que és complint la llei. I per què tenim que
votar la moció precisament aquesta moció en contra? Perquè tècnicament encara que
nosaltres hi estiguem d’acord, tècnicament és inviable, vostè sap que aquí hi ha una sèrie de
mesures on la llei ens obliga a fer precisament el contrari. Intentaré ser molt breu. Però és
que respecte al primer punt, l’article 12·5 de la Llei d’estabilitat pressupostària, ja ho ha dit el
Sr. Garcia, diu clarament que els ingressos que se obtengan por encima de lo previsto se
destinaran íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, me parece que con esto lo
decimos todos. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Salou o l’Ajuntament de Salou tindrà
uns majors ingressos, aproximadament d’1.500.000 € però aquests ingressos no es podran
determinar fins que no es faci la liquidació del 2012, no podem, com vostès demanen en
aquesta moció, nosaltres no els podem aplicar en aquest exercici, només els podrem aplicar
quan es liquidi el pressupost, quan es liquidi el pressupost vol dir que ja tindrem un
pressupost nou aprovat que serà el de 2013. Nosaltres a l’any 2013 també es parlarà al seu
moment, al 2013 sabrem els ingressos que tindrem, aproximadament, quan fem les
ordenances fiscals i aplicarem les mesures socials, econòmiques, de treball que siguin
necessàries, però no podem barrejar els ingressos de més que tenim al 2012 amb el
pressupost del 2013, estem limitats per la llei, això vull que quedi molt clar.
A més a més, en cas que aquests ingressos els poguéssim aplicar, recentment el
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat ha remès una nota informativa a les
Corporacions Locals sobre com aplicar aquesta llei, si estava clara doncs encara ho
determina més i diu clarament que els ingressos superiors als previstos s’han de determinar
en el moment de confeccionar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 i següents.
Penso que amb això ja li contesto. Però insisteixo, no vol dir que perquè votem en contra
d’aquesta moció no estem d’acord amb el fons del que vostès diuen, que és que l’IBI es posi
al seu lloc, això nosaltres tècnicament i, sobretot, legalment ho aplicarem perquè hi ha
voluntat precisament de l’equip de govern de fer això. I després en quant a les polítiques
socials, al pressupost del 2013 nosaltres aplicarem les polítiques socials que creiem que són
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més convenients per la ciutadania. Pensant, precisament, en aquest pressupost ja ho hem
demostrat, són les úniques partides que no han baixat precisament de consignació i al 2013
el que volem precisament és potenciar-les sent conscients precisament de la dificultat que
està patint la ciutadania en general.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Bé, jo crec Sr. Barragán que he tingut la virtut de contestar-li abans de la seva intervenció
perquè ja li he donat tots els arguments. No té sentit Sr. Barragán, sincerament, que digui,
estem d’acord i després votin en contra, és tan senzill com això. Jo li he posat exemples de
municipis, posi’s en contacte, se n’han fet moltes de coses. Jo he triat dos exemples, n’hi ha
un fotimer, només entrar al Google i posar una referència “ajuntaments que no volen pagar
l’IBI” o que “no volen fer la pujada de l’IBI” i veurà vostè la quantitat de municipis amb els
quals vostè es pot posar d’acord o veure com ho han fet ells perquè han pres mesures,
aquesta és la qüestió.
Per tant, escolti, és inacceptable que se’m digui, estem d’acord amb les dues qüestions tant
amb l’àmbit social com amb la no pujada de l’IBI del 10% i després votin en contra. Jo crec
que això és una llàstima, és una llàstima que a la ciutadania no se li doni un missatge
tranquilitzador en aquest conjunt de notícies tan tenebroses com les que estem vivint dia a
dia. I, per tant, escolti, a nosaltres ens sembla una pèrdua d’oportunitat de la unitat del
consistori en una qüestió que ens sembla de sentit comú, legítima i tranquilitzadora per la
ciutadania. Gràcies.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA D'INICI D'EXPEDIENT DE
SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA,
DEIXANT SENSE EFECTE LES NORMES QUE EL REGULEN
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FETS
1. El 29 d’abril de 1999, el Ple de l’Ajuntament aprova la creació del registre municipal
d’unions estables de parella i, de forma simultània, aprova inicialment el projecte del
reglament regulador del seu funcionament (redacció definitiva publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 188, de 14 d’agost de 1999).
2. El 15 de desembre de 2011, la cap de la Unitat d’Estadística i Padró i el cap del Servei
de Suport Intern proposen, en informe conjunt, la tramitació d’un expedient per a suprimir
el registre municipal d’unions estables de parella.
FONAMENTS DE DRET
1. La proposta formulada pels indicats tècnics municipals en informe de 15 de desembre de
2011, que figura en l’expedient AUPAC 8305/2011 i es dóna aquí per íntegrament
reproduït, està justificada en el fet que, amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2011 de la
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família, que deroga la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de
parella, “es posa fi al tractament separat que l’ordenament català havia donat a les
parelles estables, es desmantella el registre com a via per a l’acreditació de parelles
estables, al no preveure un sistema registral per a la constitució de les unions estables,
ni tampoc per a la seva acreditació” (Títol III, Capítol IV de la Llei 25/2010).
2. L’òrgan competent per resoldre pot establir un període d’informació pública quan la
naturalesa del procediment ho requereixi, tràmit que no podrà ser inferior a vint dies i que
es realitzarà mitjançant la publicació d’anunci en el butlletí oficial de la província
corresponent (articles 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Iniciar l’expedient per suprimir el registre municipal d’unions estables de parella i, en
conseqüència, deixar sense efectes el reglament regulador del seu funcionament.
2. Obrir tràmit d’informació pública, per un termini de vint dies, mitjançant la publicació de
l’anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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

 22
70
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²5A5R6X176A5G163S0YUXe»
²5A5R6X176A5G163S0YUXe»
5A5R6X176A5G163S0YUX

 SECWI0I6



27-07-12 13:37

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.

302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA VIGENT RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2012

FETS
Atès que per acord de Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 21 de desembre de
2011, es va acordar aprovar la vigent relació de llocs de personal de l’Ajuntament de Salou i
del Patronat Municipal de Turisme, per a l’any 2012.
Vist la proposta de la consultora AXIS CORPORATE SL, en el seu informe sobre l’anàlisi i
diagnòstic de les funcions i tasques desenvolupades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Salou.
Havent iniciat l’expedient de modificació de la vigent relació dels lloc de treball per l’any 2012
i un cop analitzada l’informació de la consultora AXIS CORPORATE SL, així com les
reunions mantingudes amb els/les treballadors/es de l’OAC el passat 6 de febrer de 2012, i
amb els representants sindicals el passat dia 6 i 16 de febrer de 2012 respectivament i, amb
la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica del dia 21 de febrer de
2012, es proposa una modificació de l’estructura del Servei d’Atenció Ciutadana, així com
també un itinerari a seguir per tal de millorar i consolidar aquest servei al nostre Ajuntament.
S’obre un termini de presentació d’al·legacions, per als representants sindicals i els diferents
grups municipals, posterior a l’entrega de l’informe d’AXIS CORPORATE SL “D’anàlisis i
diagnòstic de les funcions i tasques desenvolupades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Salou”.
Al respecte tenen entrada al Servei de RRHH, Organització i Qualitat, escrit d’al·legacions
presentat pels Sindicats al registre general de la Corporació (RE núm. 2901, de data 2 de
març de 2012), relatiu al seu posicionament respecte a l’expedient iniciat, així com també
escrit presentat pels representats dels grups municipals PSC, UMdC, UTPS i RDS, sobre
propostes en relació a l’expedient de modificació de la RLLT per a l’any 2012.
En quant a l’escrit presentat pels Sindicats relatiu al seu posicionament en relació a la
proposta de modificació de l’OAC, dir que es realitza un anàlisis de l’informe de la consultora
i s’arriba a un resum sobre les qüestions que es consideren clau pels representants
sindicals, dins les quals s’hi destaquen: l’OAC no s’ha d’eliminar, ha de funcionar en benefici
del ciutadà, hi ha massa jerarquia de l’estructura de comandament, s’ha de potenciar el
sistema informàtic AUPAC en tots els departaments..., a part d’altres conclusions que es
citen en l’esmentat escrit.
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En aquest sentit des de la Corporació es considera que l’OAC no ha de desaparèixer, que
s’ha de simplificar l’estructura jeràrquica i que cal desenvolupar el sistema d’elaboració
d’expedients AUPAC en tota la Corporació.
En referència a l’escrit presentat pels representants dels grups municipals PSC, UMdC,
UTPS i RDS, relatiu a la modificació de la RLLT per l’any 2012 en allò que afecta a l’OAC,
dir que després d’una cronologia històrica sobre l’OAC, es fa un anàlisis de l’informe d’AXIS
CORPORATE SL “D’anàlisis i diagnòstic de les funcions i tasques desenvolupades a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou”, i s’arriba a una sèrie de propostes
com la constitució d’una Comissió de Desenvolupament i Coordinació Interna d’Atenció al
Ciutadà i Millora Contínua, simplificació jeràrquica de l’OAC, i/o mantenir i potenciar els
espais actuals de l’OAC per evitar circulació interna de públic dins de les dependències
municipals. Així mateix, també es fa una incursió als conceptes que mesuren la productivitat
del personal que hi treballa i sobre la qual no s’extreuen conclusions clares.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de RRHH, Organització i Qualitat, de data 12 de juliol
de 2012, sobre la modificació de la vigent relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Salou, per a la modificació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
A tot això, l’equip de govern accepta les propostes relacionades a la simplificació de
l’estructura jeràrquica de l’OAC i en mantenir i potenciar els espais actuals de l’OAC per
evitar circulació interna de públic dins de les dependències municipals.
Dir al respecte, que actualment l’OAC no realitza les tasques de tramitació sinó que en fa de
dació d’informació i de registre, i aquesta és la clau de volta de la proposta actual per la
refundició de l’OAC i en el fons coincideixen amb el sentit de l’informe de la consultora AXIS.
La proposta de l’equip de govern serà la de consolidar l’estadi actual i la tessitura de l’OAC
per tal d’avançar cap a un estadi superior de tramitació efectiva en procediments.
Vist que per decret d’alcaldia número 2816, de data 23 d’abril de 2012, es resol donar
compte al Ple de la Corporació del trasllat del lloc de treball de treball d’auxiliar de gestió,
codi del lloc 11306, de Sistemes d’Informació al departament de Promoció Econòmica.
Vist que per decret d’alcaldia número 3552, de data 22 de maig de 2012, es resol donar
compte al Ple de la Corporació del trasllat del lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi del lloc
41005, del departament d’Esports a la unitat de la gestió de personal del Servei de RRHH,
Organització i Qualitat.
Vist que per decret d’alcaldia número 4175, de data 21 de juny de 2012, es resol, entre
d’altres, donar compliment a la sentència número 3810/2012, de data 17 de maig de 2012,
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, readmetin a la Sra. S. P. G., com a
treballadora de l’Ajuntament de Salou, en la seva condició d’indefinida no fixa.
Vist que en data 17 de juliol de 2012, la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, es reuneix en sessió ordinària per emetre, entre d’altres, el dictamen de la
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proposta del regidor de Serveis Interns sobre els canvis referents a la modificació de la
vigent relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
Vist l’escrit que té entrada al Registre General de la Corporació en data 17 de juliol de 2012
(RE núm. 8457), per part del President de la Junta de Personal, Sr. E. M. E. i en
representació dels sindicats CCOO, UGT, SPPME-Cat i CATAC, on exposen les
al·legacions sobre la proposta de modificació de la vigent relació de llocs de treball de
l’Ajuntament. Respecte les al·legacions presentades pels representants sindicals comentar
que el reflex a l’organigrama del lloc de treball 11403 és l’opció correcta tot i que la
consolidació del grau del/de la funcionari/ària que l’ocupa pot ser no coincident amb el nivell
de destí que hi figura a la RLLT, per tant no hi ha cap incidència en aquest sentit. Tanmateix
s’estima l’inclusió en la proposta final de llocs de treball a la RLLT en l’Àrea d’Acció Social,
com és el lloc 47001. Darrerament els dos comentaris que hi ha sobre l’Unitat d’Ocupació i
el lloc de treball creat de Coordinador/a Operatiu/va a contractació dir que es tracta de
criteris subjectius que avoquen a reflexions improvisades. En quant a l’Unitat d’Ocupació el
que es fa és consolidar una estructura administrativa que fins ara funcionava mitjançant
l’externalització del servei. En quant l’altra al·legació dir que aquesta mateixa estructura es
repeteix en altres àrees del nostre organigrama com és els Serveis Administratius
Territorials.
Vist les reunions mantingudes els dies 18, 19 i 20 de juliol de 2012, a petició del regidor
delegat de Serveis Interns, Sr. Mario Garcia Vidal, amb els diferents empleats/ades de
l’Oficina d’Atenció Ciutada, per tal de donar a conèixer als convocants la proposta de
modificació de la vigent relació de llocs de treball de l’Ajuntament i informar a cadascun
d’ells de com els afectaria l’esmentada modificació i el seu departament de destí, facilitant a
la seva vegada còpia de la proposta del regidor delegat i informant que disposen fins el dia
20 de juliol de 2012 inclòs, per presentar les al·legacions i/o propostes que considerin
oportunes.
Vist l’escrit d’al·legacions a la modificació de la vigent relació de llocs de treball, que té
entrada al Registre General de la Corporació en data 19 de juliol de 2012 (RE núm. 8575),
per part de la Sra. M. L. A. amb NIF 39713471S.
Respecte a l’al·legació presentada dir que no es pot mantenir la nomenclatura del lloc en
aquells llocs de treball que representen nous destins pels empleats/ades que surten de
l´OAC, perquè el motiu de la sortida és precisament la supressió del lloc de treball i per tant
aquests passen a ocupar un nou lloc de treball a l’organització.
En quant al segon motiu de l’al·legació dir que no es pot atendre en tota la seva extensió, ja
que no es pot hipotecar el futur en quan a decisions en el marc de la potestat
d’autoorganització municipal.
Vist l’escrit d’al·legacions a la modificació de la vigent relació de llocs de treball, que té
entrada al Registre General de la Corporació en data 19 de juliol de 2012 (RE núm. 8586),
per part de la Sra. S. C. M. amb NIF 39681147Y.
Respecte a aquesta al·legació cal dir que s’estima.
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Vist l’escrit d’al·legacions a la modificació de la vigent relació de llocs de treball, que té
entrada al Registre General de la Corporació en data 20 de juliol de 2012 (RE núm. 8594),
per part dels informadors gestors i la Cap de l’OAC, així com també l’escrit d’al·legacions
que té entrada al Servei de RRHH, Organització i Qualitat en data 20 de juliol de 2012, per
part de la Cap de l’OAC, Sra. A. L. A.
Al respecte cal dir que la supressió del complement de productivitat respon al fet de la
modificació de la fitxa descriptiva tant del lloc de treball d’informador gestor com del lloc de
treball de Cap de l’OAC, en el sentit d’equiparació de les funcions al lloc de treball d’auxiliar
de gestió per una banda i a la reducció i simplificació de les funcions de comandament per
un altra. Per tant, decau el sentit del complement de productivitat per aquests llocs de
treball, ja que no es fa horari de tarda per l’atenció a l’usuari i la dificultat tècnica en la
tramitació diversificada d’expedients que també desapareix al modificar les funcions del lloc
de treball i equipara-les a l’auxiliar de gestió. Per altra banda s’estima parcialment la
proposta de la Cap de l’OAC en el sentit de la distribució de personal que ha de formar part
de la nova estructura de l’OAC al quedar-se en els llocs de treball les funcionàries de
carrera, Sra. S. C. M. i Sra. M. G. V.
Vist l’escrit d’al·legacions a la modificació de la vigent relació de llocs de treball, que té
entrada al Registre General de la Corporació en data 20 de juliol de 2012 (RE núm. 8621),
per part d’Unió Municipal de Catalunya (UMdC).
Comentar al respecte que no es pot apreciar aquesta al·legació, pels motius exposats més
amunt, en quant a la supressió del complement de productivitat pels membres de l’OAC, tot
afegint que el complement específic que té assignat la Cap de l’OAC ja retribueix la
responsabilitat de comandament dels tres efectius que conformen l´OAC.
Vist l’escrit d’al·legacions a la modificació de la vigent relació de llocs de treball, que té
entrada al Registre General de la Corporació en data 20 de juliol de 2012 (RE núm. 8629),
per part de la Sra. M. D. S. P. amb NIF 39866001D.
Respecte la proposta d’adscripció d’aquesta funcionària al departament de Sanitat i Medi
Ambient respon a criteris organitzatius tenint en consideració la seva vàlua i experiència en
tasques administratives en varis departaments de la casa, demostrant el seu coneixement.
Vist que en data 23 de juliol de 2012, a la sala de reunions de la primera planta de la
Corporació es reuneixen els representats sindicals amb el Regidor de Serveis Interns, Sr.
Mario Garcia Vidal, per tal de tractar la resolució de les al·legacions presentades pel
sindicats a la proposta de modificació de la vigent relació de llocs de treball.
FONAMENTS DE DRET
-

