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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/8/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 30 DE MAIG DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 18:00 hores
del dia 30 de maig de 2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 25 D'ABRIL DE 2012 I L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 11 DE MAIG DE 2012
Vistes i llegides, l’acta de Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 25 d’abril de 2012, i l’acta
del Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 11 de maig 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 2727 FINS
AL NÚMERO 3648 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 2727 fins al número 3648 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA NECESSITAT
DE PRIORITZAR LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LA
INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI, I REINICIAR
AMB URGÈNCIA LES OBRES DEL TRAM VANDELLÒS-TARRAGONA

Vista la moció que presenta el Grup municipal de CiU i que es transcriu tot seguit:
“És inqüestionable que la infraestructura ferroviària del Corredor del Mediterrani és un eix de
gran valor estratègic i prioritari pel desenvolupament econòmic d’Europa, de l’Estat
espanyol i sobretot del litoral mediterrani i de la Costa Daurada en concret per diversos
motius: perquè agrupa i concentra els sectors industrials i dels serveis més dinàmics i amb
més potencial de l’Estat espanyol; dibuixa el camí més ràpid, econòmic i sostenible per
arribar al centre d’Europa; forma part integrant de l’eix FERRMED que uneix els grans fronts
portuaris més importants d’Europa (Mar del Nord i Mediterrani Occidental); vertebra la nostra
connexió amb el gran eix del comerç mundial; se situa a la conca mediterrània, per on
circulen el 60% de les mercaderies amb destinació cap el centre i nord d’Europa; i
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contribuirà, en aquest aspecte, a un creixement de les exportacions on, la intensitat dels
fluxos exteriors, també farien incrementar el PIB.
I en aquest context també és estratègic per a donar un nou impuls a l’economia de la capital
de la Costa Daurada, el Camp de Tarragona i la nostra indústria turística, ja que permetrà
consolidar, juntament amb les nostres infraestructures portuàries i aeroportuàries (el port de
Tarragona i l’aeroport de Reus) una potent plataforma intermodal de transport de
passatgers i alhora centre logístic intercontinental de mercaderies de primer ordre.
Entenem que el present i el futur del nostre model productiu i el nostre motor econòmic, la
competitivitat dels nostres sectors empresarials, depèn en gran mesura de la implantació
d’una gran infraestructura ferroviària com el Corredor, en la seva doble versió d’alta velocitat
per a passatgers i de transport de mercaderies en ample internacional, que vertebrarien,
sens dubte, una sòlida i imprescindible xarxa de comunicacions i una millor connectivitat que
tindrà un impacte positiu important sobre el turisme, perquè el Corredor afavorirà un flux més
dinàmic de visitants i atraurà nous mercats, factors clau per la competitivitat i la
desestacionalització de la temporada.
I és en aquest sentit que la transcendència i el gran potencial de desenvolupament
econòmic que suposa aquesta infraestructura del Corredor ja ha estat reconeguda per la
Unió Europea amb la seva inclusió com prioritària dins la Xarxa Central Transeuropea de
Transport (Core Network). L’impacte econòmic i demogràfic d’aquest eix ferroviari sobre un
territori que, respecte el conjunt de l’Estat, concentra el 50% de la població i el 70% del
moviment turístic, i genera el 45% del PIB de l’Estat, fa inqüestionable la “prioritat” que ha de
tenir per sobre d’altres inversions ferroviàries menys productives en relació a la generació de
riquesa i la capacitat de mobilitat dels ciutadans i transport de visitants.
Comptant les deficiències i mancances en matèria de connectivitat ferroviària que presenta
el nostre territori, que condiciona molt el nostre futur econòmic, entenem que el
desenvolupament prioritari de les infraestructures del Corredor significaria impulsar la
generació de llocs de treball i millorar la competitivitat i productivitat del nostre teixit
empresarial, ja que esdevindria un element de vertebració social i econòmic de primer ordre
i un instrument vàlid per a la dinamització del nostre sector turístic.

Per tot l’exposat, el grup municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament de Salou el
següent acord:
1.- Manifestar la nostra preocupació i malestar per com queda el projecte i les obres
pendents del Corredor del Mediterrani al nostre territori, perquè les intencions del Govern
Central d’equiparar en importància i compatibilitat altres traçats del centre de la península
aniran de ben segur en detriment del Corredor litoral i de retruc afectaran les actuacions que
han de permetre el definitiu desmantellament de la via fèrria al seu pas pel nucli urbà de
Salou, tot hipotecant i retardant un dels projectes més importants de vertebració urbana i de
dinamització econòmica com és l’Eix Cívic.
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2.- Mostrar, doncs, tot el nostre suport a les accions, gestions i iniciatives que es puguin
realitzar tant en defensa i impuls de la totalitat del projecte del Corredor, com en reivindicar
la urgència d’executar les principals necessitats de l’actual xarxa ferroviària al nostre
municipi i al nostre territori com són: reinici i finalització de les obres paralitzades de
desdoblament de la línia convencional Vandellòs-Tarragona del Corredor; la connexió del
Corredor amb la línia d’Alta Velocitat a partir de l’estació Central de l’Aeroport de Reus;
agilitzar la línia d’alta velocitat Castelló-Tarragona; la connexió del port de Tarragona amb
l’ample de via europeu de mercaderies; i completar les connexions de l’estació de SalouPortAventura amb l’estació del Corredor de Vila-seca, amb el corresponent ramal cap a
l’estació central intermodal de l’aeroport de Reus.
3.- Instar al Govern Central a que realitzi totes les accions necessàries perquè el Corredor
del Mediterrani es desenvolupi de forma prioritària, amb la necessària previsió i inversió que
faci possible l’execució i la finalització del Corredor en el tram català en l’horitzó de l’any
2020.
4.- Instar, al mateix temps, a tots els partits i grups de l’arc parlamentari espanyol a que
manifestin, de forma clara, inequívoca i immediata, la prioritat d’executar el Corredor
Mediterrani respecte d’altres projectes ferroviaris que es plantegen en altres zones
d’Espanya.
5.-. Donar trasllat d’aquesta moció i els seus acords al president del Govern de l’Estat
espanyol, a la Ministra de Fomento, als grups polítics del Congrés i del Parlament, al
Conseller de Territori de la Generalitat, al president de la Generalitat, i als alcaldes de
Tarragona, Reus, Vila-seca i Cambrils.”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.
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Sr. Otal:
-Bona tarda, gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El nostre grup votarà a favor
d’aquesta proposta de moció de Convergència i Unió. Entenem que és força explícita i
extensa, resalta la importància d’aquesta infraestructura que dóna sortida a la façana
mediterrània, en una de les zones més dinàmiques tant des del punt de vista empresarial,
metal·lúrgic, industrial i turístic de l’Estat espanyol i, a més a més, que ens afecta d’una
forma directa. Entenem que està ben plantejada, es fa una reclamació realment important i,
per tant, també ofereix una oportunitat de corregir totes les mancances que pugui presentar
el nostre sistema territorial poc vertebrat en l’actualitat. Per tant, entenem que és una
infraestructura fonamental i donarem suport a la moció. Gràcies.

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

Sr. Garcia:
-Sí, senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Desde el Grupo municipal Popular al cual represento pues también el voto será favorable a
la moción presentada. Poco hay que manifestar ya al respecto del propio contenido de la
moción, ya bien se ha manifestado por el Sr. Otal. Entendemos que es una infraestructura
muy importante, de una importancia vital para el territorio y también es de una importancia
vital para el sector empresarial y comercial de la zona y, como no, para el turismo que es el
motor económico de nuestra población. Sí que me gustaría manifestar simplemente que hoy
mismo hemos podido leer, por ejemplo en la Vanguardia de hoy, que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el alcalde de Barcelona, el Sr. Xavier Trias, y se
ha reunido con el alcalde de Cornellà de Llobregat y sí que ha manifestado que el Corredor
del Mediterráneo es la prioridad número uno para el Gobierno porque lo considera como eje
fundamental debido a su capacidad de generar riqueza. Y como consecuencia de esta
reunión se ha establecido el compromiso de crear una comisión en la que participarán los
Ministerios de Hacienda y Fomento así como el Área Metropolitana de Barcelona y también
la propia Generalitat de Catalunya. Con ello quiero decir que bueno, que entendemos que es
un principio para poder acordar como tiene que desarrollarse esta infraestructura tan
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importante para nuestra población y para nuestro territorio y esperamos que llegue a buen
término.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bona tarda regidors i regidores, senyores i senyors. Bé, la moció és
prou explícita, el Sr. Otal ha fet referència a les seves virtuts, per tant, és a dir, només
destacar dues qüestions. La primera, en fi, tot i que saludem, jo no he sentit aquestes
notícies, en tot cas sí saludar que si efectivament el Govern central i en boca del Sr. Mariano
Rajoy doncs s’han fet aquestes afirmacions de priorització esperem que la Ministra no ho
desmenteixi perquè hi estem acostumats ja, perquè la Ministra de Foment justament té una
gran desorientació, fent en aquest cas afirmacions de priorització d’altres traçats que no són
precisament el del Mediterrani, que passen, i la moció fa referència a aquestes qüestions,
per damunt de criteris que no són estrictament d’economia productiva sinó criteris que jo
entendria que serian de caràcter polític segurament o, fins i tot, diria partidistes, i fins i tot,
insisteixo en aquesta qüestió, contraris al parer de la Unió Europea com ja s’ha manifestat
en més d’una ocasió. Per tant, ens felicitaríem que això fos així, que no sigui el moment de
la fotografia que es fes aquesta afirmació, que la ministra de Foment no torni a fer una
afirmació com ja ha fet mesos anteriors absolutament contrària a aquesta qüestió i, per tant,
és a dir, doncs valorar-lo positivament.
Però la segona qüestió a la qual volia fer referència també, evidentment, és destacar i
felicitar-nos pel grau de consens aconseguit entre els partits del govern i de l’oposició per
aquest acord, no només en aquesta moció, que és molt important, sinó en les altres tres que
tot just venen a continuació que també són especialment importants i, per tant, és a dir,
felicitar a tothom per aquests acords.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Bé, jo vull agrair a tots els grups municipals que s’han sumat a
la proposta d’aquesta moció del Grup municipal de CiU i també fer una reflexió que com molt
bé estaveu dient tots els portaveus doncs la moció en si mateixa ja és molt explícita i
suficientment extensa per tenir els argumentaris suficients per adherir-se a ella i presentar-la
com així s’ha fet. I és que, en definitiva, en moments de crisi econòmica els governs tenim
una obligació i la nostra obligació és impulsar l’economia ajudant amb el que està a les
nostres mans. Per tant, sí que hem de tenir un control de la despesa, el control és
importantíssim però també tenim l’obligació d’invertir, és a dir, les administracions públiques
no poden paralitzar la inversió perquè això significa tancar el cicle de desenvolupament
econòmic. Justament en moments de crisi econòmica és quan s’ha de fer una valoració
profunda de què és allò en el que volem invertir i hem d’invertir en equipaments i hem
d’invertir en infraestructures que signifiquin desenvolupament econòmic, no pas major
despesa. I justament aquesta moció el que demanda és això, és a dir, que els criteris polítics
es quedin a banda i que es prioritzin els criteris econòmics perquè, en definitiva, això el que
farà serà impulsar l’economia del territori. I estem parlant d’un territori com és el Mediterrani
a l’Estat espanyol on es concentra el 70% del turisme, la poca o de les poques indústries
econòmiques que estan funcionant al nostre país però també una producció molt important
en matèria d’indústria i el 45% de la població. L’Estat espanyol no pot deixar passar més
temps d’estar desconnectat amb Europa i necessitem estar connectats amb Europa i amb
l’Alta Velocitat, no podem viure més temps d’esquenes a Europa i l’únic traçat ferroviari que
això ho pot garantir és l’eix del Corredor del Mediterrani, tot el demés són qüestions
polítiques o són qüestions de globos sondes.
Per tant, gràcies a tots els grups municipals i esperem que tots plegats puguem fer la
suficient força perquè hi hagi una reflexió per part del govern que té la competència i prioritzi
definitivament aquest Corredor que, a més a més, per la nostra ciutat és fonamental, és
fonamental perquè nosaltres patim de forma directa la divisió territorial de la ciutat de Salou i
tenim, com tots vosaltres recordeu, un protocol, un conveni signat amb Adif, ara fa un any, i
en aquell moment amb el ministre José Blanco, ministre de Fomento, en el qual es preveia
quines serien les conseqüències positives una vegada s’hagin aixecat les vies del tren a
Salou. Per tant, hem de fer força tots els grups polítics del municipi de Salou perquè
obtinguem un benefici no només per les economies locals sinó que també amb l’urbanisme i
el desenvolupament fonamental per la nostra ciutat. Moltes gràcies als grups municipals.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UTPS I RDS DE
SALOU DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ
DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL
LLOGUER SOCIAL
Vista la moció que presenten els Grups municipals del PSC, UTPS i RDS i que es transcriu
literalment tot seguit:
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“El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de
l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors
i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més
greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la
vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del
sobrendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als
efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir
les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda
familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho
necessitin, es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores,
que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantintlos un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el
màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i
l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de
Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i
les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa
al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar
l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge
digne al conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer
social i proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals
un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos
que afecti la residència habitual.

