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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/15/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2012
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 28 de novembre 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 JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

S’excusa:
Sr. MARC MONTAGUT PRATS

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 29 D'OCTUBRE DE 2012 I L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2012
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 d’octubre de 2012, i l’acta
del Ple celebrat, en sessió extraordinària i urgent, el dia 12 de novembre de 2012, el Ple de
l’Ajuntament les APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 6659 FINS
AL NÚMERO 7239 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 6659 fins al número 7239 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SALOU, EL
GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA, EL GRUP MUNICIPAL
D’UNITS TOTS PER SALOU I EL GRUP MUNICIPAL DE RENOVACIÓ DEMOCRÀTICA
DE SALOU SOBRE LA REGULARITZACIÓ DELS TANCAMENTS DE TERRASSES I
GALERIES ALS EDIFICIS DE SALOU.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, introduiríem un punt que és la lectura d’un manifest en el qual s’ha arribat a un acord
per part de tots els grups de la Corporació en relació als tancaments de terrasses i galeries
que passo a la seva lectura.

En relació a aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte del següent acord:

“Acord Municipal sobre regularització dels tancaments de terrasses i galeries
La moció que presenten els grups municipals de l’oposició sobre la regularització dels
tancaments de terrasses i galeries als edificis, estableix en la part expositiva per a la seva
aprovació que “es realitzin estudis tècnics i jurídics per a possibilitar el tancament de les
terrasses i galeries”, i “s’elabori una proposta tècnica per a la seva tramitació”.
Al respecte, es manifesta que, actualment, i des de fa més d’un any i mig, des dels serveis
tècnics i jurídics municipals, i per encàrrec del propi alcalde i del govern, s’està estudiant la
possibilitat de regularitzar i normalitzar els tancaments de galeries i terrasses donat que,
efectivament, és una pràctica que es ve donant en alguns edificis sense estar ajustat a la
legalitat vigent i sense un tractament estètic i formal adequat que uniformitzi aquesta
pràctica; i per tant es requereix d’una nova regulació dels tancaments de galeries i terrasses
en els habitatges, que garanteixi l'estètica i la bona imatge de la ciutat.
Per tant, tots els grups municipals de la corporació manifesten la seva voluntat política
d’estudiar una nova regularització dels tancaments de les galeries i les terrasses en els
habitatges, que garanteixin l'estètica i la bona imatge de Salou.”

Sr. Alcalde:
-Si us sembla bé cedeixo la paraula als grups municipals de l’oposició començant pel Sr.
Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí, bon dia Sr. Alcalde, senyores i senyors, gràcies. Bé, jo crec que el que avui ha llegit
vostè ara és un tema molt important perquè estem davant d’un problema endèmic de tota la
vida i, a més a més, molt complex. És veritat que per primera vegada totes les forces
polítiques de l’ajuntament es posen d’acord davant d’un problema que existeix però que de
facto semblava que no hi era. A mi m’agrada molt que hi hagi un compromís de totes les
forces polítiques per arribar a la fi que, en definitiva, pretenem que és solucionar aquest
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tema. És un tema de ciutat, per tant, jo no crec que això sigués un tema partidista i ahir a la
Junta de Portaveus vam arribar molt aviat a un compromís perquè es tracta de solucionar.
Jo, per acabar, només diria que ja que estem en aquest tema que és molt complex, que dura
tota la vida, siguem una mica ambiciosos i intentem donar sortida, intentar solucionar el
tema en els aspectes, que conceptualment són els mateixos, com és el tancament de
terrasses, jo crec que es pot millorar, però que, a més a més, penja d’una ordenança de
març de 2004 que és dubtosa, segons l’informe que jo tinc, i també donar sortida a les
plantes superiors amb els diferents tancaments si és possible, però sobretot el que més
interessa és una qüestió estètica de façana. En fi, jo crec que interessa, és una bona notícia
i me n’alegro que l’equip de govern hagi estat, a part de que ja estava treballant
efectivament, doncs que anem tots a una.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Si bé, jo crec que ja s’ha dit tot, només afegir que nosaltres també estem d’acord amb
aquest escrit, amb aquest compromís i, en tot cas, sí doncs demanar-lis que donat que és
un tema molt complex, tant des d’un punt de vista legal com també des d’un punt de vista
estètic, doncs que puguem ser part partícep de tot el procés que tingui l’elaboració d’aquest
nou reglament perquè puguem participar-hi. Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí Sr. Alcalde, molt breument. Simplemente, y como ya se ha reiterado por todos los grupos
municipales, congratularnos porque seamos capaces de ponernos de acuerdo cuando
existen problemas de ciudad, problemas del municipio, en poder solventarlos
conjuntamente. No estamos ante una cuestión exactamente política ni partidista, es una
cuestión o un problema, entre comillas, que afecta a muchos vecinos de nuestro municipio
pero también es cierto, y hay que decirlo, que tenemos una vertiente técnico-jurídica y una
vertiente de voluntad política. Por lo tanto, yo creo que lo que sí debe quedar bien claro, y
así queda puesto de manifiesto con el acuerdo que ha leído el alcalde, es que la voluntad
política existe y existe desde hace más de un año y medio en que se mandó a los Servicios
Técnicos a efectos de que iniciasen los estudios oportunos para poder alcanzar una solución
técnico-jurídica a esta problemática y, por lo tanto, esa voluntad jurídica existió desde
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entonces y seguirá existiendo en este momento, además, con el apoyo del resto de grupos
municipales del Ayuntamiento de Salou.
Es cierto, como ha comentado el Sr. Otal, que estamos, entre comillas, ante un mal
endémico que proviene de hace muchos años y solamente esperar que de una vez por
todas y con la colaboración de todas las administraciones implicadas en la búsqueda, de
una solución a esta problemática seamos capaces, de una vez por todas, conseguir y
encontrar esa ansiada solución al tema del cerramiento de las terrazas del municipio de
Salou. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Manel.