Vist el que disposa l’article 37 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), en quant a la matèria objecte de negociació amb els
representants sindicals.

-

Atesa la potestat d’autoorganització establerta a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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-

Atès el que disposa l’article 90.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

-

Atès que és d’aplicació supletòria per les entitats locals el que es preveu en l’Ordre
Ministerial de 2 de desembre de 1988, que desenvolupa l’article 15.1 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

-

Vist el que disposa l’article 74 de l’EBEP, en quant a l’ordenació dels llocs de treball.

-

Atès el que disposa l’article 22 lletra i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local.

ACORD
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica i vista
la proposta del regidor delegat de Serveis Interns, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12
vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 7 vots en contra (4 del PSC, 2 de UMdC i 1 de
UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:
Primer.- Aprovar la modificació de la vigent relació de llocs de treball, aprovada per acord de
Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2011, en el sentit d’una
nova estructura organitzativa de l’actual Oficina d’Atenció Ciutadana i demés canvis en
l’actual relació de llocs de treball i que seguirà el següent:
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
1. OAC/REGISTRE
•

Eliminar el lloc de treball de Coordinador/a de l’OAC/Registre, amb codi 99996.

•

Eliminar dos llocs de treball d’Informador/a gestor/a de l’OAC, amb codi 99995.

•

Eliminar el lloc de treball d’Informador/a gestor/a de l’OAC, amb codi 99994.

•

Trasllat de l’atenció al ciutadà de la caixa municipal a la zona d’atenció ciutadana.

2. UNITAT D’OCUPACIÓ
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•

Crear la Unitat d’Ocupació dins de l’Àrea de Serveis Interns depenen directament
de la Regidoria.

•

Crear un lloc de treball d’auxiliar de gestió, en règim de personal laboral, grup
C1/C2, codi de lloc 11900, nivell de destí 15.

3. CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
•

Crear un lloc de treball de coordinador/a operatiu/va, en règim de personal
funcionari, grup A2/C1, codi de lloc 11403, nivell de destí 22.

4. SERVEI DE RRHH, ORGANITZACIÓ I QUALITAT
•

Traslladar el lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi del lloc 41005, del
departament d’Esports a la unitat de gestió de personal del Servei de RRHH,
Organització i Qualitat.

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
1. RECAPTACIÓ EXECUTIVA
•

Augmentar en un efectiu més el lloc de treball d’auxiliar de gestió, en règim de
personal funcionari, grup C1/C2, nivell de destí 15, codi 24002.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I TRANSPORTS
1. GESTIÓ ADMINISTRATIVA
•

Augmentar en un efectiu més el lloc de treball d’auxiliar de gestió, en règim de
personal funcionari, grup C1/C2, nivell de destí 15, codi 51007.

ÀREA DE SERVEIS DE PROMOCIÓ A LA CIUTAT
1. COMERÇ, CONSUM I MERCATS
•

Aprovar la mobilitat per trasllat d’un lloc de treball d’administratiu, grup C1, amb
nivell de destí 18, amb codi 21004, de Recaptació executiva, de la secció de
Tresoreria, de l’àrea de serveis econòmics.

2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Traslladar el lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi del lloc 11306, de Sistemes
d’Informació al departament de Promoció Econòmica.

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
1. ACCIÓ SOCIAL
•

Crear un lloc de treball de mediador/a comunitari, en règim de personal laboral,
grup A2, codi de lloc 47001, nivell de destí 20.

Segon.- Modificar les funcions de la fitxa descriptiva d’informadors gestors de l’OAC, (codi
número 99995) i de la Unitat d’Estadística i Padró (codis número 99999 i 99997), per tal que
tinguin les mateixes funcions dels auxiliars de gestió.
Així mateix, modificar la fitxa descriptiva de la Cap de l’OAC, codi del lloc 99998, tot fixant
les següents funcions:
1. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de que disposa la seva
unitat.
2. Gestionar i coordinar el registre d’entrada general de documents de la Corporació
3. Canalitzar l’informació municipal que es facilitarà els ciutadans a través de l’OAC.
4. I, en general, altres que li siguin encomanades de caràcter general.
Tercer.- Aprovar la supressió del complement de productivitat del lloc de treball de
responsable tècnic de l’OAC (codi número 99998), així com també dels llocs de treball
d’informadors gestors de l’OAC, (codi número 99995) i de la Unitat d’Estadística i Padró
(codis número 99999 i 99997), perquè es simplifiquen i es concentren les tasques de l’OAC
a les tasques de registre i informació i pel que fa als informadors gestors adscrits a la Unitat
d’Estadística i Padró, aquests realitzen funcions assimilades a la resta d’auxiliars de gestió
d’aquesta unitat. Per tant decauen, en tots dos casos, les causes que van motivar
l’establiment del complement.
Quart.- Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i informar a les
seccions sindicals i publicar-ho als mitjans oficials.

Cinquè.- Exposar al públic l’expedient de modificació de la RLLT, durant el termini de quinze
dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, durant els quals els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la RLLT es considerarà
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definitivament aprovada si durant el citat termini no s’han presentat reclamacions, en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.

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.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Tot i que el nostre grup té una idea formada bastant concreta i exacta del que es proposa
amb aquesta modificació, per raons d’afectació directa el nostre grup s’abstindrà. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí. Bé, pel que fa a aquesta modificació de la relació de llocs de treball de l’OAC, o bé del
que queda del que era inicialment l’OAC perquè res té a veure amb el que era aquell
projecte inicial, és evident que actualment el principal problema de l’OAC és la manca de
voluntat política perquè no vull creure que sigui incapacitat per reconduir la seva gestió, no
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almenys des d’una vessant dels tècnics de la Casa que sí que hi ha capacitat i molta. Crec
que mai s’ha entès la finalitat de l’OAC. Més enllà de la voluntat d’integrar en un sol espai
totes les gestions que impliquen relació directa amb el ciutadà, com a finestreta única o ser
la porta d’entrada de l’inici de la majoria d’expedients, el que significava veritablement era la
modernització de l’administració i la simplificació dels processos administratius. Una tasca
que es va iniciar a les instal·lacions definitives l’octubre de 2008 i prèviament amb la
constitució de la Comissió de Seguiment i d’Implantació de l’OAC, formada per
representants de diferents departaments de la Casa, dins d’un procés de millora contínua
vigilant, que havia de fer aquesta comissió, vigilava el funcionament de l’OAC i determinava
quins nous procediments s’anaven incorporant al servei d’aquesta oficina d’atenció al
ciutadà. L’OAC doncs, havia de ser o ha de ser fruit de l’esforç de tots els departaments i
això és una realitat contrastada amb molts altres ajuntaments. Perquè l’OAC en molts casos
era només l’iniciador dels procediments, el departament origen continuava sent el
responsable de mantenir informada l’OAC o l’Oficina d’Atenció al Ciutadà sempre dels
canvis normatius, de les directrius o dels criteris o dels nous terminis a aplicar. Era i és
indispensable doncs, l’existència d’aquesta voluntat política ferma i decidida que aporti els
mitjans necessaris pel desenvolupament del servei i capacitat de gestió per afrontar i
desenvolupar un servei com aquest amb el que significa, com ja he dit, de modernització,
informatització i de simplificació dels procediments. En definitiva, és indispensable entendre
la finalitat de l’OAC per poder-la defensar.
Aquesta OAC es va iniciar amb vuit informadors més un cap, una plantilla que havia d’anar
assumint progressivament més tasques d’atenció al ciutadà. La primera intervenció, després
de la moció, va ser traslladar dos informadors al Departament de Registre i Estadística
traient competències de la mateixa i ficant una coordinadora per damunt de la cap, es
començava d’alguna manera a desfer el que és l’OAC. La següent reforma va consistir en
eliminar l’horari de tarda i, finament, ara reduïm el 50% del personal, quedant en tres
informadors i un cap. Una reducció que per cert ha quedat palesa que es feia des d’un punt
de vista polític sense cap informe tècnic, així va quedar palès a la Comissió.
Tot això està justificat per un estudi de l’empresa AXIS, amb un cost de 17.700 €. Un estudi
que al nostre entendre deixa molt que desitjar tot per justificar aquesta voluntat política, que
no vull entrar a definir, un estudi que hi existeixen errades i inexactituds i només en vull fer
unes breus referències. Primer parla de l’OAC, de l’OAC com una àrea independent que
neix al juny del 2009, més enllà d’aquesta data interessat el fet és que l’OAC no és una àrea
independent sinó que es va crear com una extensió de cada departament pel que fa
referència a l’atenció al ciutadà. Per tant, ja comencem amb un cert desconeixement de
quina era la realitat de l’OAC. Un estudi que parla, per una banda, de duplicitats en temes de
personal i, de l’altra, en funcions i serveis de la mateixa. Primer, pel que fa referència a
duplicitats, escolti varen ser vostès qui per damunt de la cap van ficar un coordinador amb
les mateixes funcions, per tant aquesta l’han generat vostès. I respecte a les duplicitats en
serveis es tractava de serveis als que fa referència que estan donats per l’administració de
fora de Salou i que el que s’intentava era evitar el desplaçament dels ciutadans de Salou a
fora de la població. Parla d’absentisme i de poca productivitat del personal de l’OAC, però ho
fa a partir del gestor de cues, sense tenir en compte altres feines que no es registren al
gestor de cues ni el treball que es realitza al back office. De les deficiències del servei no hi
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hagut cap comunicat ni al cap ni a la comissió de seguiment, del que vostès podien haver
tret no només una anàlisi de la situació molt més acurada i rigurosa que aquest propi estudi
sinó que també en podien haver tret les directrius a seguir per tal de reconduir l’OAC. Crec
Mario que hauries d’escoltar més al personal de la Casa.
Podria continuar però només fer una breu referència a l’estalvi, que hi fa referència l’estudi.
Jo crec, no entraré a detallar-lo però sí que recordaré que l’OAC es va implementar amb
gent de la Casa, no es va contractar a ningú de fora. Vostès volen estalviar en detriment del
servei i eliminar els complements de productivitat del personal, un complement que no era
per l’atenció al públic sinó per la polivalència en quant al coneixement mínim que havia de
tenir el personal, el coneixement mínim de tots els departaments de l’ajuntament i per la
responsabilitat no remunerada pel sou base de la cap de l’OAC.
Al final més valdria canviar el nom de l’OAC doncs ja té poc a veure amb el que s’entén com
una oficina d’atenció al ciutadà i el ciutadà cada vegada té més referències d’altres
ajuntaments del que és un servei d’aquesta magnitud i, per tant, segurament es sobten de
veure el servei que aquí estem donant.
I permeteu-me senzillament acabar la meva intervenció amb unes paraules del llibre de
l’Ivan Andreu Barberà, funcionari de la Casa, un llibre que es titula “Modernització i nova
gestió pública als ajuntaments del Camp de Tarragona” que valdria la pena que en fessiu
lectura, quan parla de la modernització i parla de la implantació, això significa entrar
realment, en aquest procés significa tenir el ciutadà no només com un administrat sinó com
un client i, a més, això significa un canvi de mentalitat en relació amb el ciutadà i avui pel vist
encara no estem preparats. I és evident Mario que no estem preparats. Per tant, el nostre
vot serà en contra. Gràcies.