 8
92
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

²4I4R0D6D245S67000HW60»
²4I4R0D6D245S67000HW60»
4I4R0D6D245S67000HW6

 SECWI0D2



05-06-12 08:23

2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú
acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de
desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o
tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les
entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o
d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a
establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic
d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).
5.
Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic
dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de
que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles
persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió
acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que
permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i
efecte del seu reallotjament segur i assequible.
7.
Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento i a les Mesa del Congrés de Diputats i del
Senat.
Salou, a 24 de maig de 2012.”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP, aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Gràcies. Bé aquesta moció i les que venen en els punts 204 i 205, que conceptualment és
el mateix perquè tenen una mateixa dimensió social faré una única intervenció per les tres.
En definitiva, el que tenim al damunt de la taula és una iniciativa d’uns partits polítics
sotasignants que representen una sensibilitat envers a uns assumptes socials de màxima
importància i que van encaminades aquestes mocions a rectificar o matisar determinades
actuacions de part del Govern Central, de l’Estat, i també de la Generalitat perquè de tot
arreu arriben els ajustos i les retallades. En definitiva, el que està passant és que les
mesures que pràcticament es prenen cada dia estan afeblint o qüestionant l’Estat del
Benestar, que els pilars fonamentals de l’educació, la sanitat, que tant de temps va costar
fer-los amb nosaltres al llarg dels últims 30 anys són sectors fonamentals que requereixen
atenció prioritària de totes les forces polítiques i que s’han de prestar amb un caràcter de
gratuïtat, universalitat i qualitat i això s’ha estat desfent. És una llàstima perquè tot el que és
Europa Occidental, l’estat Espanyol no era sinó una continuació on precisament es
diferenciava com una part del món on s’estava més avançat. Això s’està desfent, s’està
desmoronant i és absolutament imprescindible defensar mitjançant aquesta via de les
mocions el compromís de tothom per tal que l’Estat no deixi desprotegides àmplies capes
socials que en sortiran clarament perjudicades.
Jo crec que donar passos enrere en aquest sentit retallant aquest pilars i fent-los més febles
i més qüestionables no suposen sinó retallar els drets dels ciutadans a mig i llarg termini i en
qualsevol cas establir un qüestionament de la qualitat de vida i retirar principalment els
factors que havien fet unes societats cohesionades de tot el que és el món occidental. Jo
crec que és una gran errada, entenc que estem en temps d’ajustos i de dificultats
econòmiques que passen no només per les retallades sinó també per polítiques de
creixement i estic absolutament convençut que si hi hagués voluntat política hi ha territoris
per explorar que podien quedar alliberats sectors claus de l’economia com és la sanitat,
l’educació i com la primera moció que acaba de llegir el secretari d’un tema de matèria
social. Jo crec que és important i reclamo des d’aquí la unió de totes les forces polítiques
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igual que a l’anterior per reclamar que això tingui una tendència a la baixa i una rectificació.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Otal.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Garcia:
-El Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció perquè la considerem totalment
demagògica i oportunista. I els hi diré el perquè.
Han sentit vostès parlar del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos?
Imagino, suposo que sí, però per si de cas els hi explicaré per sobre en què consisteix.
L’exposició de motius de la llei ve a dir, entre d’altres moltes coses, el següent, diu
l’exposició: “resulta dramática la realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias
que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad
económica, prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la
adquisición de su vivienda. “
“El Gobierno considera, por ello, que no puede demorarse más tiempo la adopción de
medidas que permitan aportar soluciones a esta situación socioeconómica en consonancia
con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado en el artículo 47
de la Constitución española”
“A tal fin, se establecen en este real decreto-ley diversos mecanismos conducentes a
permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias
dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía
real. Estas medidas se complementan, no obstante, sin deteriorar los elementos
fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene
asentando históricamente nuestro sistema hipotecario. La mayoría de las medidas serán de
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aplicación a quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. En este
sentido, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren en
situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus
obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de subsistencia. Este umbral es
sensible igualmente a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar,
así como de los titulares de las garantías personales o reales que, en su caso, existiesen”

Com veuen, arriben vostès tard amb aquesta moció perquè el Govern de la nació s’ha
sensibilitzat amb la problemàtica actual, i per aquest motiu s’ha aprovat el Reial decret llei
6/2012, comptant amb el suport de CiU i del PNV, en la seva votació al Congrés dels
Diputats.
El model de protecció dissenyat en aquesta llei gira entorn de l’elaboració d’un codi de
bones pràctiques al qual es poden adherir, voluntàriament, les entitats de crèdit.
Aquest codi inclou tres fases d’actuació. La primera de les fases, dirigida a procurar la
reestructuració viable del deute hipotecari, a través de l’aplicació als prèstecs o crèdits d’una
carència en l’amortització de capital i una reducció del tipus d’interès durant quatre anys i
l’ampliació del termini total d’amortització.
En segon lloc, de no resultar suficient la reestructuració anterior, les entitats poden, si
s’escau, amb caràcter potestatiu, oferir als creditors una “quita”, que es diu, sobre el conjunt
del seu deute.
I finalment, si cap d’aquestes dues mesures aconsegueixen reduir l’esforç hipotecari dels
deutors a límits assumibles per la seva viabilitat financera, aquests podran sol·licitar, i les
entitats hauran d’acceptar, la dació en pagament com a mitjà alliberatori definitiu del deute.
En aquest darrer supòsit, les famílies poden romandre en el seu habitatge durant un termini
de dos anys satisfent una renta assumible.
D’altra banda, s’incorporen al col·lectiu de beneficiaris les ajudes a llogaters que preveu el
R.D. 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla d’Habitatge i Rehabilitació
2009-2011, a les persones que hagin estat objecte d’una resolució judicial com a
conseqüència de processos d’exclusió hipotecària així com les que subscriguin contractes
d’arrendament com a conseqüència de les mesures contingudes en el citat codi de bones
pràctiques.
Mirin, avui utilitzaré les paraules que va fer servir el diputat al Congrés per CiU, Pere
Macías, a l’hora d’explicar el vot favorable dels nacionalistes catalans al reial decret llei, i
deia Macías: “per fi arriben les primeres mesures” per aturar aquesta situació, que CiU ja va
reclamar fa dos anys i mig. Avui no puc més que fer meves aquestes paraules i dir-li’s que
deixin de fer demagògia política.
Però és que a més, el propi Macías retreia als Socialistes la incoherència de votar
negativament quan fa uns pocs mesos no van fer absolutament res per solucionar aquest
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problema i ha recordat als qui demanen una dació en pagament més agressiva que això
suposaria un encariment del crèdit, fet que afectaria no només al 2% d’hipotecats que no
poden fer front als pagaments sinó també al 98% restant que sí que ho fan, això és el que
deia Pere Macías.
Per això sí que m’agradaria avui preguntar-li, dir-li al Grup Socialista, per quin motiu no van
aprovar, quan ells estaven al govern de la nació una mesura similar a la que ha aprovat el
Govern d’Espanya. Si volen presentar mocions ho poden fer, són totalment lliures i estan
legitimats però sí que els hi demanaria que fossin una mica coherents, en cas contrari doncs
se’ls hi continuarà veient el plumero Sr. Zacarias, vostès han votat en contra d’aquesta llei al
Congrés dels Diputats i ara demanen mesures. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Miri, vostè ha fet una gran defensa que realment respon al perfil del
Partit Popular, vaja pensava que estava escoltant més al president del Banc de Santander
que a vostè, que al Partit Popular, és a dir, perquè ha fet una magnífica defensa de perquè
no a la dació en pagament. Però miri, vostè ha parlat de moltes coses.

Sr. Garcia:
-La dació en pagament sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-No, no, no, la dació en pagament tal i com està a l’ordenament jurídic actual és
conseqüència de la decisió de l’entitat bancària, és el banc qui decideix, no el ciutadà.
Estem parlant d’un dret. Home, parla vostè de demagògia, demagògia Sr. Garcia vagi vostè
a explicar-ho a les persones que dia sí, dia també surten a la premsa, als mitjans de
comunicació que han perdut el seu habitatge, vagi a dir-li’s que aquesta posició és una
posició demagògica. En tot cas, el que s’està plantejant i per què ho va votar en contra el
partit Socialista? Molt clarament, perquè no reconeixia el dret, perquè no reconeixia el dret.
Altres arguments jurídics d’altres països afortunadament doncs, en el món occidental,
aquesta és una pràctica habitual, és a dir, vostè pot deixar la penyora, que és en aquest cas
el bé immoble però si pel que sigui no pot pagar-ho aquesta és la penyora i el retorn, la
dació en pagament, el retorn d’aquesta penyora, d’aquest immoble, acaba amb els deutes.
Però al nostre país pel sistema, per la legislació actual de la que ni vostè ni jo en tenim cap
culpa però és la real, el que passa és que pots quedar-te endeutat de per vida i, a més a
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més, sense llar. Aquest és el gran problema, haver de donar, de tornar l’immoble, la teva llar
de tota la vida i a sobre quedar-te endeutat de per vida, aquest és el gran problema i això és
el que en aquest cas la iniciativa legislativa popular Sr. Garcia pretén precisament avançar
en una visió progressista d’una normativa que permeti resoldre multiplicitat de casos que
des del punt de vista social són inacceptables. Aquesta és la qüestió, no parli de noves lleis
Sr. Garcia, a vostè sí que se li veu el plumero. Per tant, insisteixo, el Sr. Botín segurament
estaria encantat de sentir-lo però segurament aquelles persones que han perdut la vivenda,
que han perdut l’habitatge i que estan hipotecats de per vida donarien altres explicacions i
bastant més contundents de les que vostè ha donat.

Sr. Garcia:
-Sí, però és que Zacarias, segurament si no s’hagués aprovat aquesta llei estarien més
desprotegides i amb el suport que vostès van donar al Congrés dels Diputats evidentment
encara estarien pitjor que el que estan ara.

Sr. Henar:
-Sr. Garcia li dic clarament, és a dir, aquesta llei el que li dóna és la possibilitat de si l’entitat
creditora decideix entrar en un marc de negociació pot ser, si no, no. I estem parlant d’un
dret, estem parlant de que això esdevingui un dret del ciutadà, poder retornar la penyora,
poder retornar l’immoble i no estar endeutat de per vida.

Sr. Alcalde:
-Bé, si no hi ha cap intervenció més, el grup de CiU votarà a favor aquesta moció perquè en
quant que és una moció que ajuda a mitigar els impactes de la crisi econòmica doncs a les
famílies més necessitades i, per tant, no podem deixar al marge l’estat social.

204.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UTPS I RDS DE
SALOU CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE
L'ESTAT
Vista la moció que presenten els Grups municipals del PSC, UTPS i RDS i que es transcriu
tot seguit:
“El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un
conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al sistema públic d’educació- i
que suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
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D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de
caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat
que els instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’
increment d’hores en els currículums dels Cicles formatius de FP.
Altres de les mesures aprovades no tenen en compte les competències de les autonomies,
com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous
conceptes retributius a les nòmines del professorat o l’increment d’hores lectives del
professorat (25 hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús
de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els
Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les
taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Les mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial Decret-Llei, afecten
l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera infància, fins a
la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva equitat i
igualtat d’oportunitats,

És per això que els Grup Municipal del PSC de Salou, d’UTPS i de RDS proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels
nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu
d’abans de la LOGSE (1990)
2.

3.

Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les
autonomies i fonamentalment contra l’estatut d’autonomia de Catalunya i donar
suport al govern de la Generalitat en les seves reclamacions a l’Estat i per revisar
aquelles mesures estructurals que envaeixen competències de la Generalitat de
Catalunya i així poder mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris
d’equitat i justícia social.
Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius de Salou i
a les seves Associacions de Mares i Pares, al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Salou, a 24 de maig de 2012.”
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El Ple de l’Ajuntament APROVA, per 16 vots a favor (7 de CIU, 4 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP, aquesta moció.