Sr. Macho-Quevedo:
-Una petita intervenció per reiterar una mica les intervencions i dir que personalment em
congratulo de que hi hagi consciència en aquest tema, que és un tema de ciutat i, insisteixo,
congratular-me perquè els temes de ciutat penso que els afrontem des d’una forma més
col·lectiva que altres temes. Espero que hi hagi participació en la informació en el transcurs
de l’evolució del tema i res més.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Alcalde, bon dia a tothom. Bé, en tot cas, la presentació per part del Grup
municipal Socialista d’aquesta moció, conjuntament amb altres grups, tenia un doble
objectiu, acabar amb el caos actual i la imatge deplorable que donen molts edificis que fan
tancaments sense harmonia ni coherència estètica, per un costat. I facilitar l’eficiència
energètica que en alguns altres llocs pot ser molt necessària en uns moments de greu crisi
econòmica i d’estalvi energètic com a necessitat d’un context econòmic molt desfavorable.
Arribat el consens, que en aquest cas el senyor alcalde ha llegit, per tal de poder tirar
endavant aquest projecte i que s’ha reflectit en aquesta intervenció, lògicament el Grup
municipal Socialista retira també la moció al considerar assolits els objectius que s’havia
plantejat i al mateix temps, lògicament, es felicita i felicita a tots els grups polítics i jo diria
que a la ciutadania de Salou perquè aquest és un tema realment de ciutat, és un tema
d’aquells d’estat i, per tant, és a dir, hem sigut capaços, un cop més, d’arribar a aquest
acord. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo vull agrair com alcalde i representant de la Corporació a tots els
grups municipals la seva comprensió també al que ha sigut la feina feta per part de l’equip
de govern i d’un mateix. Agrair també la seva comprensió una vegada que havien interposat
la moció doncs amb les negociacions que hem tingut amb tots vosaltres per tal d’arribar a
una entesa, a una entesa en un problema de ciutat, un problema de ciutat que no ha nascut
ara sinó que és un problema de ciutat que és endèmic, com molt bé estava dient el Sr. Otal,
és a dir que fa molts anys que existeix i que es reclamava una solució, una solució que ja fa
més d’un any i mig que s’hi està treballant, que els grups municipals de l’Ajuntament de
Salou volen donar sortida, una sortida que ha fet que avui tinguem un acord i és un fet molt
important, no només el benefici que pugui suposar a les vivendes sinó una qüestió molt
important pel tema de l’estètica i de la imatge de la nostra ciutat. Pensem que no és un tema
baladí sinó que això significa que nosaltres el que farem serà definir com volem que sigui
l’estètica de Salou en un futur amb aquesta normativa, o sigui que el tema és realment
importantíssim. Per tant, el meu compromís com alcalde és fer partíceps a tots els grups
municipals en un tema molt important, com he dit anteriorment de ciutat, per tal de definir
com volem que sigui la imatge del nostre poble. Per tant, moltes gràcies i treballarem
conjuntament per tal que la imatge de Salou sigui de les millors que hi hagi a l’estat
espanyol. Gràcies doncs, sincerament.