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

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, el passat més de març, com a conseqüència de les informacions i la
documentació presentada a la Comissió de Serveis Interns i Promoció Econòmica els partits
de l’oposició, de manera conjunta, vàrem presentar una proposta sobre el present i el futur
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ja que segons se’ns va informar, un estudi encarregat a
l’empresa Axis Corporate, al qual ha fet referència el Sr. Pellicé, anomenat “Anàlisi i
diagnòstic de les funcions i tasques desenvolupades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Salou” havia detectat les següents sis àrees d’ineficiència de l’OAC. Un,
insatisfacció de les àrees gestores (acció social, urbanisme, alcaldia, etc). Dos, duplicitats de
serveis prestats des de l’OAC amb altres organismes i entitats. Tres, manca d’un sistema de
programació prèvia de l’activitat de l’OAC. Quatre, posicions solapades en les àrees de
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coordinació. Cinc, alt volum d’absentisme. I sis, baixa implantació de noves tecnologies com
a mitjà d’atenció al ciutadà.
Les propostes de l’estudi varen ser les següents. Reducció de recursos per donar cobertura
als serveis amortitzant tres places i mitja de llocs de treball. Eliminació dels costos derivats
de la infraestructura utilitzada per l’OAC, per tant planteja desmantellar-la. I optimització de
l’espai actualment ocupat per l’OAC que quedaria lliure per ser utilitzat per qualsevol altre
servei.
El document presentat pels partits de l’oposició analitzava de forma exhaustiva, i el Sr.
Pellicé jo crec que ho ha explicat molt bé, cadascuna de les àrees d’ineficiència, però un cop
analitzades feia propostes concretes per resoldre cadascuna de les dificultats presentades.
Manifestava aquest estudi certa desconfiança en relació a l’informe d’Axis Corporate,
reconeixia, també ho reconeixíem els grups polítics de l’oposició, un cert marge de millora
en el funcionament de l’OAC i definia aquest organisme com un servei prioritari d’atenció al
ciutadà i de millora permanent de la gestió municipal fent quatre grans propostes.
La primera, constituir una Comissió de Desenvolupament i Coordinació Interna d’Atenció al
Ciutadà i Millora Contínua, amb representació tècnica i política al més alt nivell, que donés
un nou impuls a l’OAC, tot cercant el màxim nivell d’implicació de les diferents àrees i
serveis, especialment les d’aquelles històricament reticents amb el benentès que els
departaments i serveis són els responsables de la tramitació dels procediments i que l’OAC
és un servei polivalent especialitzat en l’atenció al ciutadà. La Comissió de
Desenvolupament i Coordinació Interna d’Atenció al Ciutadà i Millora Contínua hauria de
tenir com a un dels seus objectius fonamentals el d’impulsar, com dic, els procediments a
gestionar des de l’OAC sota el concepte de finestra única, per tal d’anar eliminant
progressivament les finestres dels departaments. A més, aquesta Comissió seria la
responsable de fomentar i potenciar el treball en equip intra i interdepartamental. I qualsevol
redefinició de l’estructura de l’OAC enteníem que hauria d’estar vinculada als informes i
propostes d’aquesta Comissió. Aquest era el primer punt.
Segon punt, simplificar l’estructura jeràrquica de l’OAC, dins d’un servei únic que contemplés
tant el Registre com l’Atenció a la Ciutadania i, per tant, passant dels dos caps que tenia a
un, i tornant a integrar el Registre i l’Atenció al Ciutadà.
Tercer, implicar els diferents serveis i departaments en la dinàmica de l’OAC, sense
menystenir la possibilitat de que algun tècnic especialitzat d’algun dels serveis més
complexes es pogués integrar a l’OAC en una estructura de doble dependència funcional i
orgànica.
I, en quart lloc, mantenir i potenciar els espais actuals de l’OAC per evitar circulació interna
de públic dins de les dependències municipals.
Bé, de les quatre propostes presentades, l’equip de govern només n’ha acceptat la quarta, la
de mantenir els espais actuals de l’OAC, i, parcialment, la segona, de simplificació de
l’estructura jeràrquica, deixant una sola cap, però no integrant Registre i Atenció al Ciutadà
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en una sola unitat. Sense que aquelles propostes més qualitatives, vinculades a donar un
nou impuls a l’OAC a favor de la qualitat i millora contínua i en la perspectiva del model de
finestra única, hagin merescut l’aprovació de l’equip de govern.
Per tant, tot reconeixent un cert esforç d’acceptació de les nostres propostes per part de
l’equip de govern, aquest esforç ha sigut clarament insuficient.
D’altra banda, no estem d’acord amb la pèrdua del complement de productivitat de les
persones que es mantinguin en els llocs de treball de l’OAC, en el benentès que sí que
estaríem d’acord amb la transformació de l’anomenat complement de productivitat actual per
tal que passés a integrar-se al complement específic del lloc de treball, ja que els funcionaris
que els ocupaven van superar un concurs oposició, així com un llarg període de pràctiques i
de formació.
I, finalment, estem en profund desacord, en profund desacord sobre la manera de definir, de
determinar els empleats que perdran el seu lloc de treball a l’OAC i seran traslladats, ja que
segons el Sr. Garcia, així se’ns va informar a la Comissió, això ho decidirà la Junta de
Govern en funció dels seus propis criteris. I sent la Junta de Govern un òrgan polític, és
evident que la decisió es prendrà per criteris polítics. En aquest punt no podem estar més en
desacord doncs, el bon fer en l’àmbit de les administracions públiques en relació amb
aquestes qüestions sempre, sempre s’ha regit per criteris tècnics i regles que d’acord amb
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic contempli la igualtat de tracte i els principis de la igualtat,
mèrit i capacitat en l’accés i en la promoció professional, així com l’avaluació del
desenvolupament de les funcions i responsabilitats assignades, i més quan l’expedient, que
estem en aquest cas debatent, conté un informe específic de la cap de l’OAC amb propostes
concretes sobre quines han de ser les persones que han de romandre a l’OAC.
Bé, per totes aquestes raons evidentment el Grup Socialista, no podia ser d’una altra
manera, votarà en contra.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Senyor alcalde. Intentaré sintetitzar un poco lo que quiero expresar después de las
intervenciones por parte de los grupos que han hecho uso de su turno de palabra. Respecto
a lo que manifestaba el Sr. Pellicé que ha existido una clara falta de voluntad política de que
la OAC no funcionase, simplemente le puedo decir una cosa Sr. Pellicé, desde luego si
existiese esa falta de voluntad política por parte del equipo de gobierno, hoy no estaríamos
aquí votando una reestructuración de la OAC, estaríamos aquí votando una desaparición de
la OAC, eso que le quede bien claro.
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¿Por qué se apuesta por el mantenimiento de esta Oficina de Atención al Ciudadano? Pues
se apuesta porque el equipo de gobierno es consciente que la labor que se debe
desempeñar desde esa oficina de atención al ciudadano y no estamos inventando nada, es
una oficina que ya existe en otros municipios y que funciona correctamente. Y
evidentemente la voluntad política es intentar acercar lo máximo posible la administración al
ciudadano, simplificar los trámites y hacerlo todo mucho más sencillo y eso pasa por tener
una oficina de atención al ciudadano que funcione correctamente y subrayo y reitero, que
funcione correctamente.
¿Por qué se solicitó ese informe a esa empresa externa Axis Corporate? Se solicitó ese
informe precisamente porque se habían detectado situaciones anómalas, situaciones que
evidenciaban que la OAC no estaba funcionando como quería el equipo de gobierno que
funcionase. Y evidentemente las conclusiones de ese informe y el cuerpo del informe en sí
evidenciaron que la OAC no estaba funcionando como queríamos que funcionase. Y el
propio informe, en las conclusiones, llega a decir o llega a proponer que la OAC
desaparezca porque no funciona como tal y entre otras cosas nos dice que la OAC está
sobredimensionada para las funciones que está desarrollando, está sobredimensionada de
personal ¿pero por qué motivo? Porque las funciones que está desempeñando o las que
está desarrollando son las funciones de información y son las funciones de registro de
entrada, principalmente, principalmente. Y esas no son las funciones que debe realizar la
OAC, es decir, sí que lo son pero debe realizar muchas más. Y partiendo de esa base,
partiendo de esa premisa y siendo conocedores el equipo de gobierno de la situación lo que
queremos hacer con esta modificación de la RLT es, ni más ni menos, que ir paso a paso,
que consolidar las funciones que se están realizando desde ahora y desde hace mucho
tiempo por parte de la OAC, que son información y que son registro de entrada, y poco a
poco, paso a paso, con los informes preceptivos, con los estudios preceptivos ir
implementando otras funciones que puedan servir para que finalmente la Oficina de
Atención al Ciudadano sea aquello que todos deseamos que sea y funcione como todos
deseamos que funcione, ni más ni menos.
Hacía usted también referencia Sr. Pellicé, a que hemos pedido un informe a una empresa
externa que es Axis Corporate, que ha costado cerca de 18.000 €. Sí Sr. Pellicé, però lo que
usted se ha olvidado de mencionar es que ese informe, prácticamente en su totalidad y
posiblemente si no es así el regidor d’Hisenda que me corrija, estaba subvencionado
prácticamente en su totalidad, es decir, ha sido coste cero prácticamente para las arcas de
la corporación local, estaba totalmente subvencionado. Y con ese informe lo que se
pretendía, de alguna manera, era objetivizar, objetivizar la decisión que hoy se está
tomando, o que ya se ha tomado y que hoy se está sometiendo a votación, para que luego
no se nos tachase y luego no se nos acusase de haber adoptado medidas de manera
subjetiva y ahí está el informe y el informe dice lo que dice, no me lo estoy inventando yo, ni
lo está diciendo el equipo de gobierno, lo dice una empresa externa que lo ha realizado,
después de muchas entrevistas con los responsables, con las sedes afectadas, con todos
los factores implicados en este proceso.
Y se hace referencia también a que están ustedes en total desacuerdo con que se elimine la
productividad. Pues bien, como usted bien decía Sr. Pellicé, la productividad tenía un origen,
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una razón de ser, yo diría que dos. Por una parte estaba el tema del diferente horario que
realizaban las personas que formaban parte de la OAC porque también atendían por la
tarde, y por otra parte el tema de la polivalencia o mayor grado de conocimientos de
procedimientos administrativos a efectos de poder llevar a buen puerto cualquier solicitud
que cualquier ciudadano pudiese hacer en la OAC. Pero evidentemente cuando se
comprueba que esa polivalencia no se está haciendo efectiva porque solamente se hace
información genérica al ciudadano y registro de entrada decaen los motivos que originaron
el pago de esa productividad. Imagino que ustedes lo entenderán perfectamente porque no
es tan complicado, no es tan complicado si decaen los motivos, si decae el origen decae la
productividad, es muy sencillo. Pero es que además, esa productividad decae porque se ha
hecho una modificación de las fichas descriptivas de las personas afectadas del área que
actualmente se quedan. Porque las funciones que realizarán a partir de este momento se
equiparan a las funciones de cualquier otro funcionario que tenga esa categoria laboral en la
Casa, con lo cual esas persones no pueden recibir una productividad porque sí, la
productividad evidentemente, y usted lo sabe, hay que argumentarla, hay que argumentar y
ha de tener un fundamento y cuando ese fundamento se pierde deja de tener validez la
misma.
¿Cómo queda la OAC actualmente? Pues la OAC actualmente, y ustedes lo han dicho, pasa
de tener ocho personas a tener cuatro personas, una cap más tres informadoras gestoras.
Pero lo que tampoco han dicho es que es voluntad de este equipo de gobierno, y así se va
hacer, que la atención al público en lo que respecta a Tesorería, a Caja, cuando viene un
ciudadano a pagar sus impuestos, también podrá hacerla a través de las dependencias de la
OAC, ¿precisamente para qué? Pues para evitar, en parte, pues que los ciudadanos tengan
que desplazarse, tengan que ir piso por piso preguntando donde está Caja para poder pagar
un recibo. ¿Cómo se hará eso? Pues eso ya les dije yo en la Comisión Informativa que
estaba todavía sometido a estudio. Hay dos posibilidades de realizarlo: la primera, que
físicamente se traslade una persona de Tesorería a efectos de que haga las funciones de
Caja en la OAC. Y la segunda de ellas, es que las personas que actualmente integran la
OAC, es decir, de las cuatro personas que tenga la OAC ellas tengan que desarrollar esa
función de atención al público cuando vengan a pagar un recibo, que eso es lo que
denominamos Caja.
Con lo cual, digan ustedes todo lo que hay que decir, no expliquen las cosas a medias. Y
reitero y ya para acabar y no extenderme más, que no les quepa la menor duda que la
voluntad del equipo de gobierno es la de mantener y potenciar la OAC y eso es una
evidencia clara y palpable porque si no hoy aquí no estaríamos debatiendo esto, como he
dicho en el inicio de mi intervención. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Bé, alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
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-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-A veure, primer començaré per una de les qüestiones que ha dit, 17.700 € sí que és cert
que venen finançats però també són fons públics, és igual que els financi qui els financi,
però al final per a mi tenen el valor de 17.700 € i em semblen excessiu per l’estudi del qual
estem parlant perquè, a més a més, si hi ha la voluntat, realment com vostè diu, jo en tinc
dubtes, de tirar endavant l’OAC ho podien haver fet d’una forma molt senzilla, tenien els
mecanismes per a fer-ho, que és aquesta Comissió que ha quedat inoperativa però al seu
moment la tenien i han tingut tres anys per a fer-ho perquè revisa la seva funció, n’ha revisat
els processos i anar baixant competències a baix a l’OAC, això no es va fer, no se’n va
baixar cap més. Per tant, al final ha quedat aquesta Oficina d’Atenció al Ciutadà amb les
funcions que vostès li han volgut baixar però el projecte era que anessin assumint mica en
mica funcions. Escolti, nosaltres des de que la vam posar en funcionament no vam tenir
temps, evidentment que quan la vam posar en funcionament es devien produir desajustos,
és normal quan poses en funcionament uns serveis d’aquesta tipologia. Però deixi’m que ho
dubti quan, a més a més, el que sí que crec és que aquest estudi, com vostè diu, proposa
desmontar l’OAC perquè crec que potser sí que aquesta era la finalitat, una altra cosa és
que després no s’hagin atrevit a fer-ho o no fer-ho. I és evident que aquesta polivalència, si
no han desenvolupat aquesta polivalència que això volia dir que s’havia de formar a tota
aquesta gent perquè tingués coneixement dels procediments que afectaven els demés
departaments és pel que no s’ha fet, perquè no s’han baixat les competències, perquè no
han tingut durant tots aquests tres anys la voluntat de desenvolupar i dotar de competències
aquesta oficina. I queda lluny avui, encara que vostès baixin el servei de Caixa, es queda
molt lluny del que és un servei d’atenció al ciutadà, vagin a d’altres ajuntaments només cal
mirar-ho, vagin a l’Ajuntament de Cambrils, a Tarragona o a molts altres i veurà quins són
els serveis i amb quina qualitat es donen aquests serveis en aquests ajuntaments. Per tant,
home, hi ha una sèrie de qüestions que doncs són vostès qui han anat, d’alguna manera,
retallant i que no han permès que es desenvolupi com estava previst que es desenvolupi tot
aquest tema.