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

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-A mi en primer lugar sí que me gustaría, de alguna manera, agradecer a la oposición el que
se presenten este tipo de mociones porque al menos me brindan la oportunidad de poder
explicar en este órgano plenario el porqué de las reformas que está llevando a cabo el
Gobierno de la Nación, que quizás de otro modo no tendría esa oportunidad de explicarlo en
el órgano plenario. Por lo tanto, posiblemente me haga un poco pesado pero ya que me dan
esa oportunida les voy a explicar el porque vamos a votar también en contra de la moción
presentada por el tema de los supuestos recortes en educación. El Grupo Popular votará en
contra de esta moción porque estamos convencidos de que las reformas que se están
llevando a cabo en el sistema educativo español eran necesarias, eran necesarias por una
serie de motivos.
En primer lugar porque el sistema educativo español suspende por su falta de excelencia.
Los índices de fracaso (26 por ciento) y de abandono escolar (28,4 por ciento) doblan a los
de la Unión Europea (14,4 por ciento).
Además los alumnos españoles de quince años se encuentran a la cola de Europa en
lectura. Nos supera Grecia, Portugal, Francia, Reino Unido, entre otros. En España tan sólo
el 25,4% de la población entre 25 y 34 años tiene estudios medios. En Alemania, el 60,3%.
En Francia y el Reino Unido superan el 40%.
Está claro que el actual modelo ha roto la igualdad de oportunidades entre todos los
españoles porque la diferencia entre comunidades autónomas en relación al nivel de
conocimientos de los alumnos ha llegado a ser de incluso un curso académico.
Pero además, España tiene 79 universidades pero ninguna de ellas se encuentra entre las
150 primeras catalogadas del mundo.
Éste es el balance del modelo educativo socialista vigente desde hace más de dos décadas.
Seguir manteniendo este modelo tendría unas consecuencias muy negativas para el
crecimiento económico de nuestro país; más de la mitad de los jóvenes abandonan la
escuela con una muy baja formación y escaso conocimiento de idiomas. Cuando se evalúa
el modo en el que nuestro sistema educativo transmite a los alumnos el conocimiento de las
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materias fundamentales como la lengua, las matemáticas y la ciencia quedamos, año tras
año, lejos de los mejores.
Y es que además, todos los informes internacionales reconocen la calidad del profesorado
como factor decisivo para la mejora de la calidad del sistema.
En España el actual modelo educativo ha diseñado un sistema de acceso a la función
docente que frustra las expectativas profesionales de muchos jóvenes. Por eso es preciso
elaborar un Estatuto del docente que diseñe una verdadera carrera profesional y que
reconozca al profesorado como autoridad pública, vuelvo a repetir, el profesorado debe ser
reconocido como una autoridad pública.
El Real Decreto Ley de fecha 20 de abril de 2012 tiene como objetivo mejorar la eficiencia
de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir
a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco
constitucional y de la Unión Europea.
En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las
administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los
irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto
público y en la oferta de empleo público.
Entre esas medidas de racionalización del gasto relativas a las enseñanzas no universitarias
las hay de dos tipos, las hay coyunturales, y por tanto reversibles, cuando cambien las
condiciones económico-financieras del país, y, por otro lado, las hay de carácter estructural
porque suponen incrementos de eficiencia en la prestación del servicio que no aparejan
riesgo de merma de la calidad del mismo, sinó que, por el contrario, pueden contribuir a
incrementarla.
Entre las medidas de carácter coyuntural, entre otras, podemos destacar:
1. Modificación de las ratios de la L.O.E. con carácter temporal.
Permite a las comunidades autónomas en momentos de limitación de la tasa de reposición
aumentar en un 20% el número máximo de alumnos por clase previsto en la L.O.E.: 25 en
Primaria y 30 en Secundaria.
Pero es que si hacemos una comparativa con muchos otros países europeos les diré que
aún así nuestra ratio sigue estando dentro de los más bajos de muchos otros países, entre
ellos Alemania, Italia, Irlanda, Dinamarca, Escocia o incluso Estados Unidos, incluso
incrementando esa ratio.

2. Aumento de las horas lectivas del personal docente.
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Se establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas
en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio
de funciones de dirección o coordinación del centro.
Somos conscientes de que es una medida que exige un esfuerzo por parte de los docentes
pero que tampoco va a afectar a la calidad de la educación. Hay margen de actuación en
este punto en la medida en que la ratio alumnos/profesor de España (8.6) es la segunda
más baja de toda la UE y de la OCDE.
De hecho España se encuentra, junto a Portugal, Italia, Eslovenia, Chequia, Austria y
Luxemburgo, en el grupo de países de la OCDE que tiene ratios bajas y bajo rendimiento.
En contraste con Francia, Alemania, Países Bajos, Estonia o Reino Unido, que tienen ratios
altas y alto rendimiento académico. Eso de alguna manera acredita y eso de alguna manera
demuestra que nada tiene que ver el que se incrementen las ratios para que el rendimiento
sea el óptimo.
Todo esto es respecto a las medidas de carácter coyuntural pero también les he hablado de
las estructurales. Entre las medidas de carácter estructural, entre otras, hay:
1. Eliminación de la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en
los términos previstos en la L.O.E.
Se propone su derogación a fin de que sean las administraciones educativas las que
determinen la oferta de Bachillerato de los centros, de acuerdo a la demanda de los alumnos
y a sus necesidades de organización educativa.
También se producen cambios o modificaciones a nivel de docencia universitaria. En
España actualmente hay 79 universidades públicas y privadas y 236 campus universitarios.
Pero ninguna de ellas está entre las 150 universidades mejores del mundo.
Hay más de 2000 titulaciones, 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres y 1.680
doctorados. Pero sin embargo no existe una evaluación real que permita determinar la
demanda de los títulos de grado en el mercado laboral.
El coste medio estándar por alumno y curso (60 créditos) para la administración, es decir,
para el conjunto de la sociedad española asciende a 6.300 €.
Sin embargo, el 30% de los universitarios abandona los estudios, doblando la media de la
UE que se sitúa en un 16%. Esto supone al Estado, es decir, a todos los españoles un gasto
de 2.960 millones de euros.
En el periodo 2000 a 2008 la financiación universitaria ha experimentado crecimientos
superiores a los que ha registrado la producción bruta del país (90% frente al 72.7%
respectivamente).
El gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB en España se sitúa
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en los niveles de la OCDE (1,2%).
En España, en los últimos ocho años, el gasto público en educación superior ha crecido un
44% por el 12% del gasto privado. Mientras que en la Unión Europea el gasto público ha
crecido un 32% por un 162% el privado.
La OCDE concluye que unas elevadas tasas universitarias no son incompatibles con el
acceso a la educación superior de la población, si se combinan con un apoyo a los
estudiantes mediante becas y préstamos, que es lo que se está haciendo con esta ley.
¿Y cuáles son las reformas que se plantean ante este panorama?
1. Aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al
coste efectivo de los mismos. Hasta ahora pagaban hasta un 15% según la comunidad
autónoma. Mientras que después de la reforma:
El coste de la primera matrícula cubrirá entre el 15 y el 25% del coste real en los títulos de
grado y másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión.
En segunda matrícula entre el 30 y el 40% del coste real.
En tercera matrícula entre el 65 y el 75%.
En cuarta matrícula entre el 90 y el 100% del coste.
Para el resto de másteres en primera matrícula se cubrirá entre el 20 y el 50% del coste real
y a partir de la segunda matrícula entre el 20 y el 75%.
Con ello se pretende incentivar que existan unos alumnos que de verdad busquen la
excelencia, es decir, lo que se pretende es incentivar el sacrificio del alumno y no que aquel
alumno que pueda repetir reiteradamente cursos el resto de los españoles tengamos que
seguir subvencionando sus matrículas universitarias.
Sin embargo, decir también que esta subida va acompañada de un incremento en las becas,
para avanzar hacia un sistema más equitativo, que garantice la igualdad de oportunidades y
en el que reciban ayudas quienes realmente lo necesitan. Nuestro objetivo es que ningún
alumno tenga que renunciar a estudiar por causas económicas.

2. Racionalizar el número de titulaciones de grado mediante la exigencia de un número
mínimo de alumnos.
Esta medida tiene por objeto actuar sobre la dimensión mínima de una oferta “viable”, es
decir, sobre el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación, así como
racionalizar el mapa universitario español.
Desgraciadamente existe tal oferta en nuestra nación que muchas veces simplemente por
no existir demasiada demanda se hace inviable ese proyecto y finalmente todo eso lo
tenemos que costear todos y cada uno de los españoles.
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En definitiva, el Grupo Popular votará en contra de la moción presentada porqué no va en
detrimento de la educación ni de la formación de nuestros jóvenes. Y además, porqué no es
cierto que exista invasión competencial alguna que atente contra el estado de las
autonomías y mucho menos contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya. La propia
consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha manifestado, hace pocos días,
lo siguiente: “donarem compliment a allò que és obligatori, però aplicant amb cura el que és
opcional”, “amb aquestes mesures podem mantenir el principal repte del sistema educatiu,
que és la qualitat de l’ensenyament, demanant –és veritat- un esforç superior al professorat
però fent allò que permeti col·laborar en la reducció del dèficit”. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. A veure, suposo que vostè no es creu tot el que ha dit, n’estic
absolutament convençut, tot i que ho ha llegit molt bé i que segurament s’havia mirat els
programes, ha mirat els preàmbuls de la llei, etc. Però escolti, vostè no té ni idea del que
està dient, li dic amb tota cordialitat però ho dic amb tota fermesa. Vostè no sap el que diu,
vostè no sap què significa tenir 30 alumnes a preescolar de 3 anys, no en té ni idea. El 20%
de 25 alumnes seria 2,5 i 2,5 són 30, això és incompatible amb la qualitat de l’ensenyament,
que ho sàpiga això vostè i el Sr. Rajoy, tots plegats, no en tenen ni idea.

Sr. Garcia:
-Som molt diferents a la resta de països europeus.

Sr. Henar:
-No, no, perdoni, no, no, perdoni, perdoni, absolutament diferents, s’equivoca, perquè entre
d’altres coses ha posat uns quants exemples, jo he estat en alguns d’aquests sistemes
educatius que vostè diu i miri, a preescolar a 3 anys en comptes d’un hi ha dos professors,
per 27 o 28 alumnes, dos professors, cosa impensable en aquest país. Fa anys que
reivindiquem això i estem a anys llum. Per tant, entrar en aquestes dinàmiques, com pot
creure’s vostè que disminuint la inversió en educació, l’educació pública guanyarà en
qualitat. Però que no se n’adonen que és absurd.
Vostè ha parlat de la OCDE. La OCDE fa molts anys que té molt clar que l’èxit educatiu, que
la qualitat dels sistemes educatius va en funció de la inversió en el sistema, arribar al 7%,
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8% del PIB és un objectiu que encara no hi hem arribat i si continuem amb aquestes
retallades evidentment estarem molt lluny d’aquí a l’any vinent.
Per tant, escolti, en el tema de les substitucions, com pot dir que no substituir els professors
que estan de baixa és donar qualitat a l’ensenyament, com pot tenir la barra de dir això
vostè, que no se n’adona, que no se n’adonen. Escolti, aquí hi ha un altre objectiu, no
s’equivoqui Sr. Garcia, no s’equivoqui i he sigut molt clar, la ciutadania ho té molt clar, vagi
vostè els dimecres a les escoles d’aquest país i veurà quin color, d’una manera
generalitzada, porten les samarretes els professors, color groc amb unes tisores, tots els
centres educatius del país, públics, els concertats ni un que les porti. I miri, aquí està el
problema, aquestes polítiques del Partit Popular afavoreixen essencialment els col·legis
privats i aquells que defensem l’escola pública com a element fonamental de la igualtat
d’oportunitats de tots els ciutadans som els qui estem defensant les no retallades en
educació, igual que a la sanitat, que són pilars de l’Estat del Benestar, com abans els deia.
Miri, no li rebatré cap de les coses que vostè ha dit, en absolut, perquè responen a un
plantejament de justificació d’una cosa que és injustificable, pensar que amb menys inversió
tingui més qualitat, amb això en tinc prou. Gràcies.

(LA REGIDORA SRA. ROSA SANAHUJA ABANDONA LA SALA DE PLENS)

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

Sr. Otal:
-¿Puedo intervenir señor alcalde? Muy brevemente.