(APLAUDIMENTS D’UNA PART DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SALA)

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES PER
AL COBRIMENT DEL BARRANC DE BARENYS EN EL SEU CREUAMENT AMB EL
PASSEIG MIRAMAR DE SALOU (EXPEDIENT 5604/2012)

FETS
1. El mes d’agost de 2012, els Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria redacten el projecte
d’obres per al cobriment del barranc de Barenys en el seu creuament amb el passeig
Miramar de Salou, per un pressupost d’execució per contracte de 140.799,21 € i amb
una durada prevista de 3 mesos.
2. Atès que part de les obres a executar estan dins de l’àmbit de servitud corresponent al
litoral de Catalunya és preceptiva l’autorització del Servei de Costes de la Generalitat de
Catalunya, i atès que una altra part de les obres està dins l’àmbit de protecció de la zona
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marítimo-terrestre també és preceptiva l’autorització del Servicio Provincial de Costas en
Tarragona.
3. El cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària certifica que l’indicat
projecte no està previst en el pressupost vigent i que el seu import no supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost municipal.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 235.2 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 (TRLMRLC), regula el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:
a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa
corporació o bé
d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim,
durant el
qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.
2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del TRLMRLC
i afegeixen el següent:
37.2. La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant
els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres
administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el
tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31
d'aquest Reglament.
38.1 l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans
dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de
contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en
aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.

3. L’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que:
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(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que
aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una
norma jurídica.
Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de contractació
a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern municipals (alcalde
i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del contracte.
4. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos als
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de per al cobriment del barranc de
Barenys en el seu creuament amb el passeig Miramar de Salou, per un pressupost
d’execució per contracte de 140.799,21 € i un termini previst de realització de 3 mesos.
2. Exposar l’esmentat projecte d’obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot
procedint a la publicació del corresponent edicte al BOP, així com inserir-lo al tauler
d’anuncis de la Corporació.
3. Sol·licitar la preceptiva autorització al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya
atès que part de les obres a executar estan dins de l’àmbit de servitud corresponent al
litoral de Catalunya, així com al Servicio Provincial de Costas en Tarragona atès que una
altra part de les obres està dins l’àmbit de protecció de la zona marítimo-terrestre.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, jo voldria agrair als tècnics que han de portar a terme aquest expedient, perquè
l’expedient es podia retardar molt en el temps però vaig parlar amb el Sr. Juan Manuel
Hernández, per la part econòmica, i també per la part administrativa, posteriorment, amb el
senyor secretari demanant que agilitzessin al màxim possible el tràmit administratiu per tal
que aquesta segona fase del Barranc de Barenys doncs es pogués executar l’abans
possible, per tant, els hi vull també agrair públicament l’esforç que han fet i que hauran de
fer. Gràcies.
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302.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU
FETS
1. La llei 11/2007 de 26 de novembre d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
2. La llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
3. La llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
4. Tot aquest conjunt de normativa ha provocat que les administracions públiques
catalanes ens trobem en un procés d’adaptació interna de procediments i de refundació
de fluxos de treball per tal de complaure i fer possible tot el conjunt de drets pel ciutadà
que es deriven de l’instauració dels mitjans electrònics i el seu desenvolupament al si de
les AAPP.
5. En data 19/9/2012 s’envia l’esborrany de l’ordenança als caps de servei de la corporació
per la seva revisió.
6. En data 20/11/2012, a la sala de reunions de la primera planta de la Corporació, en
sessió ordinària, es reuneix la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, per tal de donar compte de l’Ordenança Reguladora de l’Administració
Electrònica de l’Ajuntament de Salou, acordant-se proposar al pròxim Ple municipal
l’aprovació inicial de l’ordenança , així com la seva posterior publicació al BOPT, al
DOGC i al taulell d’anuncis de la Corporació i, sotmetre’l a un període d’exposició pública
per 30 dies, a comptar des de l’endemà de publicació al BOPT o al DOGC. En cas de no
presentar-se al·legacions, el present Reglament, s’entendrà aprovat definitivament.
7. Vist l’expedient relatiu a l’aprovació de l’ordenança municipal de regulació de
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Salou, amb els documents que
l’incorporen.
FONAMENTS DE DRET
1. El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues
darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, societat d la
informació i del coneixement. En aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en
la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement,
garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.
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L’aprovació d’aquesta Ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques
per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les
relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i,
en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.
Es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans
electrònics, conèixer l’estat de tramitació dels seus procediments, i a no aportar
documents que obren en poder de l’Administració.
Es reconeix el deure de l’Ajuntament de dotar-se de mitjans i sistemes electrònics
perquè els ciutadans puguin exercir els seus drets, facilitant l’accés electrònic dels
ciutadans a la informació i al procediment administratiu, impulsant l’ús de la signatura
electrònica, vetllant per la protecció de dades de caràcter personal i simplificant els
procediments administratius.
L’Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la
informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i
les ciutadanes i el conjunt de l’Administració municipal, incloent-hi la consulta de la
informació administrativa, la de les dades en poder de l’Administració municipal i la
realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. L’Ordenança estableix el
règim jurídic bàsic de l’administració electrònica en l’Administració municipal.
L’Ordenança té 34 articles i es divideix en 8 capítols.
El fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo en el mandat que imposa a les
administracions l’article 103.1 de la Constitució, i en els principis definits a l’article 3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i, en l’àmbit local, a l’article 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es poden considerar fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma, previsions més
concretes a l’ordenament jurídic:
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als
serveis públics; l’article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local; la Directiva 2006/123/CE,
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; i, finalment, la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya.
2. Considerant el que disposa l’article 49 de la Llei de Bases de Règim Local i els articles
55 i 56 del Text Refós de Règim Local en quan a l’aprovació i tramitació de reglaments i
ordenances pels ens locals.
3. Considerant el que disposa l’article 178 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.
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4. Considerant el que disposen els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), en quan el règim de
procediment d’aprovació i publicació de les ordenances i reglaments de l’administració
local catalana.
5. Considerant la competència del Ple de la Corporació és l’aprovació dels reglaments i
ordenances d’acord amb l’article 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, l’article
178 del Decret Legislatiu 2/2003 i article 19 de la Llei de Bases de Règim Local.
6. Considerant que l’aprovació inicial del Reglament s’haurà de publicar al BOPT, al DOGC
i al taulell d’anuncis de la Corporació, per tal de concedir en un termini de 30 dies per
formula al·legacions pels interessats.
En cas de no presentar-se al·legacions en el termini previst a l’efecte, el present
Reglament s’entendrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació, tal i com disposa l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, l’article 70.2
de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 66 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar, amb caràcter inicial, la nova ordenança municipal de regulació de
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Salou, d’acord amb el text que consta a
l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial de l’ordenança juntament amb el
projecte de la norma, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona (BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un període de 30 dies per a la
formulació de reclamacions i al·legacions. Aquest termini d’informació pública començarà
a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions en els diaris i butlletins
oficials esmentats.
3. En cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu,
havent-se de publicar el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona per a la seva entrada en vigor.
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400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L'ARTICLE 62 DEL POUM, REFERENT A LA REGULACIÓ DELS HABITATGES D'ÚS
TURÍSTIC AL MUNICIPI DE SALOU

Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 3 d’octubre de 2012, pel qual s’aprova
inicialment la proposta de “Modificació puntual de l’article 62 del POUM referent a la
regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de Salou” elaborada per la Secció de
Planejament dels Serveis Administratius Territorials i dels Serveis Tècnics d’Arquitectura.
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a Informació Pública pel termini d’un mes,
mitjançant la seva publicació al DOGC, BOPT i Diari de Tarragona de dates 10, 13 i 23
d’octubre 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 als següents organismes afectats
per llurs competències sectorials:
-Agència de l’Habitatge de Catalunya, la qual no ha formulat cap consideració.
-Direcció General de Turisme, la qual ha emès el següent informe:

“1. L’article 62 apartat 1, lletra d): Es valora positivament la incorporació dels
habitatges d’ús turístic en l’article 62 del POUM, la qual cosa facilitarà el
desenvolupament de l’activitat econòmica.
En relació amb la definició d’habitatge d’ús turístic cal remarcar que el concepte
“autorització” hauria de ser substituït per “comunicació prèvia a l’administració
competent”.
A més, proposem eliminar la referència a “període temps igual o inferior a tres
mesos”, atès que la durada d’estada de temporada actualment està en revisió, per la
qual cosa proposem fer només una referència a la normativa sectorial.
2. L’article 62 apartat 2, lletra a): Es proposa una nova redacció d’acord amb les
definicions de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, fent constar
hotels, pensions o hostals i establiments d’apartaments turístics. El que s’anomena
Aparthotels són en realitat Hotel apartament, que són una modalitat d’establiment
hoteler.
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3. L’article 62 apartat 9: Es proposa substituir la definició de càmping que consta en
aquest apartat per la definició de l’article 46 de la Llei de turisme de Catalunya:
“establiments que presten servei d’allotjament temporal en espais d’ús públic
degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l’aire
lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs
mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin establertes per
reglament.”