Sr. Henar:
-Sí, molt breument perquè el Sr. Pellicé jo crec que ha contestat bàsicament i amb les
intervencions prèvies, jo crec que el tema el deixen ben clar. Però, una qüestió Sr. Garcia,
doncs jo crec que realment, és a dir, doncs, avui porta un dia molt difícil, s’hi està expressant
sistemàticament doncs el seu acord amb posicions de defensa, en aquest cas, a l’oposició i
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després vota sistemàticament tot el contrari i això deu ser terrible per la salut psicològica.
Perquè clar, m’està dient, escolti, això de la OAC ja ho volem potenciar i el que fan és
carregar-se-la realment. Però miri, les qüestions fonamentals de la intervenció, de la
proposta dels grups polítics de l’oposició era precisament les més qualitatives, eren les de
crear la Comissió Interdepartamental, eren les d’integrar els serveis, eren les de treballar
conjuntament, eren les de treballar en equip interdepartamentalment, això és l’important i per
això es necessita voluntat, capacitat, personal preparat, que en tenim, i lideratge polític. I no
desmuntar les coses així per les bones. És a dir, per tant, escolti, vostè el que fa ara és
gairebé partir de zero, clar que els hi treu el complement, considera que són uns auxiliars
més, no té en compte la capacitat, l’experiència acumulada, que això és un valor, un valor
afegit importantíssim en la funció pública. I, per tant, s’ho carrega, desmotiva que també és
un element essencial en aquests temps que corren, i llavors diu que sí, que vostè té voluntat
de fer tot això. Perdoni, però la voluntat no es veu enlloc.
I en relació a la qüestió de que no hem citat, vostè va fer referència al fet que era possible
que es fes, una qüestió que s’estava estudiant, com moltes coses, avui tot s’està estudiant,
quan parlen vostès, quan parla l’equip de govern tot s’està estudiant, vostè no ho va dir com
a cert, va dir que doncs bé, hi havia la possibilitat, que s’estava estudiant, home no em negui
això que hi ha molts testimonis, va dir això, ho mirarem a l’acta, escolti, vostè va dir que això
s’estava estudiant i que era possible que pogués haver-hi, escolti, ni com funcionarà, si
baixaran els d’economia a baix, si es pujarà, si es coordinarà, molt bé, però no ho va donar
per fet, era possible, i per això no s’ha citat. El dia que hi hagi una documentació al respecte,
que no hi ha més que paraules sobre aquesta qüestió, llavors la valorarem. Però de
moment, escolti, vostè no ho té clar. Gràcies.

Sr. Garcia:
-Si em permet senyor alcalde? Sr. Zacarias, en primer lloc, gràcies a Déu psicològicament
no tinc cap tipus de problema i espero que continuï així durant molts anys. El fet és que voto
el que he de votar, quan ho faig amb consciència això no em genera cap tipus, cap tipus de
problema psicològic.
En segon lloc, entrant en el fons del debat, hi ha una qüestió en relació a unes paraules que
vostè ha dit, que pràcticament estem partint de zero. Efectivament Sr. Zacarias, és que no
havíem avançat gens, sí, sí, correcte i li torno a repetir, sap per què? Sap per què? Perquè
des de que es va crear l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, com ha dit el Sr. Pellicé, al seu dia
quan vostès governaven, es va demostrar que no funcionava, no funcionava, i per això es
feien les cues que es feien i per això la gent estava descontenta amb l’atenció que se’ls hi
donava a l’oficina i per això el que ara intentem és anar pas a pas perquè no es pot
començar la casa per la teulada, hem de començar poc a poc, pas a pas, anar afegint
processos administratius a efectes que les persones que estiguin assignades a l’OAC
puguin anar assumint els coneixements necessaris, que no són pocs, perquè donin un bon
servei a la ciutadania perquè de res em servirà a mi ni li servirà a l’equip de govern dir que
tenim una Oficina d’Atenció al Ciutadà amb molt de personal, amb molta gent però que el
servei que doni no sigui el que desitgem tots nosaltres. I això és el que volem evitar, i partim
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de criteris d’eficàcia i d’eficiència si es denota que l’Oficina d’Atenció al Ciutadà està
sobredimensionada perquè és això el que ens diu l’informe, que està sobredimensionada
per les tasques que fan, que són informació i registre, el que hem de fer amb responsabilitat
política és passar els excedents de l’OAC a d’altres departaments que poden desenvolupar
una tasca molt més necessària actualment. I, poc a poc, ja veurem com va passant el
procés, ja veurem com anem implementant més procediments a l’OAC. Però, li torno a
repetir, no comencem la casa per la teulada, anem poc a poc i aconseguirem tenir una OAC
com cal, com tots nosaltres estic convençut que tots, oposició i govern, volem que funcioni.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados?

Sr. Alcalde:
-Sí i ja per acabar Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí. Miri, molt ràpidament Sr. Garcia.

Sr. Alcalde:
-Per acabar ja perquè jo crec que els arguments ja passen a ser reiteratius però bé, tindran
el seu torn però insisteixo perquè els arguments ja s’han exposat per totes les parts. Digui
Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Miri, jo no li diré a vostè, com vostè em va dir en el seu moment, li diré que ha faltat a la
veritat. I ha faltat a la veritat perquè segurament ho desconeix, és possible, i si ho coneix
llavors sí que és un mentider, en tot cas és un problema seu. Miri, vostè ha imputat
directament al govern que va posar en funcionament l’OAC la seva ineficàcia dels darrers
dos o tres anys i això és absolutament fals, el govern que va posar en funcionament l’OAC
va tenir, tenia i està documentat, perfectament documentat, un projecte, uns objectius, uns
mecanismes, uns processos, uns procediments, posteriorment el govern que el va rellevar
en la seva responsabilitat, al govern que la va posar en funcionament, va fer altres coses,
algunes d’elles detectades per l’informe d’Axis Corporate, com posar, per exemple dos caps,
dient que, escolti, això és una barbaritat i altres coses, i s’ha deixat morir. I amb això
coincideixo que s’ha de parlar clarament amb les paraules del Sr. Pellicé. I ara, el que es fa,
si es fa, no imputi vostè al govern que la va posar en funcionament, imputi-ho a tres anys de
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pràctica inacció, l’OAC ha estat pràcticament fora del circuit i fora del recolzament
administratiu d’aquest ajuntament.

Sr. Pellicé:
-Si em permet?

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Pellicé:
-Bé, no hi vull incidir més, però el que em demostra Sr. Mario és que té un gran
desconeixement de tota l’evolució de com ha anat durant aquest temps el tema de l’OAC, i
em demostra que no ha parlat ni amb la Comissió ni amb els caps de l’OAC. Un moment
que no he acabat. Deixi’m llegir només, i amb això acabo, unes paraules d’aquest llibre al
qual abans hi feia referència perquè aquest llibre reflexa d’alguna manera la resistència
d’alguns departaments de participar en aquest procés de millora i afegeix “aquesta actitud
contrastava amb la dels polítics i comandaments intermedis involucrats en el projecte que
tenien una confiança amb les possibilitats del nou model molt elevada. En aquest cas la
predisposició al canvi resultava especialment significativa entre els càrrecs electes impulsors
del projecte que consideraven l’activitat duta a terme com un important factor estratègic
d’èxit per l’organització a mig i llarg termini amb total independència del seu color polític els
avantatges del qual serien aprofitats tant pels empleats com pels ciutadans”. I aquí acabo.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A L'ÀMBIT DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PAU CS-14. ESGLÉSIA
SANT JORDI, CAP SALOU
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Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 25 d’abril de 2012, pel qual s’aprova inicialment
la proposta de “Modificació puntual del POUM referent a l’àmbit del Polígon d’actuació
PAU CS-14. Església Sant Jordi, Cap Salou” redactat pels Serveis Tècnics Municipals
d’Urbanisme.
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a Informació Pública pel termini d’un mes,
mitjançant la seva publicació al Diari de Tarragona, al BOPT i al DOGC, de dates 31, 8 i 10
de maig de 2012 respectivament, no havent-se presentat cap al·legació en el termini d’
exposició al públic.
Vist que simultàniament al tràmit d’Informació Pública es va donar audiència als Ajuntaments
de Cambrils i Vila- Seca, colindants d’aquest municipi, sense que hagin presentat cap
al·legació dins el termini atorgat a l’efecte.
Vist que en aquest mateix termini, s’ha demanat informe all Serveis Territorials a Tarragona
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, afectat per
llurs competències sectorials, el qual no ha emès informe al respecte.
Atès el previst als articles 76, 80, 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 Llei
3/2012, de 22 de febrer, i els articles 107, 117 i 118 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).
Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple, 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 PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del POUM referent a
l’àmbit del polígon d’actuació PAU CS-14. Església Sant Jordi. Salou.
SEGON.- REMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació de la
Modificació Puntual del POUM de referència.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord als STM Urbanisme i al Departament
d’Informàtica, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.”

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA
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501.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2011
Vist el decret d’alcaldia número 4322, de data 2 de juliol de 2012, que es transcriu tot seguit:

“DECRET
Vist l’article 191 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 (TRLRHL) i l’article 89.1 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, els quals
estableixen que el tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels
organismes autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.
Atès l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, que estableixen
que, després de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament i la dels organismes autònoms, i que n’informa el Ple en la primera sessió que
tingui lloc.
Així mateix, atès que l’article 93.2 del Reial decret 500/1990 regula que, com a
conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
b) El resultat pressupostari de l’exercici
c) Els romanents de crèdit
d) El romanent de tresoreria
Atès tot l’anterior, i en virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 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,
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 corresponent a
l’Ajuntament de Salou, d’acord amb el següent detall:
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1.1. Pressupost de despeses:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial de despeses: ................................................................39.350.366,42 €
Modificacions de despeses: ......................................................................10.710.603,93 €
Pressupost definitiu de despeses: ............................................................50.060.970,35 €
Despeses autoritzades: .............................................................................49.351.265,43 €
Despeses compromeses: ..........................................................................47.369.660,65 €
Obligacions reconegudes: .........................................................................45.582.692,48 €
Despeses ordenades: ..............................................................................38.947.861,34 €
Pagaments líquids realitzats:.....................................................................38.947.749,34 €
Obligacions pendents de pagament:...........................................................6.634.943,14 €

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: ....6.272.952,54 €
Modificacions al saldo inicial ................................................................................... 0,00 €
Pagaments realitzats: .................................................................................6.153.935,24 €
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: .........119.017,30 €

Total de creditors pendents de pagament:............................... 6.753.960,44 €

1.2. Pressupost d’ingressos:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial d’ingressos: ...................................................................39.350.366,42 €
Modificacions d’ingressos:..........................................................................10.710.603,93 €
Pressupost definitiu d’ingressos:................................................................50.060.970,35 €
Drets reconeguts: .......................................................................................43.171.203,69 €
Drets anul·lats:.................................................................................................499.343,11 €
Drets reconeguts nets: ...............................................................................42.671.860,58 €
Recaptació total:.........................................................................................36.725.022,79 €
Devolucions d’ingressos:.................................................................................293.636,87 €
Recaptació neta o líquida: ..........................................................................36.431.385,92 €
Drets pendents de cobrament: .....................................................................6.240.474,66 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: ....................................21.866.143,99 €
Modificacions saldo inicial: .................................................................................. 1.084,05 €
Baixes: ..........................................................................................................1.502.856,37 €
Recaptació: ..................................................................................................8.123.909,11 €
Dret pendents de cobrament a la fi de l’exercici .........................................12.240.462,56 €

Total de deutors pendents de cobrament: .............................. 18.480.937,22 €
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets .................................................................42.671.860,58 €
- Obligacions reconegudes netes...................................................45.582.692,48 €
Resultat pressupostari.......................................................................- 2.910.831,90 €
– Desviacions positives de finançament de l’exercici ........................1.652.910,82 €
+ Desviacions negatives de finançament de l’exercici ......................................0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria ............1.128.690,69 €
Resultat pressupostari ajustat ..................................................... - 3.435.052,03 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 4.478.277,87 €, segons el següent
detall:

1.5. Romanent de tresoreria:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI.................8.395.881,35 €
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FINAL DE L’EXERCICI......17.915.605,49 €
+De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs...........................................6.240.474,66 €
+De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................................12.240.462,56 €
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+D’altres operacions no pressupostàries .........................................................351.916,45 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva ......................................917.248,18 €
...............................................................................................................................................
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT FINAL DE L’EXERCICI .....16.057.363,30 €
+De pressupostos de despeses. Exercici en curs ........................................6.634.943,14 €
+De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ..................................119.017,30 €
+D’altres operacions no pressupostàries ......................................................9.401.338,15 €
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva...................................... 97.935,29 €
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:.................................................. 10.254.123,54 €
– Saldos de cobrament dubtós..................................................................... 6.163.593,05 €
– Excés de finançament afectat ....................................................................4.727.013,02 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .............- 636.482,53 €

SEGON.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que se celebri.

TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

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

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

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
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-Volia simplement clarificar aquest resultat de la liquidació de l’exercici 2011. Segons
l’informe de la Intervenció Municipal existeix un romanent de tresoreria per a despeses
generals negatiu per import de 636.482 €. Això sobretot és degut en bona part principalment
donaré les xifres, però sobretot és degut a que en el seu moment no es va comptabilitzar o
no es va ingressar la taxa de l’aigua de la Mancomunitat per un import de 313.000 € i
després no va arribar a temps una liquidació complementària per al cànon de les zones
blaves que s’estima en més de 100.000 €, així com també amb el retard d’algunes
subvencions sobretot d’administracions superiors. Clar, això com que pertany a la
comptabilitat de l’any 2011 si en aquell moment no es va poder comptabilitzar això és el que
dóna aquest resultat negatiu. Estic parlant al voltant de 500.000 € sense comptar altres
operacions més petites.
També l’altra gran magnitud que dóna aquesta liquidació de l’exercici 2011 per un altre
costat és l’estalvi net. L’estalvi net, com bé saben vostès, és el que dóna la idea de com està
l’estabilitat financera i pressupostària de l’ajuntament. També aquest any hem hagut
d’aplicar segons la nova llei d’estabilitat pressupostària, segons l’ordre del 23 de l’11, hem
hagut d’aplicar altres criteris que ens obliguen. Si s’haguessin aplicat els criteris de com s’ha
vingut fent fins ara, així ho diu la Intervenció Municipal, l’estalvi net hauria sigut de 757.228 €
positius, però com s’ha hagut d’aplicar aquesta nova Ordre el resultat és negatiu de
131.611€.
Jo per últim ja destacar que el límit màxim d’endeutament com vostès saben és del 75%,
abans era de 110%, ara s’ha rebaixat fins al 75% i també dir que l’Ajuntament de Salou té
una ràtio d’endeutament al voltant del 67%.
Per tant, no són els millors números que podem presentar però tots sabem l’època que
estem patint totes les administracions, en el fons, com bé diu també l’informe d’Intervenció,
s’està notant una contenció de la despesa, pot ser que no sigui suficient però estem
precisament abocats a tenir-la que complir.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Simplement ens donem per assabentats d’aquest decret de la liquidació de l’exercici 2011,
tradicionalment sempre es donava compte quan es presentava el Compte General que és
quan es fa una valoració i ho considero molt important perquè a l’expedient el document més
important és l’informe del senyor interventor que diu coses molt interessants per comentar
alguns aspectes però crec que millor esperar-nos al Compte General que ofereix una visió
més generalista del tema.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Jo no vull entrar tampoc en el que fa referència als números perquè podríem entrar en líos i,
en tot cas, el que sí que està clar és que no ens en sobren que ens en fan falta. Però hi ha
unes anotacions en algun informe de l’expedient que ens generen preocupació. Per un
costat reconeix l’esforç que s’ha vingut fent durant aquest any 2011 en quant a intentar
reduir la despesa però també diu que de la inèrcia d’aquesta despesa continua estant per
sobre de la disponibilitat econòmica. I en un altre moment diu que es manté aquesta inèrcia
de la despesa i de l’acceptació amb una preocupant naturalitat per part dels departaments
de la despesa sense consignació. Per tant, és evident i crec, com bé deia abans, que vostès
ho tenen previst fer un ajust, un pla d’ajust però clar el problema és que això es fa al mes de
setembre i que, per tant, aquest any ja pràcticament doncs el tenim ja a finals de setembre
liquidat.
Per un altre costat, aquest pla d’ajust ha d’anar annex a aquestes prioritats que dèiem
abans. Hem de saber quines són les prioritats d’aquest equip de govern. I una qüestió a la
qual vostès feien referència, en una comissió va dir, en principi es deia que s’estaven posant
en funcionament els centres gestors per tal d’intentar contenir la despesa i evitar que es
produïssin totes aquestes factures sense consignació. L’altre dia a la comissió també ens
parlava que no estava encara en funcionament, que en breu es ficaria en funcionament, i
clar ens preocupa a les alçades en les que estem que no estiguin funcionant aquests
centres gestors, tot i que hi ha la voluntat d’intentar reduir la despesa.

Sr. Barragán:
-Jo simplement contestar-li Sr. Pellicé, seré molt breu. Dir-li que aquest pla d’ajust ja l’hem
començat. De fet al pressupost de 2012 ja vam assumir 880.000 € de factures sense
consignació, per tant, aquesta voluntat ja existeix. I sobretot referent als centres gestors dir-li
també que no ens oblidem, a mi em passa també, portem un any amb un canvi de programa
de gestió amb tot el que això comporta. Hi hagut retards, és assumible per a tots, la veritat
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és que no es pot atribuïr precisament al personal sinó que s’ha fet un gran esforç, és molt
complicat treballar amb un canvi de programa, sobretot de gestió econòmica, això sí que ha
provocat retards però bé, al final, com estem convençuts del què hem de fer al final ho
portarem endavant.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Molt breument per comentar un fet que, des del punt de vista històric, és nou i que
des de l’oposició veníem insistint que passaria si no es posava fre a l’enorme quantitat de
despeses sense consignació que en els darrers anys s’han anat realitzant. Per primera
vegada en la història de Salou el tancament d’un exercici dóna com a resultat un romanent
líquid de tresoreria negatiu real de menys 1.619.333,86 €. És a dir, durant l’exercici del 2011
l’ajuntament va gastar 1,6 milions més dels que podia, les causes, d’acord amb els informes
d’intervenció, s’ha citat també, es deriven de la pèrdua d’ingressos per un costat, i del
manteniment de la inèrcia de la despesa per l’altre costat. És a dir, hem ingressat menys i
hem gastat el mateix o, fins i tot, més. I el que és més greu, el fet de l’acceptació, com citava
el Sr. Pellicé, diu l’informe, amb una “preocupant naturalitat”, diu textualment, per part dels
departaments, de factures sense consignació per valor de més de 880.000 €. Sí, que és
veritat el que ha dit ara Sr. Barragán, que els reconeixements extrajudicials de crèdits i les
modificacions que hem anat fent durant aquest any s’ha reservat una part del pressupost de
2012 per pagar aquestes factures sense consignació, però no és menys cert, que tot i així
tenim prop de 700.000 € amb romanent negatiu i això ens obliga a adoptar una d’aquestes
opcions: retallar partides del pressupost de 2012 per aquest valor, concertar una operació de
crèdit, si legalment ho podem fer, o traslladar aquest romanent negatiu al pressupost del
pròxim exercici. En el punt que tot seguit tractarem s’acordarà una modificació de crèdit per
la incorporació de romanents de l’exercici en el capítol d’inversions, això sí, però res es diu
ni res sabem dels mecanismes que s’utilitzaran per resoldre l’existència d’un romanent líquid
de tresoreria negatiu com és el cas. Per tant, abans de passar al punt següent el que sí que
li demanaríem Sr. Barragán és que tenim interès, Sr. Barragán, de conèixer quina de les
opcions té prevista l’equip de govern per resoldre aquest problema del romanent líquid de
tresoreria negatiu, si en té.

Sr. Barragán:
-Doncs sí, li contestaré molt breument. Com ja he dit, una part precisament s’ha assumit al
pressupost del 2012 amb 800.000 €, queden 636.000 € negatius, una part s’assumirà al
pressupost d’aquest 2012 i l’altre anirà a càrrec del pressupost de 2013. Això serà fruit
precisament d’aquest pla d’ajust que després, si volen, comentarem, però serà fruit d’aquest
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pla d’ajust que després, si volen, comentarem, però serà fruit d’aquest pla d’ajust que ens
comprometem a tenir pel proper Ple del mes de setembre.

Sr. Alcalde:
-Bé, jo simplement volia afegir una qüestió que crec que és important deixar-la clara que és
que ha resultat al final aquest romanent de tresoreria de 600.000 € que s’aplicarà a l’exercici
posterior perquè a ningú se li escapa que hi hagut una nova aprovació de normativa que fa
que la comptabilitat s’hagi fet d’una altra manera als efectes que aquí estem parlant. Si això
s’hagués fet d’acord amb els criteris que es van marcar a l’any passat l’Ajuntament de Salou
amb les mateixes condicions tindria un superàvit de 750.000 €, que quedi clar.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
DE L'EXERCICI ANTERIOR

Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei d’Hisendes Locals, en l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de
desenvolupament de l’anterior, i en l’article 14 de les Bases del Pressupost Municipal vigent,
que preveuen poder incorporar als corresponents crèdits de l’exercici immediat següent,
sempre que existeixin els suficients recursos financers, certs crèdits de l’exercici anterior,
especialment els que amparin projectes finançats amb ingressos afectats, que seran
d’incorporació obligatòria.

Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat
ordenarà la incoació de l’expedient d’incorporació de romanents i el sotmetrà a
l’aprovació del Ple, prèviament informat per Intervenció i Secretaria, seguint les
mateixes normes sobre reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació
del pressupost anual.
Atès tot l’anteriorment exposat, el Ple l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CIU,
4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS) i 7 vots en contra (4 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el
següent:

PRIMER.- APROVAR la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2011, d’acord
amb el següent desglòs:
Despesa:
Org. Pro. Eco. Descripció

Romanents
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incorporats
01
01

151 63901
155 61901

01

312 62200

01
01
01
01
01
01

459
459
459
459
459
459

02

151 63900

02
05
14
15
21

155
491
320
340
132

61903
61904
61905
61906
61907
61908

61900
64100
62300
62900
62401

PETITES INVERSIONS GENERALS
ARQUITECTURA
OBRES AMB CONTRIBUCIONS ESPECIALS
INVERSIONS SALUT (CENTRE ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA)
FONS ESTATAL D'OCUPACIO I
SOSTENIBILITAT SOCIAL 2010
INFRAESTRUCTURES I JARDINERIA
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
URBANITZACIO SECTOR 03
URBANITZACIO PPR-1
URBANITZACIO SECTOR 01
PETITES INVERSIONS GENERALS
ENGINYERIA
INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS
ENGINYERIA
INVERSIONS INFORMÀTICA
PETITES INVERSIONS ENSENYAMENT
PETITES INVERSIONS ESPORTS
INVERSIONS POLICIA LOCAL

157.409,56
196.865,00
257.136,25
24.275,94
12.714,00
389.060,51
19.916,30
209.286,71
355.678,55
369.314,84
987.796,83
62.672,07
17.596,30
17.465,58
2.523,06
3.079.711,50

Finançament:
Org. Pro. Eco. Descripció
ROMANENT AFECTAT QUE FINANÇA
87013 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

Romanents
incorporats
3.079.711,50
3.079.711,50

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

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

Sr. Barragán:
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-Sí senyor alcalde. És un pur formalisme, el senyor interventor ha informat favorablement i ja
vaig explicar a la Comissió Informativa de Serveis Econòmics i sobretot necessari per
continuar amb les inversions en execució i preparar, sobretot a partir d’aquí sabrem quin
romanent ens queda, per preparar el pla d’inversions que també ens comprometem a portar
al mes de setembre per a la seva aprovació.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí, gràcies. Bé, la incorporació d’aquest romanent al present exercici, com ha dit el regidor,
és sumament tècnic i crec que una disponibilitat de 4,7 milions d’euros provinents dels 3
milions que passen de les inversions no executades i no prioritzades fins ara, més 1 milió i
pico d’euros de la venda d’unes finques però és cert que hi ha unes obligacions pendents de
3,2 milions que són dels 400.000 € del barranc de Barenys més els 2,8 milions de les
expropiacions. Per tant, la disponibilitat real i efectiva, en tabla rasa com diu l’expedient, és
de 1,5 milions que donada la situació d’ara no és poc. Llavors jo, el meu grup el que li diu
senyor alcalde i al regidor d’Hisenda és que és una bona oportunitat de cara a confeccionar
aquest pla d’inversions que comptin amb nosaltres, que se’ns digui quina és la priorització i,
a més a més, això va encaminat efectivament al pla d’ajustos que es té. És una molt bona
oportunitat per veure, ja dic que és una xifra important que està plenament disponible, per
tant, esperem que es confiï amb nosaltres, que se’ns digui com va quedar el pla d’inversions
i com afecta al pla d’ajustos que es confeccionarà al setembre i que, a més a més, va tot
lligat perquè hi ha les ordenances fiscals, un pressupost i tal. Per tant, el vot del meu grup
serà a favor perquè és una qüestió tècnica i de disponibilitat.

Sr. Alcalde:
-El regidor ja els anirà informant segons es vagi confeccionant i acabant aquest pla. Gràcies.
Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, molt breument, en la línia que manifestava el company Pablo Otal de que fins que no
tinguem coneixement de com anirà aquest pla d’inversions doncs no podem votar
favorablement aquesta incorporació de romanents.