Sr. Alcalde:
-Sí, diga usted Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bueno, yo un poco en la línea de lo que ha dicho el Sr. Zacarias, por alusiones directas,
porque hombre, algo después de tantos años en el sistema educativo, algo sabremos.
Bueno, voy a reconocer que en los años que yo llevo en el Ayuntamiento de Salou,
sinceramente lo digo, no he oído nunca tantas barbaridades todas juntas. Yo entiendo que
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un representante de un partido estatal tenga que justificar y tenga que argumentar en la
dirección de su partido y es comprensible y normal pero créame usted que, es que es
exactamente lo que ha dicho el Sr. Zacarías, es decir, usted no se puede creer realmente lo
que ha dicho y más los que estamos dentro y conocemos las vías concretas cuantitativa y
objetivamente que se está haciendo entorno a la educación, que van en contra y en
detrimento de la calidad de la enseñanza pública que tanto tiempo costó conseguirla. Es
verdad y es correcto su planteamiento inicial de que hay una problemática, una problemática
inicial que también es muy subjetiva y se ha exagerado respecto a las diferencias europeas,
diferencias respecto a la columna total de lo que sería de diferencias es mínima y que es
verdad también que es una falta de compromiso de todos los partidos políticos que no han
sido capaces de ponerse de acuerdo mediante un pacto nacional por la educación que
debería ser intocable, intocable y consensuar, que no debería ser muy difícil y que han
primado en un sector tan sensible a los intereses partidistas y el resultado lo tenemos aquí,
pero que tampoco es tan dramático, precisamente la enseñanza pública en este país había
tenido un proceso bastante interesante, con bastante integridad que ahora se está
perdiendo a marchas agigantadas y sólo de dificultades económicas en los centros
concertados, que se cobran a través de diferentes estrategias impide que la escuela
concertada esté hoy bueno, cargándose a la escuela pública.
Mire usted, la multitud de medidas, hasta 18 medidas concretas donde salimos perjudicados
profesionalmente desde todo punto de vista las sustituciones y la bajada de la inversión
pública, la reducción de la atención prioritària a grupos que pueden tener problemas, es que
va a ser una repercusión inmediata, la ratio tiene un efecto brutal, es que no hay ni espacio
físico. Por ejemplo aquí creo que no lo podrán hacer, esto también puede pasar, pero es
real, porque estos centros y la trayectoria que llevaban estaban diseñados para caber entre
25 o 27, pero en el momento en que formalmente se puede poner un 20% más, que da 35,
pues sí que influye mucho. Si además en estos sitios le añadimos la dificultad que supone
tener un 10%, un 20% de la clase, 7 o 8 alumnos de integración, desde ciegos, pasando por
dificultades auditivas y ya no digamos los temas lingüísticos, bueno, conforma un problema
grave. Y todas las medidas que se están tomando recortan calidad de la enseñanza de
forma directa.
Créanme que es cierto, pero no lo digo yo, es que también lo defensa Zacarías, es que lo
dice todo el mundo, parece que hay un consenso total, nadie puede creer que mejora un
servicio universal que funcionaba relativamente bien, bajando la inversión claramente y
recortando derechos y teniendo descontentos los principales actores de la comunidad
educativa que es el profesorado. Y esto es real y es mayoritario, yo no creo, sinceramente,
que más allá de algún compromiso partidista muy directo es que nadie que se dedique
profesionalmente a la educación está de acuerdo con las medidas que se están tomando.
Entonces hombre, tratarnos de demagógicos, dos veces que usted nos ha tratado, nosotros
tratamos de dar aquí unas propuestas que creemos coherentes y objetivas que se deben de
defender, usted puede discrepar pero hombre. Yo quiero entender que es el
desconocimiento real que usted tiene, es verdad que lo ha defendido muy bien, usted tiene
que estar con su partido pero a lo mejor en su partido deberían decir que no debería llegar
tan allá, usted quedaría muy bien quedándose un poco antes porque aquí se ha pasado. Yo
no he oído nunca tantas barbaridades en este sentido, no puede mejorar la calidad de la
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enseñanza cuando se restan recursos y proyectos, y esto es cierto, por supuesto que
coincido totalmente con el Sr. Zacarías.

Sr. Garcia:
-Para acabar el debate, manifestar, porque yo lo que les he dado son datos objetivos, no me
los he inventado, son datos de la situación existente en nuestro país, con datos objetivos. A
partir de ahí el que ustedes ya estén avanzando que con esta reforma se va a ir a peor pues
cuanto menos considero que es un poco arriesgado. Tendremos que ver cual es el resultado
posiblemente de aquí a un año, de aquí a dos años, no tenga que reconocerles que esta
reforma no sirvió al objetivo por la cual había sido creada. Pero vuelvo a repetir, es que yo
aquí lo que he traído son datos objetivos, no me he inventado nada, son los resultados
obtenidos por nuestros alumnos, en nuestro país y lo que se pretende, vuelvo a repetir, lo
que se pretende es conseguir una enseñanza de excelencia y, en segundo lugar,
evidentemente, no lo oculto, es reducir el déficit existente por la grave situación económica
por la que estamos atravesando.

Sr. Otal:
-Vale, si me lo permite el señor alcalde, sólo una pregunta concreta ¿usted realmente cree
que la iniciativa de estos decretos que regulan los recortes en el área educativa, en la
sanidad, que viene después, están motivadas principalmente por la necesidad de reducción
del gasto público? ¿O bien porqué realmente se había detectado un fallo estructural en la
enseñanza y se quiere solucionar? ¿Por cuál de las dos cosas?

Sr. Garcia:
-No, vuelvo a repetir, yo creo que la motivación de esta reforma legislativa son los otros
motivos, los otros motivos que usted expone tanto el uno como el otro, los dos.

Sr. Henar:
-Simplement i també per al·lusions, miri Sr. Garcia, vostè ha citat algunes dades que sí que
són objectives, però que van en contra del seu propi argument. El sistema educatiu espanyol
i el català, específicament, al que vostè no s’ha referit específicament però que cal referirs’hi perquè és propi, perquè Catalunya té competències plenes, vostè ho pot comparar amb
altres sistemes educatius de l’Estat però evidentment la capacitat i les competències plenes
en l’àmbit educatiu fan que es diferenciï clarament. Doncs miri, el sistema educatiu català,
al mes de novembre, al mes de novembre de l’any 2011 va tenir uns resultats, i ja li he dit
aquí alguna vegada, a l’informe PISA excel·lents, en relació als centres, magnífics. Per tant,
en primer lloc aquesta és la qüestió, nosaltres estem aquí per defensar el que ens pertoca,
el sistema educatiu català, eh, i en aquest sentit, el marge de nivell que té el sistema
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educatiu espanyol jo no li nego i també el català, perquè entre d’altres coses, la qualitat de
l’ensenyament és un objectiu tendència, mai arribarem a aconseguir la qualitat total, hem de
tendir sempre a la millora de la qualitat, és un objectiu de tendència però si el que vostè
m’està dient és que doncs hi ha un índex de fracàs escolar, que les universitats no funcionen
prou bé, escolti, molt bé, s’han de prendre mesures organitzatives, mesures del tipus que
sigui, segurament hi hagut un excés, al tanto, no només els darrers vuit anys de govern
Socialista a l’Estat, eh, és a dir, anteriorment ha governat el PP i ha passat exactament el
mateix a l’Estat o el cas de CiU a Catalunya, potser hi hagut un excés d’universitats això no
li nego, per exemple, això no li nego. Però dir que aquestes mesures que van encaminades
a retallar la despesa pública en educació milloraran la qualitat de l’ensenyament és dir una
patranya, Sr. Garcia, una patranya, perquè és anar en contra del compliment objectiu, és
impossible, els països que desde del punt de vista educatiu inverteixen el 8, el 9 i el 10% del
seu Producte Interior Brut en educació i mentre no arribem a aquests objectius no
aconseguirem millora en la qualitat de l’ensenyament, podem fer coses però no és
significatiu. I aquesta és la qüestió. Per tant, un govern preocupat, molt preocupat per
l’educació pública també, a Espanya, que és la de tots, hauria de prendre decisions per tal
de millorar la inversió, invertir més, invertir més, no discutir, invertir i gastar més en educació.
Quan invertim i gastem més en educació aquest país tindrà més bons resultats educatius,
no en tingui cap dubte, mentre retallem els resultats negatius cada vegada seran pitjor. I si
no, en parlem d’aquí a dos anys, ja en parlarem.

Sr. Alcalde:
-Bé, el Grup de CiU votarà a favor aquesta moció a la vista del punt número 2 de l’acord en
el qual es diu que es rebutja la invasió competencial que atempta una vegada més contra
l’estat de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i donar
suport al Govern de la Generalitat en les seves reclamacions a l’Estat i per revisar aquelles
mesures estructurals que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya i així
poder mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social. Que
va ser una proposta que els hi va fer el Grup municipal de CiU i nosaltres la votarem a favor.
I en el sentit que estava apuntant el Sr. Otal, jo comparteixo, amb independència de les
ideologíes polítiques de cadascú, és veritat Sr. Otal el que vostè havia apuntat anteriorment,
que jo m’ho havia anotat, i és que els grups polítics han de fer un pacte d’estat per tal de
tenir un sistema educatiu que no sigui que cada vegada que hi ha un canvi de govern pugui
servir doncs per canviar-ho. Perquè això en definitiva el que fa és anar en detriment de la
formació dels nostres joves i també en detriment del futur de la nostra societat. Hi ha d’haver
un eix troncal que això ha de significar evidentment que hem de modificar tot allò que sigui
millorable, això està clar perquè les lleis no es poden deixar fixes en el temps, però hi ha
d’haver uns paràmetres, hi ha d’haver un eix que això ha de ser un pacte fiscal perquè tots
hem de vetllar per la formació dels nostres joves i pel futur de la nostra societat. Moltes
gràcies.
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205.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UTPS I RDS DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET
LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL
SISTEMA DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES
PRESTACIONS
Vista la moció que presenten els Grups municipals del PSC, UTPS i RDS i que es transcriu
tot seguit:

“El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986 i impulsada pel
ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els
principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut,
havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i
catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic radica en el seu
caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut els quals han donat resposta de manera satisfactòria a les
necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats sense la
implicació dels quals amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els nivells
de qualitat existents durant aquests anys.
Al mateix temps, moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal
un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en
activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de
centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o de
promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès
avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que
han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats
sociosanitàries de la població; de fet la sanitat publica ha estat tradicionalment el servei
públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha
recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que permetin
contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
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Entre 2010 i 2011, el govern socialista de l’estat va adoptar, juntament amb les comunitats
autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la
despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als drets
de la ciutadania. Van ser mesures de control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió
centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional y d’altres que van permetre
assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la pèrdua de
la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a un
problema que preocupa a la ciutadania
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la sanitat
espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que afecta elements
essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i
substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que
qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir
la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en
una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació converteix el nostre sistema sanitari en un model d’assegurament
similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei
general de sanitat de 1986 i el torna a una situació similar al sistema insolidari que existia als
anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries
obre la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no s’havia de
pagar.
Per primera vegada, els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen un
10% dels medicaments que els recepti el metge i, les persones en actiu, pagaran també,
almenys, un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara tindran
que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el
Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell
aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
D’altra banda el govern de Catalunya davant el deute i el dèficit heredat , s’ha vist abocat a
haver d’adaptar el sistema sanitari als recursos disponibles tot havent d’implantar algunes
mesures de copagament. Amb un pacte fiscal per Catalunya el sistema de salut podria ser
més sostenible sense haver de realitzar retallades en algunes prestacions. Una sanitat
pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
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Per tot això, el Grups Municipals del PSC de Salou, d’UTPS i de RDS presenten per a la
seva aprovació pel Ple Municipal els següents acords:
1. Demanar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat
de les seves prestacions.
2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats
Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la
sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts en la Llei General
de Sanitat de 1986.
3.

Donar suport a la Generalitat de Catalunya en el seu repte de pacte fiscal en el
context del més ampli acord dels grups polítics del Parlament de Catalunya que
eliminaria la injustícia i el tracte discriminatori que pateix la població catalana
respecte de la resta de l’Estat.

Salou, a 24 de maig de 2012.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (7 de CIU, 4 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS), per 3 vots en contra del PP i per 1 abstenció del PP, APROVAR aquesta
moció.