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 el nou document de “Modificació Puntual de
l’article 62 del POUM referent a la regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de
Salou (novembre-2012)” redactat pels Serveis Administratius Territorials i els Serveis
Tècnics Municipals d’Arquitectura, i que recull les consideracions formulades en l’informe de
la Direcció General de Turisme abans transcrit.
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 URGENTS
No n’hi ha.
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600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Henar:
-Gràcies. Jo tinc dos precs molt breus. El primer fa referència a la sol·licitud feta pel Grup
municipal Socialista de l’expedient Casal d’Estiu de la Regidoria d’Infància i de l’expedient
d’activitats d’estiu de la Regidoria d’Esports, amb l’especificació concreta del nombre
d’usuaris de juliol i agost, nombre de monitors i balanç comptable.
Pel que fa a la primera regidoria, la d’Infància, se’ns han facilitat unes dades que tot i la seva
incoherència recullen, en certa forma, la demanda feta i dic certa incoherència perquè, per
exemple, el Casal Xic’s amb 21 usuaris menys al 2012 que al 2011 els ingressos han sigut
6.735 € superiors enguany que l’any passat, o bé, que la despesa de menjador, havent-hi
menys usuaris al 2011 que al 2012, aquests 22 als que fem referència es va gastar més en
menjador, és difícilment comprensible. Però tot i així, aquest no és el problema més greu, el
veritablement greu és que després d’anar al darrere de forma insistent per aconseguir la
informació, quan hauria de ser únicament una cosa natural facilitar la tasca de control dels
partits de l’oposició, en el cas de la zona esportiva de platges, és a dir, la Regidoria
d’Esports, la informació facilitada impedeix fer un balanç econòmic de l’activitat ja que
únicament se’ns ha facilitat la relació de participació, el nombre de participants i un altre
document amb columnes sense identificar clarament el seu contingut, diu “quantitat”, de
què? Quantitat, de què? No sabem de què. O “imports”, imports que no sabem si són, no
queda clar, si són entrades o sortides. Evidentment, la nostra tasca de control de l’oposició
requereix un tipus de documentació més facilitadora d’aquesta tasca. Per tant, jo sé que
vostè Sr. Granados té aquesta voluntat de facilitar la tasca de control, per tant, doni ordres,
si us plau, quan es demanin aquest tipus de coses doncs que se’ns faciliti de manera
coherent, que no haguem d’anar sistemàticament al darrere, etc.

Sr. Alcalde:
-Bé, és la primera vegada que em trasllada vostè aquesta situació, evidentment que sí, és a
dir, que demano als regidors i regidores de l’equip de govern, a tots en general, que facilitin
la informació als grups de l’oposició, entre d’altres coses perquè hi ha una gestió del govern
molt transparent, molt clara, no hi ha res per amagar i, per tant, que ho facilitin. Gràcies.

Sr. Henar:
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-El segon prec està relacionat amb el primer. Hem fet ja insistentment diferents plenaris
també en referència al mateix contingut. Té a veure amb un cert incompliment o amb un
incompliment clar, per dir-ho així, reiterat del calendari de reunions de les comissions
informatives que desgraciadament malgrat els seus compromisos com alcalde i en algun cas
de les regidories que no complien continuen sense portar-se a terme el calendari de
reunions aprovat per aquest plenari, en un cas concret, en la Regidoria d’Acció Social
presidida pel Sr. Lavilla. Per tant, és a dir, nosaltres ja no hi podem fer més que posar-ho
aquí de manifest, entenem que no són maneres, no són formes i no s’ha de procedir
d’aquesta manera.

Pren la paraula el Sr. Lavilla:
-Buenos días, quisiera decir al respecto que bueno, lo único que ha pasado este mes es que
nos hemos retrasado una semana por problemas varios, digamos. Y últimamente lo que
estábamos haciendo era una comisión al mes, sé que tenemos estipuladas dos pero por la
cantidad de puntos a exponer pasamos a hacer una al mes porque para reunirnos i pasar
uno o dos puntos creemos que no es necesaria. Si la cantidad de puntos a pasar
evidentemente aumenta haremos las dos que tenemos estipuladas, si quieren hacer las dos,
hacemos las dos.