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

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, en aquest punt el nostre grup votarà en contra pels següents motius. En primer
lloc perquè ja vam votar en contra dels pressupostos al considerar-los poc rigurosos en
l’apartat del control de la despesa i desgraciadament el temps ens ha donat la raó amb un
resultat negatiu pel que fa al romanent líquid de tresoreria i els informes d’Intervenció ho
corroboren.
En segon lloc perquè la incorporació de romanents haurien d’haver estat, al nostre judici,
tant dels positius del capítol d’inversions, com dels negatius, com és el cas del romanent
líquid de tresoreria negatiu, ja els ha explicat el Sr. Barragán com es pensa fer.
I, en tercer lloc, per la confusió de l’expedient. Mentre la proposta del regidor parla d’un
romanent afectat que financia incorporació de romanents per un valor de 3.079.711,50 €,
l’informe d’Intervenció ens diu que descomptat el just-i-preu d’expropiacions i les urgències
del barranc de Barenys, en el cas que es volgués tornar a pressupostar tots els romanents
inicials només es disposaria de 1,5 milions per finançar projectes, que de totes maneres
també penso que no són pocs, com deia el Sr. Otal, però que demostren que hi ha una
diferenciació d’interpretacions entre la proposta del regidor i l’informe d’Intervenció.
I, finalment, per la incoherència de la distribució dels romanents. Per posar un exemple, no
sembla coherent que per la Policia es destinin 2.500 € en inversions, que no sabem que es
pot invertir amb això, mentre que per la resta de les instal·lacions municipals, per exemple,
es destinen 389.000 €.
Per tant, repeteixo que el nostre grup votarà en contra. Però no volia acabar la meva
intervenció sense recordar-li, ja li ha recordat el Sr. Pellicé al Sr. Barragán, el prec que li vam
fer el passat mes, al passat Ple, relatiu a l’estat d’execució del pressupost del 2012, no hem
tingut informació i li pregaríem si és possible al mes d’agost que se’ns pugui informar,
perquè per molt complexe que sigui l’aplicatiu deu tenir tecles l’ordinador, deu tenir un
programari que permeti demanar-ho i, per tant, saber com està perquè fins ara no ens hem
assabentat, de les dades que tenim no veiem quin és l’estat d’execució del pressupost.
Gràcies.

600.- ASSUMPTES URGENTS
De conformitat amb l’article 82·3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, el
Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència dels dos punts que es tracten a
continuació.
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601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACOLLIMENT A L'AMPLIACIÓ DE 60 A 120
MENSUALITATS DEL PERÍODE DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS QUE VAN
RESULTAR A CÀRREC DE LES ENTITATS LOCALS EN LES LIQUIDACIONS DE LA
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009

Vista la possibilitat d’ampliar de 60 a 120 mensualitats el període de reintegrament dels
imports que van resultar a càrrec de les entitats locals en la Participació de Tributs de l’Estat
dels anys 2008 i 2009, d’acord a la nota del 22 de juny de 2012 de “Las Secretarías de
Estado y la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas”.
Vist que l’Ajuntament de Salou és un dels municipis compresos en el cas setè de la
esmentada nota informativa, en superar algun dels límits relatius a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i no disposar d’un pla d’ajust valorat favorablement pel Ministeri de Hisenda i
Administracions Públiques en el marc del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Vist que per a que sigui efectiva l’ampliació del període de reintegrament, donada la
circumstància anterior, és precisa l’aprovació d’un pla d’ajust per part del Ple de la
Corporació que garanteixi la correcció dels incompliments de l’estabilitat pressupostària.
Vist que en el Pressupost Municipal 2012 ja es va dotar consignació pressupostària per
atendre a càrrec d’aquest exercici la quantitat de 888.830,78 € de factures sense
consignació de l’any anterior, voluntat que es va materialitzar en l’expedient de
reconeixement de crèdits aprovat pel Ple Municipal del passat 25 de gener i que va significar
l’avançament per part de l’Ajuntament de Salou en la presa de les mesures previstes per
l’article 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals pel cas que el
Romanent Líquid de Tresoreria sigui negatiu.
Vist que la liquidació s’ha aprovat recentment i se’n dóna compte en data d’avui sense que,
atesos els terminis de la nota del Ministeri, s’hagi disposat de temps material per analitzar
les possibles mesures correctores que donin continuïtat a la mesura esmentada en l’apartat
anterior, la qual ha permès que, en data d’avui, ja s’hagin absorbit més de la meitat dels
1.619.333,86 € de Romanent Líquid de Tresoreria negatiu de l’any anterior.
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Amb la voluntat de continuar en la línea d’ajust econòmic per complir amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i amb el compromís de fer-ho aprovant un pla d’ajust abans del
Ple de setembre i d’acceptar les condicions particulars del Ministeri en matèria de
seguiment, remissió d’informació i, en el seu cas, de mesures extraordinàries, en els termes
de la esmentada nota del 22 de juny,
Atès tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, els
següents acords:
PRIMER.- Elaborar un pla d’ajust amb programació i planificació plurianual per corregir els
incompliments d’estabilitat pressupostària; i que requerirà la màxima atenció pel que fa
atendre les principals línies de contenció de la despesa:
−
−
−
−

Anàlisi de contractes i hores extres del Capítol de Personal.
Adaptació de les inversions a la disponibilitat pressupostària del capítol III d’interessos i
capítol IX d’amortitzacions, suspenent l’execució de les inversions que no disposin de
finançament suficient.
Revisió de totes les partides del capítol II d’adquisició de béns corrents i serveis.
Reconsideració de les transferències corrents.

SEGON.- Que el pla d’ajust i programació plurianual, de caràcter prioritari per a totes les
Àrees de l’Ajuntament, estigui aprovat a més tardar en el Ple municipal del mes de
setembre.

602.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA RELATIU AL CONSORCI C.R.T.

Vist el decret d’alcaldia número 4847, de data 25 de juliol de 2012, que es transcriu tot
seguit:
“DECRET
Vist l’acord de la Junta de Direcció del Consorci del CRT, en sessió celebrada el dia 8 de
maig de 2012.
Vistos els acords plenaris de l’Ajuntament de Salou, de data 11 de maig de 2012, i de
l’Ajuntament de Vila-seca, de data 25 de maig de 2012, d’idèntica redacció.
Atès que en aquests acords plenaris s’acorda, en el seu apartat A, la creació d’una Comissió
formada per tres representants de cada municipi amb la mediació d’un àrbitre que serà un
jurista de reconegut prestigi proposat per la Presidència del Consorci amb el preceptiu
consens de totes les parts.
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Atès que segons aquests acords plenaris adoptats per l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament
de Vila-seca, en les dates a dalt esmentades, aquesta Comissió s’haurà de crear dins dels
dos mesos següents a l’aprovació d’aquests acords pels respectius ajuntaments.
Atès que la creació efectiva de la Comissió estarà condicionada suspensivament fins a
l’acord correlatiu dels plenaris dels Ajuntaments de Salou i de Vila-seca en idèntica literalitat
en l’acord.
Atès que el dictamen vinculant que elabori la Comissió, que actuarà tal i com es disposa
legalment per al funcionament dels òrgans col·legiats, s’haurà d’aprovar amb el vot favorable
de dos terços dels seus membres.
Atès que assistiran a totes les reunions de la Comissió els secretaris de les dues
Corporacions que formen part del CRT, i que redactaran l’acta de cada sessió de forma
alternativa.

Per tot l’anterior, i en virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53·1 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.

RESOLC

PRIMER.- Nomenar, informada la Junta de Portaveus, com a representants del municipi de
Salou a aquesta Comissió:
SR. R. G.-F. M.
SR. J. M. B. L.
SR. L. M. S. S.
SEGON.- Acceptar la proposta formulada per la Generalitat de Catalunya nomenant al Sr. A.
J. F. com a àrbitre d’aquesta Comissió.
TERCER.- Assistirà a totes les reunions el secretari de l’Ajuntament de Salou el Sr.
FRANCISCO ALIJO MOYANO. També hi assistirà el secretari de l’Ajuntament de Vila-seca.
L’acta de cada sessió es redactarà de forma alternativa.
QUART.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vila-seca, a la Generalitat de Catalunya i
al Consorci Centre Recreatiu i Turístic.”
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Molt bé. Dir que ahir em manifestava el delegat del Govern que possiblement ben aviat es
podrà constituir ja aquesta comissió, tindrà una primera reunió i que les reunions es farien a
la pròpia seu del Consorci del C.R.T. Doncs bé, desitjar que tot funcioni i que vagi molt bé,
que al final hi hagi un dictamen en el qual d’acord amb els criteris que s’utilitzin per part de la
Comissió siguin satisfactoris pels interessos de Salou i també, perquè no dir-ho, pels
interessos del municipi i tinguem tots pau i tranquilitat i que tot surti molt bé. Gràcies.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Pellicé:
-Sí, és que voldria preguntar-li. Aquest matí m’ha arribat una circular informativa del regidor
delegat de Serveis Interns sobre el tema de la negociació amb els sindicats. Primer, saber si
com alcalde esteu d’acord amb aquest informe, amb aquesta circular, per cert bastant dura,
que no sé si dóna massa peu a la negociació. En segon lloc, saber si la policia, si la
seguretat està dintre de les prioritats d’aquest equip de govern i demanaria al regidor Marc
que ens fes cinc cèntims de quina és la situació, que avui hem vist i l’altre dia vèiem, que hi
va haver una sèrie de manifestacions, que bé, sembla ser que hi ha deficiències en
qüestions de material. Per tant, que ens expliqués una mica com està aquesta situació i si
s’està en vies de resoldre o com està.

Sr. Alcalde:
-Bé, anem per parts, perquè vostè fa una pregunta directa a la meva persona, a mi. Bé miri,
no és una qüestió de l’alcalde ni del regidor, és una qüestió de l’equip de govern. A la vista
de les informacions que s’estaven dient ahir i aquest matí, de que el regidor de personal no
volia negociar, jo vaig parlar amb el regidor de personal, per informar-me de com estava
aquesta situació, em va dir que en absolut, que l’únic que faltava era una qüestió de que
eren els propis sindicats els que havien d’aportar la seva oferta. Dur, jo crec que no perquè
és un punt clarificador, és a dir, és una circular que fa el regidor i és clarificadora de quina és
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la situació de les negociacions, el que està dient és que falta, manca la proposta dels
sindicats, crec que està dient tot això.
Però no és només una qüestió de l’alcalde, insisteixo, sinó que és una qüestió de l’equip de
govern. Nosaltres, a veure, si s’envia aquesta circular és perquè l’equip de govern li ha
donat el vistiplau.
I en quant al tema de la seguretat jo li vull dir una cosa. Una qüestió és la seguretat, i una
altra qüestió són els drets concrets de cada grup dels policies, són dues qüestions
absolutament diferents. No es pot dubtar, i si vosté mira els pressupostos ho entendrà
perfectament, que aquest govern aposta per la seguretat i, miri vostè, si aquesta partida que
té la policia, seguretat, ha baixat en relació a la resta i jo li dic a vostè que no. El que passa
Sr. Pellicé és que hem de fer tots una reflexió i tots, el que hem de fer, és un acte de
responsabilitat i més en els moments en els que la crisi econòmica com la que estem patint,
on com vostè estava dient hi ha una reducció dels ingressos. Hem d’intentar entre tots
assumir aquesta responsabilitat i prioritzar el que tenim a les mans per tal de donar un bon
servei de seguretat. Insisteixo que són dues qüestions diferents, ningú pot dir que aquest
equip de govern no aposta per la seguretat, perquè tenim claríssim que la seguretat en un
municipi turístic és fonamental, és bàsica i, per tant, la nostra aposta és la seguretat. Ara,
altres qüestions s’han de parlar i més quan venen derivades d’una imposició legal, s’han de
parlar, s’han de negociar, s’han de tractar per tal que les parts arribin a una entesa pel bé de
tots i pel bon funcionament d’aquesta Casa.

Sr. Pellicé:
-Gràcies per la resposta, en tot cas, sí que és cert que una qüestió són els drets, i per l’altre
costat doncs, també hi ha la qüestió que és en quant a inversió de determinat material i de
determinats mitjans per la policia, que aquesta sí que ens agradaria que es comentés, si és
pot comentar, i si hi ha alguna cosa que no es pot comentar per temes de seguretat, doncs
ja ho comentarem.

Sr. Alarcón:
-Gràcies senyor alcalde. Sr. Pellicé li vull comentar primer que, com ha dit també l’alcalde, la
proposta de l’equip de govern és que la seguretat és prioritària. Aquest any en plantilla tenim
92 efectius. I pel que vostè em diu, dins del pressupost tenim una partida pressupostària per
inversió de quasi 180.000 €, si no m’equivoco, o que ho digui el regidor d’Hisenda, però en
inversions tampoc estem escasos en recursos.

Sr. Pellicé:
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-Bé, en tot cas, només vull dir que potser el que falta és diàleg perquè hi ha la divergència,
crec que important, i que hauríeu de mirar que al final es pogués arribar a algun acord en tot
això.

Sr. Alarcón:
-És que jo aquestes queixes dels agents sincerament no les entenc.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, simplement per fer un aclariment a les respostes que ja s’han donat. Bé, a mi
m’agradaria fer una pregunta retòrica. Vostè considera que aquesta circular, a la qual ha fet
referència, com la qualificat com a molt “dura”? Vostè la qualifica com a una circular molt
dura? Per què? Per quin motiu? Li pregunto perquè si no ens ho diu jo ho desconeixo.

Sr. Pellicé:
-Jo li dic que el to que es fa servir doncs em sembla que no dóna massa peu a negociació,
només és això.