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

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Vaya por delante que para el Partido Popular el sistema educativo público es una prioridad,
pero no nos engañemos, no nos engañemos, si se adoptan las reformas y las medidas que
se están adoptando es precisamente para esto, para garantizar que podamos seguir
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teniendo un sistema sanitario público y universal. Por este motivo el Grupo Popular votará
en contra también de esta moción. Hoy lamento estar tan negativo, pero no puedo aprobar
las mociones que se han presentado y les diré porqué. Porqué en la triste herencia de la
etapa de José Luís Rodríguez Zapatero ha sido una política sanitaria inestable, impagos a
los proveedores de servicios sanitarios, deuda oculta, una nula política de recursos
humanos sanitarios y una política farmacéutica imprevisible.
Por este motivo, la reforma sanitaria que ahora impulsa el Gobierno del partido al que
represento no es un parche ni una “tirita”. Es una verdadera refundación del Sistema
Nacional de Salud que se asienta sobre los pilares de la sostenibilidad y la eficacia, la
justicia social y la equidad, la universalidad y, por último, la calidad.
Consideramos que es una reforma que pondrá freno al despilfarro y permitirá un ahorro en
lo superfluo para consolidar lo esencial, como os decía anteriormente. Y lo esencial es que
seamos capaces de mantener un sistema sanitario público en España.
Es una reforma que, en definitiva, nos permitirá dejar en herencia un sistema sanitario
sostenible, saneado y duradero, a las próximas generaciones.
Y no podemos apoyar la moción que presentan porque de alguna manera lo que hacen es
una interpretación sesgada de la realidad y no cuentan toda la verdad. Miren, ningún
ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria, los extranjeros que no tengan residencia
en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no quedarán
desasistidos.
La nueva normativa asegura que recibirán, siempre, asistencia sanitaria en casos de
urgencia, ya sea por enfermedad o por accidente, hasta la situación de alta médica.
Además, recibirán los cuidados en los casos de embarazo, parto y postparto.
Asimismo, está garantizada la asistencia para los extranjeros menores de 18 años en todos
los casos, y en las mismas condiciones que para los españoles.
En cuanto a los turistas, decirles que si son comunitarios, se facturará la asistencia a su país
a través de su tarjeta sanitaria europea. Si no la tienen o son extracomunitarios, se hará a
través de sus seguros de viaje. Asimismo, en su caso, habrá que aplicar lo que puedan
establecer los convenios bilaterales con terceros países suscritos por España.
Respecto a los extranjeros en situación irregular tendrán de plazo hasta el 31 de agosto de
2012 para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A
estos efectos, a partir de ahora, además del padrón, sí que es cierto que se les pedirá la
residencia legal.
Pero es que hay que recordar que de acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas,
España ha dejado de facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de
700.000, repito, a más de 700.000 ciudadanos de otros países en sólo un año (esto en el
año 2009), con lo que se han despilfarrado casi 1.000 millones de euros, repito, casi 1.000
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millones de euros. Es lo que se denomina “turismo sanitario”, y eso es a lo que se trata de
poner freno con este Real Decreto Ley.
Por tanto, el objetivo de esta norma es hacer compatible la necesaria asistencia sanitaria
con medidas que pongan fin a abusos que perjudican seriamente a nuestro Sistema
Nacional de Salud.
Hacen ustedes referencia también en la moción a que muchos ciudadanos tendrán que
pagar ahora el transporte sanitario no urgente, y perdonen que les diga, vuelven a mentir.
El transporte no urgente ya estaba sujeto a aportaciones del usuario. Por tanto, el gobierno
ha cumplido con su compromiso y no establece ningún copago sanitario. Se trata de
armonizar el concepto, definir los importes máximos de financiación y las aportaciones de
los usuarios a ese transporte.
El Real Decreto 1030/2006 que aprobó el Gobierno Socialista, establecía la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización,
pero no aclaraba las diferencias entre el transporte urgente y el no urgente ni establecía un
criterio común para todas las Comunidades Autónomas para establecer la aportación de los
usuarios.
Y esta situación ha aumentado las diferencias entre Comunidades Autónomas y en algunas
la aportación depende del número de kilómetros que se hacían; en otras el paciente
adelantaba la aportación y luego se la reembolsaban; en otras, incluso, la aportación se
realizaba si el servicio que reclamaba el paciente resultaba que no era necesario, y el
desplazamiento se podía haber hecho por sus propios medios.
Por lo tanto, con esta medida se solucionan los problemas que dejó el anterior gobierno
Socialista:
-Armonizando el concepto; es decir definir qué se considera transporte sanitario no urgente.
-Definir el importe máximo de financiación.
-Definir la aportación del usuario. Todo ello en base a criterios de igualdad, calidad, eficacia
y eficiencia.
Además, será una comisión de prestaciones sanitarias la que decidirá, analizando las
distintas patologías, cuáles entran dentro del transporte no urgente.
Hacen también ustedes mención, en la moción, al copago farmacéutico, pero lo que no
explican en su moción es que en nuestro Sistema Sanitario se destruyen más de 3.700
toneladas de medicamentos financiados con dinero público, repito, más de 3.700 toneladas
de medicamentos financiados con dinero público sólo a través del sistema de recogida en
farmacias, sin contar lo que todos y cada uno de nosotros tiramos en nuestros domicilios.
Además, los expertos opinan que en nuestro país existe un consumo muy elevado de
medicamentos y su acumulación domiciliaria inservible se eleva hasta el 10% del gasto
farmacéutico.
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Por lo tanto, otras de las medidas de la Reforma Sanitaria está dirigida a evitar esa
acumulación innecesaria de medicamentos a la vez que a su indebida utilización. Pero
también apuesta por la reordenación de la participación del ciudadano en la prestación
farmacéutica, pendiente desde hace años, y así conseguimos hacerla más justa y más
equitativa, teniendo en cuenta la renta, la edad y el grado de enfermedad de los pacientes. Y
por eso digo que hacían ustedes una interpretación sesgada en su moción porque antes de
la reforma, tal y como estaba establecido el tema del gasto farmacéutico, los activos, con
independencia de la renta, pagaban el 40%, los parados, pagaban el 40%, los pensionistas
de la Seguridad Social, con independencia de su renta y patrimonio, pagaban el 0% de los
medicamentos, y los pensionistas de Muface el 30%.
Sin embargo, fruto de esta Reforma, los parados de larga duración que hayan agotado su
prestación no pagarán por los medicamentos, se mantiene la diferencia entre activos y
pensionistas, pero se establecen tramos y límites máximos de aportación mensual en
función de la renta para los pensionistas. Eso es más igualitario y eso es más equitativo, eso
en definitiva es justicia social. Para las rentas inferiores a 18.000 €, los activos seguirán
pagando un 40%, para las rentas entre 18.000 € y 100.000 € los activos pagarán el 50% y
para las rentas superiores a 100.000 € pagarán el 60%. Lo que establece el Gobierno con
esta reforma es, de alguna manera, valorar el poder adquisitivo que tiene cada uno de los
usuarios y en base a ese poder adquisitivo, en base a esas rentas que contribuya al
sistema.
Y lo que nos parece más irrisorio de toda la moción es que se pretenda justificar las medidas
adoptadas por el Govern de CIU en la Generalitat de Catalunya, que debemos recordar, fue
impulsor de reformas como el copago, en base a que no existe un pacto fiscal. Yo coincido
con el delegado de la Generalitat, en Madrid, el Sr. Jordi Casas, de Unió Democrática de
Catalunya, cuando afirma: "En este momento el problema del Pacto Fiscal lo pondría en
segundo término. O hay un gran acuerdo político desde la centralidad del Estado para
orientar la salida de esta crisis, o si no no hablaremos del Pacto Fiscal ni de nada". Gracias.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sí, digui.

Sr. Henar:
-Molt breument. Bé, aquesta opinió del delegat del Govern de la Generalitat evidentment es
contradiu absolutament amb els fets. Sàpiga vostè que aquesta tarda la Sra. Sánchez
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Camacho es reuneix amb el Sr. Mas per parlar del pacte fiscal. Per tant, el pacte fiscal no és
cap tonteria, el que es diu en aquesta moció no és cap tonteria, el que es diu en aquesta
moció és que amb més recursos precisament farem més bona sanitat i perquè la qualitat
dels serveis públics va vinculada a la inversió i a la despesa i torna a caure vostè en el
mateix, és a dir, ja sabem que l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la
mateixa pedra, doncs vostè és home, evidentment, és evident això perquè ensopega més de
dues vegades, eh, en aquest cas dues molt clarament. Escolti, tregui-s’ho del cap, amb
retallades, amb disminució, amb increment de les llistes d’espera, amb disminució dels llits,
amb tancaments d’espais importantíssims d’hospitals, amb tancaments de quiròfans no
s’avança en la millora de la qualitat sanitària. Per tant, escolti, vostè ha replantejat tot el que
jo he dit, vostè pot parlar de l’augment de medicaments que a les farmàcies, sense recepte
per un altre costat, es destrueixen. Escolti, això serà un tema de planificació de les
farmàcies i no del problema de la sanitat pública, en absolut. Vostè ha fet un batiburrillo.

Sr. Garcia:
-S’equivoca, és un problema de tots els espanyols, no de les farmàcies.

Sr. Henar:
-Sí, sí, escolti, però per això per resoldre el problema el que cal és planificar millor,
simplement. Escolti, planificar, no invertir menys, són coses molt diferents. No disminuir la
despesa.

Sr. Garcia:
-Està racionalitzant les despeses, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Escolti, no disminuir la despesa. Per tant, vostè torna una altra vegada al mateix. Escolti,
només hem de mirar la prima de risc, només hem de veure com estan les borses, només
hem de veure com està el sistema financer. Clar que tenim un problema, clar que l’Estat té
un problema, però que les busquin en un altre lloc les solucions, que deixin d’invertir 23.000
milions en Bankia, per exemple, per exemple, que inverteixin més en sanitat, per exemple,
que no ataquin brutalment als pilars de l’estat del benestar i, sobretot, els àmbits públics de
l’estat del benestar. I aquí això ho defensarem a capa i espasa, igual que defensarem la no
ingerència, igual que defensarem un pacte fiscal en un àmbit per un millor finançament en
aquest cas pel país, es demana el màxim consens polític entre els grups polítics del
Parlament de Catalunya. Res més.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. És evident que el pacte fiscal no és un tema en aquest sentit de poca
importància sinó que és un tema cabdal. Mireu, Catalunya, la societat catalana, els
treballadors i treballadores de Catalunya, les empreses, els autònoms, els professionals
estem generant riquesa suficient com perquè no haguem de patir cap mena de retallada que
es diu. El que no és normal és que nosaltres que produim suficients ingressos haguem de
patir retallades que altres comunitats autònomes no les pateixen. I són diners nostres.
Recentment aquí a Salou hem tingut un Plenari en el qual tots estàvem d’acord perquè
estàvem reclamant el que era nostre, Catalunya no demana res que no sigui seu, estem
demanant el que nosaltres produim i si sobra, perquè no, hem de ser solidaris. El que no és
normal és que Catalunya hagi de patir retallades en serveis bàsics com són l’educació i la
sanitat, etc, quan nosaltres estem produïnt recursos suficients i resulta que se’n van a un
altre lloc que potser se’ls gasten amb una altra qüestió.
Hi ha d’haver un pacte també per part de totes les forces polítiques de Catalunya que ho
defensin, jo no crec que hi hagi cap casa, cap família que no tingui cobertes les seves
necessitats i hagi de donar el seu. El primer que hem de fer és cobrir les necessitats
bàsiques, les bàsiques, i una vegada estan cobertes hem de ser solidaris. El que no podem
fer és rebutjar aquesta possibilitat de pacte fiscal. I hem de parlar clar, el Govern de l’Estat
espanyol a l’actualitat, ja no parlem d’allò que s’emporta, que són molts diners cada dia, sinó
del que ens deu d’acord amb la disposició tercera addicional de l’Estatut més el Fons de
Competitivitat. Estem parlant que el Govern de l’Estat espanyol a Catalunya li deu per
aquests conceptes de l’any 2008, 2.647 milions d’euros, són molts diners i això és nostre, és
que ens ho deuen i no ens ho paguen. Per tant, nosaltres hem de patir retallades, insisteixo,
en serveis bàsics?
Nosaltres votarem aquesta moció perquè va recollir el que vam parlar amb el Grup
Socialista, i grups de l’oposició, en el sentit de reconèixer que el Govern de la Generalitat de
Catalunya s’ha vist abocat a prendre aquestes decisions i que amb el pacte fiscal no ens
caldria prendre-les perquè tenim, insisteixo, recursos suficients, que aquests recursos
neixen de l’esforç i de la feina del treball dels homes i dones de Catalunya. Per tant,
treballem tots plegats per tal de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i les
nostres ciutadanes amb aquells recursos que són nostres, tampoc volem res que no sigui
nostre. Per tant, el Grup de CiU també votarà a favor d’aquesta moció.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé en aquest pròxim punt, Sr. Zacarias i resta de portaveus dels grups municipals,
comentar-vos que el govern de l’Ajuntament de Salou doncs, ha decidit que a aquells veïns
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els quals es veuen afectats per l’ampliació a l’hivern de la zona blava hi haurà un increment
de les hores que se’ls hi dóna habitualment. Però està en estudi, per tant, no podem
determinar la quantia fins que això no s’hagi determinat i, en tot cas, el Sr. Garcia ja els hi
ampliarà més aquesta informació. Volia especificar-ho abans d’entrar al punt.

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAT DEL MUNICIPI (ZONA
BLAVA) AMB L'EXTENSIÓ AL PERÍODE D'HIVERN (ZONA COMERCIAL) I INCREMENT
DE PLACES DURANT L'ESTIU

FETS

1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA) formalitzen el contracte de gestió i explotació dels serveis
públics d’aparcament sota control horari en les vies públiques i dels pàrquings situats en
la zona de domini públic marítim terrestre i en altres terrenys o espais habilitats a
l’efecte.
L’objecte del contracte comprèn, entre d’altres prestacions, la gestió del servei
d’estacionament controlat de vehicles a motor amb horari limitat (O.R.A) a les 1.579
places senyalitzades l’any 2009 i a les que puguin incorporar-se a aquest règim durant
les 8 temporades de vigència de la concessió (fins a l’any 2016).

2. El 16 de març de 2012, EYSSA presenta, a proposta del regidor delegat de Seguretat
Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, el document “Ampliación del servicio de
estacionamiento regulado. Salou 2012”, que complementa l’anterior “Propuesta de
ampliación del servicio de estacionamiento regulado en temporada baja”, de novembre
de 2011.

3. El 29 de novembre de 2011 i el 19 de març de 2012, l’inspector en cap de la Policia
Local justifica, mitjançant l’emissió de sengles informes, la necessitat de modificar el
servei d’estacionament regulat en benefici de l’interès públic.

4. El 14 de maig de 2012, el cap del Servei de Suport Intern emet informe, que compta amb
la conformitat del secretari general, sobre la viabilitat jurídica de poder tramitar
l’ampliació proposada mitjançant la figura de la modificació contractual o, en altre cas,
haver de convocar una nova licitació per adjudicar la gestió de les places de zona blava
de nova creació i d’aquelles ja existents l’explotació de les quals s’estendrà a tot l’any.

5. El 17 de maig de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària i
l’interventor de fons emeten informe conjunt sobre l’estudi econòmic de l’ampliació del
servei elaborat pel concessionari.
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6. El 18 de maig de 2012, el Servei de Contractació comunica al representant d’EYSSA les
discrepàncies existents en el càlcul dels costos de l’ampliació del servei, una vegada
analitzat per l’Intervenció General l’estudi econòmic presentat per l’empresa.

FONAMENTS DE DRET

1. Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i plec de prescripcions tècniques
(PPT) del contracte, aprovats per acord plenari de 23 d’octubre de 2008:


Apartat A.1 del quadre de característiques del PCAP - Objecte del contracte:
“La gestió del servei municipal d’estacionament controlat de vehicles a motor amb horari limitat
en zones determinades de la via pública (zona blava).
L’explotació dels aparcaments de superfície situats en zona de domini públic marítim terrestre
(platja de Llevant).
La prestació d’aquests serveis en altres terrenys o espais públics o privats cedits en ús al
concessionari, al llarg de la vigència del contracte”.