Sr. Henar:
-Permeti’m Sr. Granados. Miri, és que m’acaba de deixar de pasta de moniato, és a dir,
escolti, miri, i Sr. Granados li prego que en prengui nota, és a dir, si en el context de crisi
econòmica mundial més greu dels darrers 70 anys, quan les estadístiques dels organismes
internacionals ens parlen de que la pobresa del nostre país arriba a taxes d’entre el 22% i el
30%, això són dades de la Fundació FOESSA i de Càrites. Si en aquest context la regidoria i
el regidor d’Acció Social no té temes per presentar a la Comissió Informativa d’Acció Social
vol dir que no té projectes, que no té idees, que no té iniciatives des de l’administració
municipal per combatre aquesta situació desesperada de moltes famílies, molts ciutadans i
ciutadanes de Salou. I, per tant, ho sento Sr. Lavilla, amb molta tristesa però li he de dir,
escolti vostè no es mereix estar al capdavant de la Regidoria d’Acció Social.

Sr. Lavilla:
-Bien, los puntos son infinitos y el trabajo nos está desbordando, lo que pasa es que muchos
de ellos se pasan por decreto y luego aportamos, en uno de los puntos de la Comisión,
todos los decretos que se han firmado durante el mes para que se puedan leer y pedir, en
todo caso, el informe de cada uno de ellos. Trabajar se trabaja cada día, vamos incluso
desbordados y los puntos que salen prácticamente para la Comisión son tres, cuatro o cinco
para dar cuenta pero lo grueso se está trabajando durante todo el mes, evidentemente que
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tenemos trabajo, es la regiduría yo creo, que sin desmerecer a ninguna, que más está
trabajando padeciendo, vamos a dejarlo así.

Sr. Henar:
-Doncs perdoni Sr. Lavilla pero “la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino que lo ha
de parecer”, usted, mejor dicho, sus técnicos deben tener mucho trabajo pero por lo que
parece usted muy pocos proyectos, yo creo que queda claro que los proyectos para
combatir la situación social, en concreto, de la ciudad de Salou no hay ni uno, usted es
incapaz, lo ha reconocido, no tiene trabajo, en las comisiones, usted no tiene propuestas a
las comisiones, no tiene propuestas a los plenos, deje paso a otra persona que sí que las
tenga y que utilice de una manera adecuada los recursos municipales para combatir esa
cuestión que usted ha demostrado o al menos está manifestando que es incapaz de hacer.

Sr. Alcalde:
-A veure, si em permeteu. Sr. Zacarias jo crec que aquí hauríem de diferenciar dues
qüestions i jo crec que a l’Àrea d’Acció Social es treballa i es treballa molt, vostè diu que els
tècnics estan treballant moltíssim. I després hi ha una altra qüestió, és a dir, jo no posaria en
dubte la feina que es va fent o que s’està fent en matèria d’Acció Social per ajudar a les
famílies més necessitades i al sector de la població més necessitada de la nostra ciutat però
després hi ha l’altre aspecte que és l’aspecte de donar a conèixer aquesta feina a través de
les comissions oportunes que jo entenc que és el que vostès reclamen. Bé, a la vista de tot
això vam comentar, amb el representant del Grup Popular i també el representant de CiU,
els dos portaveus de govern per veure si podem reconduir aquesta situació i, en tot cas, els
punts a tractar a la Comissió d’Acció Social que s’integrin en una altra comissió sense tenir
que perjudicar cap representació de cap grup polític si això signifiqués que hi hagués una
comissió que ho inclogués tot, una nova comissió com podria ser la de les Persones.
Per tant, s’està estudiant això, és a dir, que els punts es tractin en aquesta comissió i també
que no sigui cap mena de perjudici a la representació dels grups municipals de l’oposició.
D’acord? Quan hi hagi alguna qüestió concreta, ho dic perquè així d’aquesta manera podem
evitar aquesta situació perquè clar si ells hi ha punts que durant un mes no tenen punts
suficients per fer una comissió cada 15 dies, fem-les allà i segurament que sí que sortiran
cada 15 dies. Però insisteixo, sense que això signifiqui, que és important també, per tots
vostès, cap mena de perjudici en l’actual representació dels regidors i regidores que es
troben a la d’Acció Social.

Sr. Henar:
-Gràcies per aquesta solució que proposa, ja en parlarem. Però, en tot cas, ens brindem, el
Grup municipal Socialista es brinda per donar-li idees al Sr. Lavilla en relació a projectes, en
relació a necessitats que, en aquest cas, la ciutat de Salou ho agrairia moltíssim. Gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:27 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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