Sr. Garcia:
-Jo li puc explicar que el que possiblement no dóna peu a negociació és quan una de les
parts no té cap voluntat negociadora. Vostè suposo que sap tan bé com jo que hi ha
negociació si dues parts volen negociar, si una de les parts es tanca en banda i no té cap
intenció de negociar és impossible arribar a qualsevol tipus d’acord amb l’altra part. I per què
li dic això? Li dic això perquè d’aquesta circular que vostè qualifica com a molt dura, del qual
jo discrepo perquè crec que no es fa en cap to dur, el que aquí s’expressa, només es posa
en coneixement de tots els treballadors de la Casa quin és el procés que s’està seguint,
quantes reunions hem tingut amb la Junta de Personal i el Comité d’Empresa i en quin punt
de les negociacions ens trobem. Això és l’únic que fem, informar d’aquest tema, el que se’ns
explica és que d’alguna manera per una banda estem en un procés de negociació de
conveni perquè l’actual està en fase de pròrroga i expirarà el dia 31 de desembre. I respecte
al tema del conveni el que s’ha fet és per part de la Corporació crear una plataforma de
conveni, evidentment com no pot ser d’una altra manera, nosaltres hem donat entrada als
representats dels treballadors a la plataforma del conveni a efectes de que ells es puguin
pronunciar, que diguin algo, i encara estic esperant, i hem tingut ja més de dos o tres
reunions per tancar el tema de la negociació de conveni i encara estic esperant que per part
dels representants dels treballadors se m’aporti una plataforma d’ells, de la representació
dels treballadors, és que no han aportat res per escrit. I l’únic que diuen és que no volem
negociar, però a veure, si volem negociar doncs negociem però haureu d’aportar les vostres
propostes. Evidentment, i així els hi vaig dir a l’última reunió que vam tenir, que va ser abans
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d’ahir, sembla ser que vosaltres preteneu que jo us faci el paper de sindicalista i faci el paper
de corporació, voleu que us faci jo la feina també? No home no, jo presento la plataforma de
la corporació, vosaltres presenteu les vostres propostes. Això respecte al tema de
negociació del conveni. I aquí en aquesta circular també es fa refèrencia a dues qüestions
que s’estan negociant actualment que estan damunt de la taula i que venen com a
conseqüència de modificacions legislatives tant per part de la Generalitat de Catalunya com
per part del Govern d’Espanya, i una és el tema d’ampliació de jornada a 37,5 hores i una
altra és el tema de la incapacitat temporal.
El tema de l’ampliació de jornada, aquí evidentment per part de la Corporació ja s’han donat
propostes als representants sindicals i per tal que els representants sindicals, i li puc dir i no
m’ho callo, i ho explico perquè així consta a les actes, per part dels representants sindicals a
les propostes que nosaltres vam fer, que també li puc reproduir aquí i que van ser intentar
donar la major flexibilitat possible a efectes de que tots els treballadors compleixin amb la llei
i facin aquestes 37,5 hores. La resposta que ens hem trobat per part dels representants dels
treballadors ha sigut, nosaltres tenim una proposta, quina proposta? Primera, diem que sí
que fem aquestes hores però no les fem, podríem fer això senyor regidor? Evidentment, la
meva contesta va ser no, això no es pot fer perquè és un frau de llei. Segona, diem que fem
formació des de casa i això computa com a hores efectives, podem fer això senyor regidor?
No, això no és pot fer. I així estem, això és negociar, la voluntat per part de la Corporació
existeix però ha d’existir una voluntat per part dels representants dels treballadors, si
aquesta voluntat no és dóna, evidentment, serà difícil poder arribar a cap tipus d’acord, però
el que s’ha de dir és la veritat del que està passant.
I respecte a la policia, les reivindicacions que s’estan fent, perquè també es tracten a la
mesa de negociació que tenim, ells reivindiquen principalment una qüestió, i li puc dir quina
qüestió és, ells el que em van demanar a l’última reunió va ser de manera tàcita, perdó, de
manera expressa que no volien interins, aquesta és la seva gran reivindicació, no volem
policies interins a la Policia de Salou. Posis vostè en la nostra situació, què els hi hem de
dir? Que sí? Que no posem policies interins? Vostè sap tan bé com jo que els interins fan un
servei molt important a la ciutadania de Salou perquè la ciutadania de Salou no té una
població estable, té una població estacional i de 27.0000 i pico habitants que tenim censats
passem a pics de 250.000 habitants i això només es pot afrontar amb els policies interins,
llavors què és el que esteu demanant? Per què us esteu queixant ara? I fem una reflexió,
ara em dieu que la gran reivindicació és que no volem policies interins, perfecte, des de
quan tenim policies interins? Des de quan tenim convocatòries al període estival de policies
interins a l’Ajuntament de Salou? Jo, des de que tinc ús de raó, recordo que sempre hi han
hagut aquí convocatòries de policies interins. Per què en aquest moment s’està muntant la
que s’està muntant? Em sembla que no cal que jo li contesti aquesta pregunta perquè tots
ho sabem. És per altres qüestions, no és perquè hi hagi una manca de seguretat i no és
perquè no vulguin interins perquè diuen que no fan el seu servei com ho haurien de fer i em
sembla que amb això jo li he pogut contestar a les preguntes que vostè feia.

Sr. Pellicé:
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-Sí, només una qüestió. A veure, en quant al tema d’nterins jo no hi entraré, en tot cas, no sé
si volen o no volen, en tot cas, quines funcions, si expliqués més el tema de quines funcions
haurien de desenvolupar aquests interins.

Sr. Garcia:
-Doncs les funcions establertes per llei. Evidentment un interí no pot fer les funcions d’un
professional perquè no es pot equiparar, no tenen les mateixes competències, però
nosaltres entenem, i així s’ha fet sempre, fins i tot quan vostès governaven, s’ha fet sempre
així, perquè és l’única sortida que tenim, és que Salou, i perdoni l’expressió, Salou no és el
Bronx, aquí no anem amb la pistola a la mà fotent tiros pel carrer, un policia té moltes
funcions. Un policia ha d’infomar al ciutadà que ve, al turista que ve i pregunta per alguna
qüestió. És que efectivament, aquí només s’està posant en qüestió el tema de la seguretat, li
torno a repetir, jo considero que Salou és un municipi molt segur, però independentment
d’això, com comenta l’Alcalde, no és una competència estricta de la policia local, és una
competència estricta dels mossos d’esquadra. Però tot i així, tot i així, evidentment, si
podem ampliar aquesta competència de mossos d’esquadra amb el servei que poden
prestar els nostres agents, evidentment, millor que millor. És una demanda surrealista dir, és
que no volem agents interins a l’estiu a Salou. Si us plau, ha d’haver reivindicacions
coherents.

Sr. Pellicé:

-No però jo crec, i torno a dir, és el fet de quan han de fer patrulles a segons quines hores
hagin d’anar acompanyats de professionals. I al seu moment hi havia un estudi de viabilitat
per intentar pujar els professionals i reduir interins. Entenc que en aquests moments això és
difícil de poder tirar endavant, però jo crec que és millor així que no reduir. Escolti, jo li volia
manifestar la meva preocupació per haver arribat en la situació en la qual s’ha arribat i fer-li
dos precs. Un és que s’intenti agilitzar, estem a l’alçada que estem de la temporada i, per
tant, que s’intenti agilitzar l’acord al qual s’hagi d’arribar. I demanar doncs, que en cap
moment faltin recursos, no per seguretat sinó per elements de seguretat dels propis cossos
de seguretat. Gràcies

Sr. Garcia:
-Des de l’equip de govern i concretament des de la regidoria que jo presideixo s’està fent tot
el possible, tot el possible per arribar a un acord, però li torno a repetir, perquè això arribi a
bon port fa falta voluntat per part de les dues parts. Torno a reiterar que en aquest moment
aquesta voluntat negociadora s’ha trobat a faltar per part dels representants dels
treballadors.
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Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies. Sr. Zacarías si us plau.

Sr. Zacarias:
-Bé, la meva intervenció en aquest apartat va una mica en la direcció de la plantejada pel Sr.
Pellicé. Crec que bé, aquests dies hem seguit amb certa preocupació les concentracions,
manifestacions de la Policia Local, avui eren presents, hi ha una situació de tensió
inevitable, és impossible d’amagar.
Personalment, conec als policies de Salou, com segurament tots vostès, i he tingut l’honor
de negociar un conveni amb els seus representants sindicals i, el que és més important, com
a ciutadà he estat testimoni en diferents ocasions de la seva professionalitat, del seu tracte
humà i seré en moments difícils i de la seva diligència en el compliment del deure, que van i
han anat més enllà del seu estricte compliment. Salou, i amb això estic segur senyor alcalde
que coincidirà vostè amb mi, té una gran Policia Local, reconeguda pels ciutadans de Salou i
pels municipis colindants, amb un gran prestigi professional. I això ha estat tasca de tots,
durant molts anys, del bon fer dels governs municipals en aquesta qüestió, dels ciutadans i
ciutadanes de Salou i, per suposat, dels professionals funcionaris de la policia. Doncs bé,
aquesta crispació i tensió que hem detectat entre el col·lectiu de la policia local, en un
procés de negociació d’algunes qüestions sobre el conveni i també específicament
vinculades a l’aplicació de mesures derivades dels Reials decrets lleis de l’Estat, ens
preocupen perquè entenem que no són bones ni per l’ajuntament, ni pels ciutadans, ni, per
suposat, per la pròpia policia local.
Jo he tingut ocasió de parlar amb els representants sindicals, ja li vaig dir Sr. Granados, i
discrepo totalment sobre la voluntat, la voluntat és una qüestió subjectiva. Vostè pot
interpretar que no tenen voluntat. Doncs jo interpreto tot el contrari, hi ha voluntat
negociadora, especialment en algunes qüestions Sr. Garcia. Sí que és veritat, i a mi m’han
manifestat el tema dels interins, però no en els termes com vostè ha dit, en absolut, en
absolut, en aquest cas la queixa és precisament de per quina raó aquests interins d’estiu,
auxiliars de policia se’ls hi encarreguen tasques de policies professionals amb experiència.
És legal que un interí d’estiu patrulli sol per les nits, per exemple? No, no, escolti, estem
plantejant, estem plantejant Sr. Garcia, o està plantejant el Sindicat de Policia aspectes molt
diferents, la negativa no és als interins d’estiu sinó a les funcions que estan desenvolupant
com auxiliars.
Vostè ha parlat d’una qüestió molt important que està en el punt clau de la situació de tensió
i de preocupació del col·lectiu, és el tema de com en la seva proposta, Sr. Garcia, a l’hora de
plantejar l’increment de les 35 a les 37,5 hores vostè doncs permet que la gran majoria de
funcionaris puguin solapar mitja hora anterior o posterior, o bé, una tarda a la setmana,
perdoni, perdoni, solapar, prolongar, diguem prolongar mitja hora al matí, mitja hora a la
tarda, igual és un tema de llenguatge, però en tot cas el compliment estricte del que es
mana que aprofito per dir, jo com a regidor de Governació en el moment de la negociació de
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conveni va ser una batalla, que vaig perdre i ho reconec, perquè el context general no
acompanyava a poder implantar les 37,5 hores a l’Ajuntament de Salou. Per tant, jo
personalment hi estic d’acord, i així ho dic i així ho diré sempre, jo i el nostre grup. Ara bé, a
l’hora de plantejar vostè la proposta d’una forma general, almenys així ho han entès els
sindicats o els seus representants sindicals, està d’acord amb què els funcionaris, com en
moltes administracions es fa, que ho facin a través de dues hores i mitja setmanals d’una
tarda, o bé, mitja hora a l’entrada o mitja a la tarda, i es planteja per part dels sindicats
absolutament raonable que és tenir una hora més, és a dir, treballar una hora més cada dia.
Per tant, jo crec que si això significa combinar les 37,5 hores que, a més a més, ens diuen
els sindicats, no hem fet l’estudi, els sindicats diuen que quadra perfectament les 37,5 hores.
Escolti, si això no s’accepta no sé que es pretén negociar, és difícil entendre que un
col·lectiu pugui està exclòs per les seves característiques d’un plantejament general i estant
absolutament, absolutament disposat Sr. Garcia, a fer una hora més diària en el quadrant
que quadra amb les 37,5 hores i deixant molt clar, molt clar, i aquesta és la qüestió
fonamental de que no estan reivindicant un complement específic o una diferència entre les
37 hores que feien i les 37,5 hores que hauran de fer, que no costarà un duro a la
Corporació. Si això som incapaços d’entendre-ho, la Corporació i els representants de la
policia, vol dir que alguna cosa no s’està fent bé. Per tant, escolti, nosaltres tenim
bàsicament una pregunta, què està passant, per què passa això? I això Sr. Granados, li dic
també a vostè com a responsable superior de la Policia que és, què està passant, la
pregunta és, què està passant?
I un prec també Sr. Granados, un prec, li faig un prec molt directe, escolti, jo crec que els
responsables, en aquest moment, els regidors responsables d’aquesta Àrea, a nivell
indirecte de la Policia, o el de la negociació del conveni, no estan a l’alçada i li prego, el prec
del Grup municipal Socialista és que intervingui vostè directament i torni a posar les aigües
al seu lloc.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias, jo miri, intervindré, li agraeixo el seu suggeriment però ha d’entendre
que jo no puc intervenir mentre a mi per part dels sindicats no se’m demani. I entenc també,
i ho he dit anteriorment, que a la vista de les informacions que se’ns està donant tant pel
regidor de Seguretat Ciutadana com pel regidor de RRHH entenem que la Corporació sí que
té voluntat negociadora, nosaltres ho entenem així, l’equip de govern avui ho entén així.

Sr. Henar:
-Doncs per això jo li prego que intervingui.

Sr. Alcalde:
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-Escolti’m, és així Sr. Zacarias. Ara, el dia que diguin, jo sempre tinc les portes obertes a
tothom, sempre ho he dit, al cap d’un any van demanar una reunió amb mi, jo vaig parlar
amb ells, vam parlar de tot, vaig defensar l’acció de govern, com no pot ser d’una altra
manera, els hi vaig fer una reflexió molt profunda, perquè aquí tots parlem que més i més i
més, i aquí estem dient, no podem gastar, no podem gastar perquè hi ha menys ingressos i
perquè el pressupost es pot desequilibrar. A vegades també els polítics en el nostre exercici
de funció política ens oblidem de que tenim la responsabilitat i fer-ho de forma genèrica
sense acusar a ningú i ens vinculem tots. Per tant, dins d’aquesta reflexió Sr. Zacarias a mi
em toca defensar l’acció de govern, ja vaig defensar l’acció de govern en aquell moment i els
hi vaig parlar molt clar de quina era la situació i quina és la nostra preocupació. I ho dic aquí,
la nostra preocupació, Sr. Zacarias, és que l’Ajuntament de Salou funcioni bé i que els
funcionaris i els policies quan arribin a final de mes puguin cobrar, que no passi com està
passant en d’altres administracions públiques que no saben si cobraran, miri el que està
passant a l’estat, miri el que es sent a parlar a la Generalitat de Catalunya, miri el que està
passant en d’altres municipis que tenen un deutes terribles, no podem entrar en aquesta
dinàmica perquè el que volem és que aquest municipi funcioni de la millor manera possible i
per arribar a això s’han de prendre decisions i s’han de prendre mesures que no ens
agraden però les hem de fer perquè ens ha tocat viure ara uns moments molt difícils, i que
canvia tot en aquesta vida i això entre tots, si volem, ho podem aconseguir, però necessitem
la implicació dels caps, dels funcionaris, dels policies i de tothom perquè aquest govern, Sr.
Zacarias, que li quedi ben clar, que no ha pres cap mena de decisió en aquest sentit que
sigui voluntària, tot el que s’està fent i tot el que s’ha fet és per imperatiu legal.
Escolti’m a lo millor podem protestar tots de la llei, a lo millor no hi puc estar d’acord, a lo
millor estic d’acord amb què els funcionaris cobrin la paga extraordinària aquí en aquest
Ajuntament de Salou que a pesar d’aquests 100.000 € les podem assumir, a lo millor estic
d’acord amb això, però escolti’m, nosaltres som administració i ens vincula la llei. Li dic això
perquè aquí del que s’està parlant justament són de mesures que ens venen vinculades per
la llei, mirem a veure que es parli, que es centrin en com podem fer aquesta aplicació
perquè sigui el menys gravosa possible pel que és el col·lectiu, tant de funcionaris com de
policia, però escolti’m, s’ha de fer, s’ha de fer.