Clàusula vint-i-tresena del PCAP, on es recull la regulació de les modificacions del contracte
fixada per l’article 202.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
(LCSP):
“Un cop feta l’adjudicació definitiva, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les
modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes.
L’exercici d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions essencials del
contracte, justificar la seva necessitat en l’expedient, l’audiència al contractista i la seva
formalització en document administratiu
La modificació del número de places, l’horari, el calendari i les tarifes de cadascuna de les
zones, variables decisives per a determinar el cànon anual de cada temporada, motivarà que
l’Ajuntament i el concessionari es reuneixen per a estudiar conjuntament les possibles
variacions, de manera que es puguin determinar simultàniament els canvis en el servei i el
cànon de la concessió per a la següent temporada.”

L’interès públic concurrent es justifica en la millora de la mobilitat i la fluïdesa del trànsit i en
la dinamització de les zones de major activitat comercial del municipi que es pretenen
aconseguir amb les mesures de modificació de la gestió de la zona blava, les quals
responen a l’experiència i els resultats dels últims anys d’explotació del servei i del diàleg i
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inquietuds manifestades per part de les associacions de comerciants (informes de
l’inspector en cap de la Policia Local).
D’altra banda, el gestor de l’expedient i el secretari general, a la vista de les circumstàncies i
fets concurrents i d’acord amb les consideracions jurídiques que són d’aplicació al cas,
informen favorablament la modificació proposada “..., ja que concorren causes d’interès públic
deguda i suficientment justificades per l’inspector en cap de la Policia Local en els seus informes de
29 de novembre de 2011 i el 19 de març de 2012 i en estar previst en el PCAP l’extensió del servei a
d’altres vies públiques com a supòsit de modificació contractual, i es considera aquesta solució més
racional i viable econòmicament que la de convocar un procediment de concurrència pública per
adjudicar la gestió de les places d’estacionament de nova creació i d’aquelles ja existents el
funcionament de les quals s’estendrà a tot l’any.”

2. De conformitat amb la clàusula vint-i-quatrena del PCAP, que regula la revisió dels
costos a causa de modificacions en el servei, aquests quedaran incorporats en el quadre
de preus de l’oferta inicial que serveix de referència pel càlcul del cànon anual que ha de
liquidar el concessionari.
Els serveis econòmics municipals emeten l’informe que es transcriu a continuació:
“Ampliació en temporada alta:
PROPOSTA D’EYSA
Navarra
La Rioja
Barbastro
Amposta
Valls
Carles Buigas
TOTAL

16
39
13
7
41
22
138

1.170 hores

130 dies

Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors
Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització
horitzontal
Assegurances expenedors
Consum rotllo paper tiquets
Consum rotllo impresora denúncies
Consum GPRS expenedors
Consum bateries expenedors

Uds.
7
10

Cost Ud.
677,42
39,86

Total
4.741,94
398,63

12,97
106,30
66,54
49,29
106,30
70,00

1.789,58
744,10
465,79
345,00
744,10
490,00
9.719,14

138
7
7
7
7
7

Despeses generals i benefici industrial:

16,23%

1.577,23

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

5,75%

10.514,89
2.897,59
13.412,48
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TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

24.708,85
Uds.
7
7
7
7
7
1
10
138

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

Cost Ud.
7.612,78
1.001,88
592,09
382,68
709,02
7.135,49
265,75
16,21

Total
53.289,46
7.013,16
4.144,63
2.678,76
4.963,14
7.135,49
2.657,50
2.236,98
84.119,12

El present servei es prestarà només en temporada d’estiu i segons les condicions establertes per aquesta
zona (tipologia 1) en el Plec de Clàusules i en l’ordenança fiscal nº 18, de manera que, a l’hora del calcularne el cànon, també podran aplicar-s’hi els mateixos supòsits quant a percentatges generals d’ocupació de
l’any anterior.
Les 1.170 hores/temporada indicades a l’oferta correspondrien a 130 dies (1.170 / 9 hores/dia), però en
realitat el servei només es prestarà 129 dies (17 dies S.S. + 30 dies de juny + 31 dies de juliol + 31 dies
d’agost + 30 dies de setembre).
El càlcul efectuat d’acord amb les clàusules vint-i-tresena i vint-i-quatrena del Plec de condicions
administratives particulars del contracte, que pren com a base a actualitzar els preus unitaris obrants en
l’oferta inicial, difereix respecte al contingut en l’oferta presentada pel concessionari, beneficiant-lo
lleugerament. Concretament:

Exercici 2009
Exercici 2010
Exercici 2011

IPC
0,80%
3,00%
2,40%

% corrector
0,85
0,85
0,85

% aplicable
0,68%
2,55%
2,04%

CÀLCUL AJUNTAMENT SEGONS PLEC (oferta inicial actualitzada al 85% de l’IPC)
Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors

Uds.
7

Cost Ud.
712,80

Total
4.989,63

10

123,21

1.232,05

138

12,85

1.773,73

Assegurances expenedors

7

105,35

737,48

Consum rotllo paper tiquets

7

78,82

551,74

Consum rotllo impresora denúncies

7

78,82

551,74

Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització
horitzontal

Consum GPRS expenedors

7

77,44

542,08

Consum bateries expenedors

7

77,44

542,08
10.920,54
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16,23%

1.772,19

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

10.369,08
2.857,41
13.226,49

5,75%

TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

25.919,23
Uds.

Cost Ud.

Total

7
7
7
7
7
7
10
138

7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
263,38
16,07

52.816,49
6.950,70
4.107,74
2.654,91
4.918,96
6.652,84
2.633,84
2.217,17
82.952,64

Ampliació zona comercial tot l’any:
PROPOSTA D’EYSA
TOT L'ANY ZONA COMERCIAL
Barcelona
Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Augusta (ampliació)
Via Roma
Ciutat de Reus
TOTAL PLACES

40
15
43
13
60
52
223

1.421 hores

203 dies

Personal:
Cap d'equip (7,5 mesos)
Vigilant ORA (7,5 mesos)

Uds.
1
1

Cost Ud.
30.228,53
25.616,98

Total (7,5 mesos)
18.892,83
16.010,61
34.903,44

Cost Ud.
781,64
305,62
12,97
454,00
106,30
110,87
82,12
130,83
693,77
86,15

Total
10.161,30
916,85
168,58
454,00
106,30
1.441,25
1.067,50
1.700,80
693,77
1.120,00

Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors
Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització horitzontal
Manteniment terminals portàtils
Assegurances expenedors
Consum rotllo paper tiquets
Consum rotllo impresora denúncies
Consum GPRS expenedors
Consum GPRS vigilants
Consum bateries expenedors

Uds.
12+1
3
13
1
1
12+1
12+1
12+1
1
12+1
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12+1

92,31

1.200,00
19.030,35

Despeses generals i benefici industrial:

15,43%

8.320,04

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

5,75%

1.533,17
422,50
1.955,67

TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

64.209,50
Uds.
1
1
1
1
1
1
3
13

Cost Ud.
7.612,78
1.001,88
592,09
382,68
709,02
958,94
265,75
16,21

Total
7.612,78
1.001,88
592,09
382,68
709,02
958,94
797,25
210,73
12.265,37

En aquest cas, realment només s’amplien 13 de les 223 places totals (1 expenedor addicional a la Via
Augusta), atès que la resta ja operen a l’estiu (amb 12 expenedors).
Si bé a la proposta del concessionari es detallen el nou horari (de 10 a 14 h, i de 17 a 20h) i les tarifes
(0,70 € la 1ª hora i 0,80 € la 2ª, amb un màxim de dues hores) de l’ampliació, no queda clar si la seva
aplicació s’estendrà també a l’actual prestació de temporada alta, ni tampoc com restaran regulades en
aquest sentit les 13 noves places de la Via Roma. Igualment, caldria aclarir si s’exclouran de la prestació del
servei els diumenges i els dies festius, tal com proposa l’inspector en cap de la Policia Local en els seus
informes, i en quin/s període/s (estiu i/o hivern). Finalment, si bé les 1.421 hores/temporada indicades a
l’oferta corresponen a 203 dies (1.421 / 7 hores/dia), en realitat el servei ampliat només es prestarà 185 dies
a l’any, si es descompten diumenges i festius (gener 31 – 6 diumenges i festius = 25 dies, febrer 29 – 5 = 24,
març 31 - (4 + 2 dies de SS) = 25, abril 30 - (15 dies de SS + 2) =13, maig 31 – 5 = 26, octubre 31 - 6 = 25,
novembre 30 – 5 = 25 i desembre 31 - 9 = 22). És important resoldre a priori totes aquestes
indeterminacions per evitar posteriors discrepàncies en la determinació del cànon.
El càlcul efectuat d’acord amb les clàusules vint-i-tresena i vint-i-quatrena del Plec de condicions
administratives particulars del contracte també difereix respecte al contingut en l’oferta presentada per
EYSA, encara que en aquest cas a favor de l’Ajuntament. Concretament:

 38
92
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

²4I4R0D6D245S67000HW60»
²4I4R0D6D245S67000HW60»
4I4R0D6D245S67000HW6

 SECWI0D2



05-06-12 08:23

CÀLCUL AJUNTAMENT SEGONS PLEC (oferta inicial actualitzada al 85% de l’IPC)
Personal:
Cap d'equip (7,5 mesos)
Vigilant ORA (7,5 mesos)

Uds.
1
1

Cost Ud.
29.960,40
25.388,91

7,5 mesos
18.725,25
15.868,07
34.593,32

Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors
Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització horitzontal
Manteniment terminals portàtils
Assegurances expenedors
Consum rotllo paper tiquets
Consum rotllo impresora denúncies
Consum GPRS expenedors
Consum GPRS vigilants
Consum bateries expenedors
Consum combustible vehicles

Uds.
13
3
13
1
1
13
13
13
1
13
13

Cost Ud.
712,80
123,21
12,85
224,93
105,35
78,82
78,82
77,44
240,07
77,44
16,99

Total
9.266,45
369,62
167,09
224,93
105,35
1.024,66
1.024,66
1.006,73
240,07
1.006,73
220,90
14.657,19

Despeses generals i benefici industrial:

15,43%

7.597,58

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

5,75%

1.519,55
418,74
1.938,29

TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

58.786,38
Uds.
1
1
1
1
1
1
3
13

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

Cost Ud.
7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
263,38
16,07

Total
7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
790,15
208,86
12.156,39

En opinió de qui subscriu, es tracta d’un pressupost més just i adequat per les parts que el darrer efectuat
per la concessionària, tenint en compte l’augment experimentat respecte al presentat el novembre de 2011
(46.279,67 euros) el qual, però, possiblement no consideraba el manteniment addicional resultant del major
funcionament dels 12 parquímetres ja installats, les despeses d’amortització ni, sobretot, l’escàs rendiment
d’un servei que, indubtablement, beneficiarà a la zona i als comerciants, però no econòmicament a
l’Ajuntament (tarifes reduïdes, vals de descompte o proposta d’augment a 200 hores gratuites pels
residents), al contrari del que declara EYSA en l’oferta, preveient-se que la seva gestió sigui deficitària.
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Finalment, pel que fa a les inversions efectuades en els dos serveis, caldrà tenir-ne en compte el valor en el
moment de la finalització del contracte (el 2016, amb un màxim de dos anys de pròrroga addicionals), atès
que el seu període d’amortització (8 anys) s’estén més enllà d’aquestes dates (fins l’any 2019, inclòs).”

En relació a l’informe transcrit, cal puntualitzar que el número d’hores de prestació del
servei en temporada alta són 1.251 que equivalen a 139 dies, enlloc de les 1.170 hores i
130 dies que, per error, hi figuren.

3. D’acord amb el que disposa l’article 202.3 de la LCSP les modificacions del contracte
s’han de formalitzar en document administratiu.

4. El Capítol IV, del Títol I, del Llibre I, de la LCSP (articles 29 i 30) regula la remissió
d’informació als efectes estadístics i de fiscalització a la la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes, respectivament.

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de
UTPS i 1 de RDS), 2 vots en contra de UMdC i 5 abstencions (4 del PSC i 1 de UTPS), el
següent:
1. Aprovar la primera modificació del contracte de gestió de serveis públics formalitzat el 16
d’abril de 2009 amb l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA, amb l’abast
següent:
a) Senyalitzar com a zona d’estacionament sotmès a control horari (O.R.A.) 138
noves places a diversos vials dels sectors comercials, de restauració i de
serveis de temporada del municipi:
Denominació del carrer
Navarra
Rioja
Barbastre
Valls
Amposta
Carles Buigas

Número de places
16
39
13
41
7
22

L’explotació d’aquestes noves places es durà a terme durant els períodes
definits a l’apartat D.1 del quadre de caracterísitiques del PCAP (temporada
alta) i de conformitat amb els horaris fixats a la clàusula 1 (1.1.2) del PPT.
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b) Ampliar a tot l’any el règim d’O.R.A existent a 223 places dels carrers que
s’indiquen a continuació:
Denominació del carrer
Barcelona
Berenguer de Palou
Ciutat de Reus
Via Augusta
Via Roma

Número de places
40
15
52
56
60

L’horari d’estacionament en aquestes places, fora de la temporada alta, és de
10 h a 14 h i de 17 h a 20 h, de dilluns a dissabte, i les tarifes són de 0,70 €
la primera hora i 0,80 € la segona, amb un màxim d’estacionament autoritzat
de 2 hores.
Les modificacions proposades es resumeixen en la taula següent:

Concepte

Horari

.