Sr. Henar:
-Sr. Granados només una pregunta concreta. La presentació que he fet jo del problema de
les 37,5 hores, no parlo d’aquesta, vostè hi veu una gran discrepància.

Sr. Alcalde:
-Perdó, no he entès la pregunta.

Sr. Henar:
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-En el problema del perllongament de les 37,5 hores, és a dir, vostè veu que en els
quadrants actuals doncs, no es pugui fer una hora més, passar de 8 a 9 hores diàries, que
això quadra perfectament amb les 37,5 hores.

Sr. Alcalde:
-Vostè sap com funcionen els quadrants?

Sr. Henar:
-I tant.

Sr. Alcalde:
-Sí?

Sr. Henar:
-I tant.

Sr. Alcalde:
-I em pot dir vostè quants policies locals al municipi de Salou el dia 15 d’agost, d’acord amb
aquests quadrants, estan de festa? Pregunto, pregunto. No, no, li pregunto.

Sr. Henar:
-Però deixi’m acabar.

Sr. Alcalde:
-No, li pregunto, li pregunto perquè aquí estem parlant molt de seguretat però aquesta
pregunta és clau, eh, i la resposta encara més.

Sr. Henar:
-Sr. Granados, molt bé, miri, vostè m’ha fet la pregunta i jo li contestaré, miri.
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Sr. Alcalde:
-I vostè ho sap Sr. Pellicé? Vostè que ha sigut regidor de Policia.

Sr. Pellicé:
-Home, jo què vol que li digui?

Sr. Henar:
-Escolti Sr. Granados, miri, els torns estan organitzats de manera que la meitat de la plantilla
està treballant i l’altra meitat està de festa.

Sr. Alcalde:
-En un municipi turístic, això és normal? Que el 15 d’agost, el 50% dels policies estiguin de
festa?

Sr. Henar:
-Perdoni, que així ha funcionat durant molts anys i no ha funcionat malament, i no ha
funcionat malament.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Perdoni.

Sr. Alcalde:
-No, perdoni no, Sr. Zacarias és que són moments diferents. Sr. Zacarias són temps
diferents, venen altres temps, estem en una altra dinàmica. Escolti, que no agafem
consciència de que estem en bancarrota en aquest país.
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Sr. Henar:
-Escolti, però és que no estem parlant de diners, de què m’està vostè parlant?

Sr. Alcalde:
-Com que no? Això es tradueix en diners.

Sr. Henar:
-No estem parlant de diners, no estem parlant de diners.

Sr. Alcalde:
-Que li expliqui el Sr. Mario Garcia, que li explicarà molt bé.

Sr. Henar:
-Sr. Granados no estem parlant de diners, estem parlant d’una organització, o sigui, vostè
m’ha fet una pregunta i em deia, escolti, miri, una mesura que ha funcionat durant molts
anys, aquí hi hagut una organització que si no la fa d’aquesta manera per quadrants el que
tindrà en el període dels mesos de vacances als quals tots els funcionaris hi tenen dret, com
és natural, doncs tindrà també problemes d’organització i aquest és un tema que ha
funcionat, diguéssim que amb una alta correcció. Per tant, escolti, però digui’ls-hi clarament,
o sigui ara ja veig que efectivament, sincerament jo li he fet el prec perquè vostè entengués
perquè pensava que era fàcilment comprensible la proposta que plantegen, i veig que
efectivament no hi ha voluntat, però no per part dels sindicats Sr. Granados, eh, no per part
dels sindicats.

Sr. Alcalde:
-No és veritat Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Home, i tant, escolti, m’ho està dient, més clar aigua.

Sr. Alcalde:
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-No, escolti, és la seva apreciació. Escolti, vostè al Sr. Mario Garcia ja li ha dit que és una
qüestió de voluntat i que la voluntat és subjectiva i tal. I ara vostè vol dir-me a mi que no és
la meva voluntat.

Sr. Henar:
-Sr. Granados vostè l’ha expressat, jo diria que això que li estic plantejant és una qüestió de
sentit comú.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias digui vostè quina és la seva que la meva jo diré quina és. Nosaltres volem pau,
volem que un ajuntament funcioni, que la policia funcioni. Però escolti’m, tenim un grau de
responsabilitat tots plegats, el cap de la policia també, els cabos, els agents, els polítics, tots
hi tenim una responsabilitat i hem d’intentar millorar tot allò que tenim ara i en moments de
dificultat econòmica perquè són difícils els moments, no hi ha diners com abans i tot s’ha de
buscar com a solució i reestructurar el que sigui reestructurable perquè el servei al ciutadà,
el servei al ciutadà és primordial i prioritària, no ens oblidem, el servei al ciutadà no es vegi
minvat. I si tan bé estàvem i si tan bé estem no sé perquè qüestionem la seguretat en
aquesta ciutat, és que no puc entendre-ho.
Però insisteixo i acabo, escolti’m, parlaré sempre que ells m’ho demanin, sempre, cap
problema, i intentaré arribar a un acord.

Sr. Garcia:
-Simplement per acabar. A veure, sí que em congratula una qüestió i és que hem abandonat
el debat inicial per aquesta qüestió que semblava ser la seguretat, així ha sigut com s’ha
iniciat.

Sr. Henar:
-Perdoni, no l’he iniciat jo.

Sr. Garcia:
-No, no li dic a vostè, dic com s’ha iniciat, que existia una manca de voluntat, perdoni, ara
estic parlant jo. I ara hem acabat amb un debat en el qual el que estem qüestionant és com
s’han d’aplicar les 37,5 hores i això és molt positiu perquè al final arribem a la conclusió que
el problema de fons no és que falti seguretat, no és que faltin mitjans sinó que són les
mesures que s’han d’aplicar, i és molt important, hem avançat bastant, ara el gran problema
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és com hem d’aplicar les 37,5 hores i vostè ho deia, la proposta que va sorgir per part de la
regidoria que presideixo, per part meva, va ser, perquè ens entenguem, que a excepció del
col·lectiu de la policia la resta de personal intentaríem buscar, flexibilitzar aquesta ampliació
de jornada, com? Mitja hora abans, mitja hora després o una tarda de prestació dels serveis.
I a la policia, evidentment, no es va incloure amb aquestes condicions, per què? Doncs li puc
explicar perfectament, doncs perquè la Policia és un cos especial i té uns drets i uns deures
especials perquè no es pot equiparar a la resta dels funcionaris i li puc posar exemples. La
Policia quan hi ha un event especial i criden a un policia i ha d’anar a aquest event especial,
per exemple la Festa del 15 d’agost, aquest policia cobra hores extres i, a més de cobrar
hores extres cobra un complement per aquesta prestació de serveis perquè un policia
treballa una setmana sí i una setmana no, perquè un policia cobra un complement
d’ampliació de jornada de 37,5 hores, llavors quin és el rerefons de tot això? Doncs per
començar que si apliquem la llei, si apliquem les 37,5 hores, evidentment, deixaran de
percebre aquest plus voluntari per tots els policies que ara cobraven quan feien aquesta
ampliació de jornada. Llavors per això quan vostè deia, no, no estem parlant de diners, i tant
que estem parlant de diners, de diners i de moltes altres qüestions, de drets laborals i de
diners. Però al final del que no estem parlant, i d’això sí que me n’alegro, és ni de seguretat
ni de falta de mitjans per desenvolupar les seves tasques, Sr. Zacarias. I això almenys avui
surto d’aquest plenari content per aquest motiu i això és el que hem de traslladar als policies
i a la ciutadania, que el problema de fons no és ni la seguretat a Salou ni són els mitjans, el
problema de fons és l’aplicació de la jornada de 37,5 hores i el que perden econòmicament
per l’aplicació d’aquestes condicions.

Sr. Henar:
-Miri Sr. Garcia, i amb això ja diré que hauríem de donar per acabat el debat perquè al final
ens quedarem vostè i jo sols. Escolti, el problema fonamental és la tensió generada entre la
policia i el consistori. I no em digui vostè, evidentment jo he parlat de la professionalitat de la
Policia Local, deixi’m acabar, deixi’m acabar.

Sr. Garcia:
-No la posem en dubte, eh.

Sr. Henar:
-Malgrat aquesta tensió l’atenció al ciutadà directa és que és indiscutible, s’està portant a
terme, és a dir, d’una forma estricta i professional. Per tant, això no és un fet en blanc Sr.
Garcia i si vostè coneix una mica les administracions hauria de saber-ho, aquesta situació
de tensió no és bona ni pel servei, he dit abans, ni per la policia ni per l’ajuntament ni pels
ciutadans i s’ha d’evitar. Perdoni, deixi’m acabar. Jo en cap moment he parlat de seguretat
ciutadana, en absolut. He parlat d’una magnífica policia professional, d’això és del que he
parlat. I he parlat de la importància d’acabar amb aquest tema. I, a més, li he dit i li dic
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clarament, vostè Sr. Garcia no ha sigut capaç de resoldre el problema sense generar
tensions, no han estat capaços, ni vostè ni el Sr. Marc Alarcón, desgraciadament és així, ha
sortit el tema al carrer i cada vegada és més complicat i més complex de resoldre i,
evidentment, circulars com aquesta, doncs li dic molt clarament, no ajuden en absolut. I per
què no ajuden? Les dues propostes que fan en aquest cas els sindicats les considera vostè,
les dues primeres, un frau de llei. Perdoni, escolti, això pot pensar-ho, és legítim, però posarho en un document dient que els sindicats estan fent propostes en frau de llei quan han
pogut fer una pregunta, escolti això no ajuda, Sr. Garcia reconegui-ho, reconegui això, no
ajuda a la bona entesa. Vostè pot pensar-ho, pot dir-ho, però acusar de que estan fent
propostes en frau de llei, i aquest és el problema Sr. Garcia, aquest és el seu problema.
D’aquí el prec de que posi sentit comú, que intervingui alcaldia, crec que ho pot fer
perfectament de mutu propi, però és igual, algun representant sindical agrairia Sr. Granados
una trucada o una visita o una reunió seva. En tot cas, és la responsabilitat de vostès i
nosaltres el que volem de debò, i amb això acabo, és afavorir aquesta entesa.

Sr. Alcalde:
-Em permet una pregunta?

Sr. Henar:
-Digui, digui, però després deixi’m contestar.

Sr. Alcalde:
-Escolti, és en relació al que s’ha estat dient ara, si la meva intervenció ha de servir als
sindicat de policia, doncs perquè sembla ser que puc solucionar això, com a mínim tinc la
voluntat de solucionar-ho igual que qualsevol altre regidor, ja li dic jo ara, per què enlloc de
muntar, legítimament, tot això d’aquí, l’altre dia dues hores aquí a dins del lloc de treball, no
han agafat el telèfon i han dit volem parlar amb l’alcalde? Hi ha aquesta voluntat real de que
sigui l’alcalde qui hagi d’intervenir? Escolti, jo que m’ho diguin. Si l’altre dia que estaven
aquí, que estaven a la primera planta vaig trucar al cap de la policia i li vaig dir, escolta’m si
el que volen és venir a Alcaldia cap problema, escolti’m, jo obro portes i que entrin, ho té
clar? Jo estic obert, i li dic sincerament, si ells creuen que a través d’aquesta situació jo he
d’intervenir, jo intervinc, però escolti’m, aquesta pressió i tot això per què? Si la meva
intervenció és tan necessària Sr. Zacarias, per què ho fan això? Per què no han trucat per
telèfon? L’altre vegada també vaig parlar amb ells i em van dir, escolti volem una reunió amb
l’alcalde, perfecte, em vaig reunir amb tots, jo directament. Que per cert avui vull agrair-ho el
comportament que han tingut aquí perquè l’altre dia en el lloc de treball van ser dues hores,
de veritat eh, ja no per res, perquè a mi no em molesten, al revés, que es manifestin, que
protestin, clar que sí, només faltaria, però durant aquelles dues hores no es podia fer cap
mena de feina, però avui han tingut un comportament exemplar i vull agrair-ho, vull agrairho, també ho dic. Però escolti’m, que vinguin que en parlarem, de veritat.
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27-07-12 13:37

Sr. Henar:
-Per tant, deixem de si formalismes, si ells o vostè, escolti, vostè és el director superior de la
policia, això és el que jo li vaig dir, això és el que diuen les lleis, això és el que diu la llei,
prengui la iniciativa i parli amb ells, que comenci vostè o que comencin ells però faci-ho.

Sr. Alcalde:
-Pensi vostè que la part interessada enlloc de venir a parlar és la que està fent tot això.

Sr. Henar:
-Jo crec que ells ho agrairan, vostè ho agrairà i ho agrairem tots.

Sr. Alcalde:
-Que vinguin. Gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 14:27 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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