Temporada alta
(Setmana Santa i de l’1 de juny a 30 de setembre)

Proposta
temporada baixa
(resta de l’any)

de 10h a 14 h i de 17h a 22h
Tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i
festius

de 10h a 14 h i de 17h a 20h
De dilluns a dissabte.
Festius no

Zona 1
Aparcament màxim permès 4 hores
Estacionament mínim 0,05€
Tarifa 1 hora 1,20 €
Anullació per excedir límit horari 3,50 €
Anullació per no tenir tiquet 7,00 €

Zona única
Aparcament màxim autoritatzat:
2 hores

1ª hora: 0,70 €
Tarifes
Any 2012

Zona 2
Aparcament màxim permès 4 hores
Estacionament mínim 0,05 €
Tarifa 1 hora 0,90 €
Anullació per excedir límit horari 3,50 €
Anullació per no tenir tiquet 7,00 €

2ª hora: 0,80 €

Zona 3
Estacionament mínim 0,05€
Per cada hora 0,70 €
Tarifa 24 hores 5,00 €
Anullació per excedir límit horari 3,50 €
Anullació per no tenir tiquet 7,00 €

2. Aprov
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ar el cost anual de l’ampliació del servei amb la descomposició següent, que s’incorpora
al quadre de preus de l’oferta inicial als efectes de calcular el cànon anual d’explotació
que ha de liquidar el contractista:
Senyalització com a zona d’estacionament sotmès a control horari (O.R.A.) de 138
noves places
Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors
Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització
horitzontal
Assegurances expenedors

Uds.
7

Cost Ud.
712,80

Total
4.989,63

10

123,21

1.232,05

138

12,85

1.773,73

7

105,35

737,48

Consum rotllo paper tiquets

7

78,82

551,74

Consum rotllo impresora denúncies

7

78,82

551,74

Consum GPRS expenedors

7

77,44

542,08

Consum bateries expenedors

7

77,44

542,08
10.920,54

Despeses generals i
benefici industrial:

16,23%

1.772,19

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

10.369,08
2.857,41
13.226,49

5,75%

TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

25.919,23
Uds.

Cost Ud.

Total

7
7
7
7
7
7
10
138

7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
263,38
16,07

52.816,49
6.950,70
4.107,74
2.654,91
4.918,96
6.652,84
2.633,84
2.217,17
82.952,64
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Ampliació a tot l’any el règim d’O.R.A a 223 places existents
Personal:
Cap d'equip (7,5 mesos)
Vigilant ORA (7,5 mesos)

Uds.
1
1

Cost Ud.
29.960,40
25.388,91

7,5 mesos
18.725,25
15.868,07
34.593,32

Despeses d'explotació:
Manteniment expenedors
Manteniment senyalització vertical
Pintat i manteniment senyalització horitzontal
Manteniment terminals portàtils
Assegurances expenedors
Consum rotllo paper tiquets
Consum rotllo impresora denúncies
Consum GPRS expenedors
Consum GPRS vigilants
Consum bateries expenedors
Consum combustible vehicles

Uds.
13
3
13
1
1
13
13
13
1
13
13

Cost Ud.
712,80
123,21
12,85
224,93
105,35
78,82
78,82
77,44
240,07
77,44
16,99

Total
9.266,45
369,62
167,09
224,93
105,35
1.024,66
1.024,66
1.006,73
240,07
1.006,73
220,90
14.657,19

Despeses generals i benefici industrial:

15,43%

7.597,58

Inversions:
Amortització anual
Despeses financeres (mitja dels 8 anys)

5,75%

1.519,55
418,74
1.938,29

TOTAL DESPESA (SENSE IVA)

58.786,38
Uds.
1
1
1
1
1
1
3
13

Expenedors nous i mòdul lector
RFID
Panell solar
Installació i posta en marxa
Kit comunicació GSM o GPRS
Recanvis
Senyal vertical
Senyal horitzontal

Cost Ud.
7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
263,38
16,07

Total
7.545,21
992,96
586,82
379,27
702,71
950,41
790,15
208,86
12.156,39
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3. Formalitzar les modificacions aprovades en document administratiu com addenda al
contracte inicial.
4. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a la
Sindicatura de Comptes les dades relatives a les modificacions contractuals aprovades.
5. Notificar aquest acord a l’empreses EYSSA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons i a l’inspector en
cap de la Policia Local.

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. El nostre grup votarà a favor de la modificació de la concessió de la gestió de
l’estacionament a les zones blaves, hi ha uns quants aspectes com són la recomanació del
Cap de la Policia Local d’aquells carrers que es proposen d’una zona important i potent
comercialment parlant i, a més a més, es perquè segons es va dir a la Comissió hi ha un
consens total amb el sector comercial perquè és veritat que les zones blaves són un dels
factors que més potencien l’activitat comercial per permetre la permeabilitat i la rotació de la
zona comercial. És veritat que està molt benvingut això de l’estudi d’ampliar les hores als
veïns afectats amb una sèrie d’avantatges i en tot cas jo el que voldria deixar clar aquí és
que això es sotmeti a un procés d’experimentació i que es valori amb el qual d’aquí a un any
o un any i mig veure què passa, com reacciona, quin impacte té, tot tenint en compte que
també és veritat que aquests carrers que constitueixen el centre comercial tenen unes àrees
de fàcil estacionament, ja tenim a la zona de l’eixample és veritat que passa. En tot cas, crec
que aquesta informació sembla molt beneficiosa perquè hi ha problemes d’aparcament i
dóna una impermeabilitat actual que d’aquesta manera sí que es permetrà.
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Per tant, és una bona idea i la zona de l’eixample, de la zona purament turística doncs és
normal el que ha passat a la població amb l’ampliació que està a tot arreu. El vot de RDS
serà a favor.

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

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Bé, estem d’acord amb què és necessari poder millorar la rotació dels vehicles a les àrees
comercials i, en aquest cas, a les de tot l’any. El que sí que creiem excessiu és que
estiguem parlant en aquesta àrea de tot l’any de 223 places d’estacionament. Creiem que és
excessiu, creiem que no és necessari i com bé deia abans el Pablo doncs potser caldria
començar a ficar-ne unes quantes ben distribuïdes al llarg d’aquests carrers que
funcionessin tot l’any perquè el que acabarà passant és que veurem moltes d’aquestes
places que estaran buides durant bona part de l’any. Hi ha altres fórmules, com per
exemple, podria ser que allà on hi ha una maquineta expenedora de tiquets doncs d’alguna
manera, al voltant d’aquella maquineta hi puguem establir un número de places que enlloc
de ser blaves puguin ser verdes o puguin ser d’un altre i aquestes que siguin tot l’any. I, en
tot cas, de l’experiència del primer any i si això funciona doncs poder anar ampliant. Però,
com dic, ens sembla que 223 places són excessives, però torno a repetir, reconeixem la
necessitat de que es produeixi aquesta rotació.
Però vostès aprofitant que l’Associació de Comerç demanava aquestes places han dit bé
doncs, aprofitem i ampliem les places de les de l’estiu amb 138 noves places de zona blava
en tot l’àmbit de Llevant. Crec que això s’hauria de fer quan no hi ha alternatives, vull dir,
vostès ens proposen una sèrie d’alternatives en aquelles zones això estic d’acord no és
segurament l’únic àmbit del poble que té problemes en aquest sentit però sí que hi ha molts
problemes en quant a tota la gent que baixa a treballar, a tota la gent que ens venen a visitar
amb turisme que no poden estar cada quatre hores, en aquesta zona hi ha espais que
funcionen amb tiquets que poden ser de cada quatre hores han de tirar el tiquet i treure el
tiquet pels seus vehicles. Per tant, això es pot produir en el moment en què existeixen
alternatives, vostè sap que ja ha arribat l’estiu, s’omple tot el vial fins a la Pineda, s’omple la
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Urbanització de Covamar i bé potser haurem de començar a deixar els cotxes a la vorera de
l’autovia anant cap a Tarragona, per tant, no hi ha alternatives, per tant, això aguditza i molt
aquest problema. Torno a dir, d’acord amb el tema de la rotació però aquestes altres places
deia l’altre dia el Sr. Mario que no es feien amb una intenció de recaptació, permeti’m que ho
dubti, sobretot aquestes 138 places. Per tant, nosaltres, votarem en contra d’aquest punt.
Gràcies.

(EL REGIDOR SR. AITOR ARRUEGO SURT DE LA SALA DE PLENS. TORNA A ENTRAR
PASSATS UNS MINUTS.)

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Alguna intervenció més? Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-Sí, gràcies Sr. Granados. Miri, en aquest punt com ja ha llegit el secretari és sotmeten a
votació dues qüestions diferents, un és el tema de l’increment de 138 places de pàrquing
durant 130 dies a l’any als carrers Navarra, La Rioja, Barbastre, és a dir, carrer Amposta,
carrer Valls, Carles Buigas, allò que apuntava el Sr. Pellicé. Mentre que per l’altre part es
proposa mantenir la zona blava durant tot l’any un cop acabada la temporada d’estiu als
carrers més cèntrics de la ciutat, carrer Barcelona, Berenguer de Palou, Via Augusta, Via
Roma i Ciutat de Reus. És a dir, un total de 223 places, 203 dies més enllà de la temporada
d’estiu, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del centre de la ciutat, amb un preu més
econòmic, de 10 a 14 hores del matí i de 17 a 20 hores, de dilluns a dissabte a la tarda, amb
un màxim d’estacionament autoritzat de dues hores seguides.
Pel que fa referència a la primera qüestió, el Grup municipal Socialista no hi té res a dir, tret
de la referència que hi feia el Sr. Pellicé a les limitacions al turisme que ve amb vehicle
propi. Però, en tot cas, aquesta mesura pot significar un increment d’ingressos i el que
d’alguna manera proposaríem és estar atents per veure, és a dir, com es compatibilitza, com
es fa compatible aquest increment d’ingressos, per les arques municipals, que ben
necessitades estan amb les necessitats que puguin significar pels treballadors de la zona o
pel turisme que ve amb cotxe, quina alternativa donen per aquests senyors, que si no en
tenen evidentment serà un plus molt important per la seva permanència durant una
setmana. En tot cas, insisteixo, sobre aquesta qüestió, és a dir, en principi, únicament
estudiar l’evolució de futur.
Ara bé, en relació a l’altre qüestió doncs entenem que la proposta de dinamització de la
zona urbana del centre de la ciutat durant la temporada d’hivern, des del punt de vista
econòmic, que fan l’Associació de Comerciants que han treballat amb l’ajuntament, etc,
entenem que ha de ser compatible amb els interessos i les necessitats de la resta de
ciutadans de Salou, especialment els qui viuen en aquest perímetre urbà, això ens ha portat
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a proposar a la Comissió de Serveis Interns que s’incrementi el nombre d’hores anuals
gratuïtes pels residents que actualment és de 150 hores, aquesta és la nostra proposta que
ja vam fer a la Comissió corresponent. Ja coneixíem que l’estadística ens indica que només
s’utilitza el 60% d’aquestes hores però també és cert que en aquest perímetre urbà la zona
blava passaria d’estar en vigència 130 dies a 333 dies, és a dir, ho multiplicarien per 2,5 el
nombre de dies en funcionament de la zona blava. Si apliquem aquesta mateixa proporció
del 2,5 al promig actual, que abans resultava com deia de 90 hores de promig anual,
arribaríem a una més que probable xifra d’increment mitjà d’utilització de la tarjeta
d’aparcament gratuït en zona blava per part dels residents que se n’aniria al voltant d’unes
225 hores. Ja dic que la nostra proposta coincideix amb la feta per algun tècnic municipal i
que apareix en la documentació de l’expedient, que per cert no s’havia llegit el Sr. Mario
Garcia perquè devia estar preparant les respostes a la moció que aquestes sí que se les va
preparar, és a dir, va prioritzar segurament molt més el debat polític sobre aquests termes.

Sr. Garcia:
-No, ara parlaré d’això també, parlarem d’això també.

Sr. Henar:
-No deixi’m acabar, deixi’m acabar, després em contesta. És a dir, segurament li ha donat
més importància a la preparació pseudoparlamentària de temes que no són propis de
l’interès general.

Sr. Garcia:
-Si no són pròpies de l’interès general no portin mocions a aquest Plenari.

Sr. Henar:
-Perdoni, perdoni. Alcalde, si us plau, fiqui una mica d’ordre, fiqui una mica d’ordre.

Sr. Alcalde:
-Això va per tots.

Sr. Henar:
-Molt bé, exacte. Escolti, que no són de l’interès general immediat, és que clar vostè no
deixa acabar, eh. Però, escolti amb interès que pot aprendre alguna cosa segurament.

 47
92
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

²4I4R0D6D245S67000HW60»
²4I4R0D6D245S67000HW60»
4I4R0D6D245S67000HW6

 SECWI0D2



05-06-12 08:23

D’interès general immediat del ciutadà, sí que l’interès polític general del ciutadà en un
context de país. Per tant, és a dir, ja veig i insisteixo, l’agressivitat amb què reacciona vol dir
que li he tocat un punt flac, doncs bé, vostè ha dedicat moltes hores a les mocions, està clar,
però molt poques a l’expedient.
Vostè no sabia, perdoni Sr. Garcia deixi’m acabar, li demano si us plau, deixi’m acabar que
encara m’enprenyaré i emprenyat sóc terrible, tot i que sóc molt pacífic, eh. Escolti, vostè es
va assabentar que el Cap de la Policia i els tècnics municipals d’Economia, etc, havien fet
propostes relatives a 200 hores, és a dir, que proposaven incrementar fins a 200 les hores
de residents, vostè no ho sabia, ho ha de reconèixer i és un tema que és propi de la seva
àrea política, de la seva Àrea de Serveis Interns, i no en tenia ni idea, se’n va assabentar,
perdoni, som testimonis tots els portaveus dels grups polítics, que se’n va assabentar, fixi’s
que es va assabentar que va haver de cridar al Cap de Serveis Interns i al Cap dels Serveis
Econòmics i no va cridar al Cap de la Policia perquè no va quedar clar que l’informe on
proposava les 200 hores era del Cap de la Policia. Per tant, escolti, vostè no s’ho havia
llegit. Però el més greu és que en aquest cas jo entenc i accepto d’una manera molt positiva
aquest esforç que es fa per part de l’equip de govern d’intentar buscar un consens però és
una llàstima que aquest consens no sigui previ, que no se l’hagi llegit vostè prèviament i que
vostè no hagi tingut els elements per poder fer ara aquesta proposta. La nostra proposta
anava coincidint amb aquestes propostes tècniques perquè entenem que les 200 hores són
un referent pels residents, especialment els de la zona o territori on s’ubicarà aquesta zona
blava ampliada. I, en tot cas, aprofitar les dades que ens aporti el primer any d’experiència
per prendre altres mesures com pot ser revisió a la baixa del nombre de places de la zona
blava durant l’hivern, establir àrees diferents de la zona blava, com pot ser el cas de
Barcelona, zona verda, etc, que això és compatible amb els dos objectius plantejats, és a
dir, amb dinamitzar el comerç i que aquesta dinamització no acabin pagant-la la butxaca
dels ciutadans que prou escurada està. Ara bé, desgraciadament aquesta proposta que el
senyor alcalde ens fa en aquests moments arriba tard i malament com gairebé tot el que es
tramita al seu Departament Sr. Garcia. Per què? Bé doncs, perquè escolti, com que no s’ha
aprovat, com que no sabem com anirà, o bé es retira de l’ordre del dia o nosaltres, en
aquest cas, no podrem votar a favor. Per tant, com a molt ens abstindrem esperant donar un
vot de confiança però evidentment tingui l’absoluta seguretat que estarem molt al damunt
per aconseguir aquesta compatibilització entre els interessos de l’Associació del Comerç i
els interessos dels ciutadans.

Sr. Garcia:
-Senyor alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sí.
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Sr. Garcia:
-A veure Sr. Zacarias, en primer lloc sí que m’agradaria aclarir el que vostè ha dit que és una
proposta que va portar el Grup Socialista a la Comissió, a veure, el que avui s’aprova aquí
és una proposta de l’equip de govern, això que quedi ben clar. I, en segon lloc, sí que
m’agradaria dir-li, quan vostè manifesta que jo no em miro amb deteniment els expedients,
que qui no mira amb deteniment els expedients o els mira amb alguna mala fe i de manera
sesgada es vostè, i li explicaré perquè. Perquè vostè fa referència a un informe tècnic al qual
sí que es feia una possible proposta inicial que es deia que es podia valorar la possibilitat
d’ampliar aquest número d’hores i li diré més, miri, aquest informe és de data de 10 de
novembre de 2011. Però hi ha un segon informe, del mateix tècnic, del Cap de la Policia
Local, de data 19 de març de 2012 i li diré què diu aquest informe. Aquest informe diu, “com
a conclusió és important estudiar la possibilitat d’ampliar el nombre de places
d’estacionament regulat pels arguments exposats en aquest informe, continuant amb els
beneficis actuals pels residents, 150 hores”. Que no es mira vostè els expedients Sr.
Zacarias? Doncs dediqui una mica més de temps i possiblement no haurà de fer el ridícul
aquí al Plenari perquè això ho diu un informe, si l’està buscant li repeteixo, miri, de data de
registre d’entrada 19 de març de 2012, si mira l’última pàgina de l’informe, la pàgina 3 ho
podrà veure i diu 150 hores, Sr. Zacarias. O sigui que no vingui aquí a dir mentides. I vostè
va estar a la Comissió i a la Comissió, Sr. Zacarias, a la Comissió es va estar comentant
aquest tema. I a la Comissió hi ha un tècnic responsable i a la Comissió el tècnic
responsable va dir que, en principi, s’havia arribat a aquesta conclusió de no ampliació de
150 hores perquè s’havia fet un estudi del consum d’hores per part dels residents de Salou i
crec que era fins a un 40% de les hores que es donaven, o un 60%, no s’arribaven a
consumir. No obstant a la Comissió jo li vaig dir, Sr. Zacarias, que s’estava estudiant la
possibilitat de fer una ampliació o una compensació pels ciutadans, pels residents de les
zones afectades on s’amplia la zona blava. I això és el que ha valorat l’equip de govern i
això és el que es porta avui com a proposta per a sotmetre a votació. O sigui que li torno a
repetir Sr. Zacarias, no digui vostè mentides, qui s’ha de mirar els expedients amb cura és
vostè, li torno a repetir.

Sr. Henar:
-Sí em permet senyor secretari, li faig un prec, senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Henar:
-Prego que el secretari faci lectura de l’informe de 18 de maig de 2012, del Sr. Ivan Andreu,
economista de l’Ajuntament de Salou, la pàgina 6 i el paràgraf primer.
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Sr. Alcalde:
-Sí, senyor secretari.

Sr. Henar:
-Es que me ha llamado mentiroso, me ha llamado mentiroso señor secretario.

Sr. Garcia:
-Li torno a llegir si cal Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Perdoni Sr. Garcia, esperi’s que li llegeixi el secretari. Senyor secretari és de 15 de maig i
porta el registre d’entrada a Suport Intern de 18 de maig.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias si vol ho pot llegir vostè, que no hi ha cap problema.

Sr. Henar:
-No, perdoni Sr. Garcia, perdoni, no. Prego que s’aixequi acta d’aquest fet i que sigui llegit
pel secretari què és el que diu l’informe de 18 de maig.

Sr. Alcalde:
-Que contrasti que estigui a l’expedient, que hi estarà, i ja està.

Sr. Alijo:
-Diu que: “en opinió de qui subscriu, es tracta d’un pressupost més just”, aquest informe va
signat pel Sr. Ivan Andreu i amb el vistiplau del Sr. Juan Manuel Hernández, jo buscava un
informe del Sr. Ivan, però bé. L’informe diu: “en opinió de qui subscriu, es tracta d’un
pressupost més just i adequat per les parts que el darrer efectuat per la concessionària,
tenint en compte l’augment experimentat respecte al presentat el novembre de 2011 el qual,
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però, possiblement no considerava el manteniment addicional resultant del major
funcionament dels 12 parquímetres ja instal·lats, les despeses d’amortització ni, sobretot,
l’escàs rendiment d’un servei que, indubtablement, beneficiarà a la zona i als comerciants,
però no econòmicament a l’Ajuntament (tarifes reduïdes, vals de descomptes o proposta
d’augment a 200 hores gratuïtes pels residents), al contrari del que declara EYSA en l’oferta,
preveient-se que la seva gestió sigui deficitària”.

Sr. Henar:
-És a dir, que a l’informe de 18 de maig l’economista i, en aquest cas, l’interventor fan
defensa d’una proposta de 200 hores pels ciutadans, és així o no?

Sr. Alijo:
-Sí, hi fica 200 hores.

Sr. Henar:
-Molt bé. Res més.

Sr. Barragán:
-Perdó, perdó, però jo de totes maneres per aclarir, jo he parlat amb l’economista aquest
matí i ell fa menció a l’informe que va fer el Cap de la Policia al novembre, el que passa és
que no fa menció al que va fer al març que és el que deia el Sr. Garcia. Ell en aquell moment
agafa aquest informe de novembre i fa aquest informe, però la veritat és que no parla de
l’informe posterior, no entra en la qüestió de les 150 hores que determina el Cap de la
Policia després.

Sr. Henar:
-Escolti, jo em refereixo a documentació d’informes tècnics interns de l’expedient.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-Deixi’m acabar, un segon, perquè, escolti, encara no he acabat. És a dir, en el que es fa
una proposta de 200 hores Sr. Garcia. No em digui, després no em digui vostè que llegeixo
sesgadament.

Sr. Garcia:
-I tant! I tant! I amb molt mala fe.

Sr. Henar:
-S’ha vist evidentment que vostè s’ha llegit l’informe del Cap de la Policia que després
s’arrossega al llarg del temps .

Sr. Garcia:
-L’informe del Cap de Policia no té validesa, aquest informe no té cap validesa.

Sr. Henar:
-I que els mateixos tècnics, ja veig que no li interessa que parli Sr. Garcia, calli un segon
home, tingui una mica de prudència i escolti. És a dir, els tècnics municipals estan parlant de
200 hores i no el mes de no sé quan fa sinó el 18 de maig, 18 de maig. Per tant, escolti,
deixi’s d’històries, vostè pretén enganyar a tothom o evidentment no s’ha llegit els
documents.

Sr. Garcia:
-I tant, i tant!

Sr. Henar:
-Sr. Garcia no, no se’ls ha llegit. M’ha quedat claríssim, m’ha quedat claríssim, i està
quedant claríssim quan vostè fa acusacions en relació a mentides i insisteixo és faltar a la
veritat amb intenció d’enganyar-la. Jo aquí no estic faltant a la veritat, estic dient la veritat.

Sr. Garcia:
-Jo tampoc Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Perdoni, estic dient la veritat. Sí, sí i aquí hi ha l’informe.

Sr. Garcia:
-Molt bé.

Sr. Henar:
-Per tant, llegeixi’s bé els informes vostè.

Sr. Garcia:
-Molt bé.

Sr. Henar:
-I quan li preguntin, escolti que la meva pregunta va ser molt clara a la Junta de Portaveus,
escolti jo he llegit als documents tècnics que hi ha la proposta d’increment horari de fins a
200 hores, això és el que vaig preguntar jo i vostè no en tenia ni idea, vostè no en tenia ni
idea, va haver de parlar, de demanar que vinguessin els caps de serveis perquè li fessin
evident que hi havia un informe que feia referència a aquesta qüestió. I no tinc res més a dir.

Sr. Garcia:
-Molt bé, me n’alegro. L’informe al què vostè fa referència és un informe que prové de l’Àrea
Econòmica i el que es fa és una valoració econòmica del cost que suposaria, però això no
vol dir que això sigui el que es passi a votació, ni la proposta que es passa per la Comissió,
és una valoració econòmica del que li suposaria a les arques de la corporació local
incrementar el número d’hores de 150 a 200 hores, però no digui vostè que hi ha un informe
del tècnic responsable, no de l’Àrea de Gestió Econòmica que l’únic que ha de fer és la
valoració econòmica, sinó del tècnic responsable que diu que es recomana, no que es
recomana, és que el que es diu, li torno a dir, i jo no diré que ho llegeixi el secretari, ho puc
llegir jo, miri, diu, li torno a repetir, “continuant amb els beneficis actuals pels residents, 150
hores”, no obstant, li torno a repetir, vam comentar a la Comissió que l’equip de govern en
aquest tema estava fent les valoracions i estudis oportuns a efectes de compensar els
residents de la zona on s’ampliava la zona blava i això és el que es porta avui aquí, en
aquest Plenari, i això és el que es vota aquí en aquest Plenari, Sr. Zacarias. Ni més ni
menys.
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Sr. Henar:
-Sr. Garcia amb un matís, permeti’m. Amb el matís que si vostè hagués completat realment
aquest expedient ara estaria en condicions de poder dir quina és la proposta d’increment
d’horari pels residents, cosa que vostè no pot dir. I com que no pot dir-ho, perdoni, no pot
dir-ho perquè no hi va pensar, vostè no hi va pensar, vostè no va pensar en la ciutadania.
Deixi’m acabar, jo l’he deixat acabar Sr. Garcia, jo l’he deixat acabar, deixi’m acabar, si us
plau.

Sr. Garcia:
-Acabi, acabi.

Sr. Henar:
-Vostè és evident que no va pensar en els ciutadans, vostè va pensar en el que va pensar i
ja està. O vostè va fer una visió transversal més o menys burocràtica de l’expedient i ja està.
I vostè avui no pot portar aquí, i aquesta és la desgràcia, i aquesta és la mala gestió, no pot
portar aquí una proposta concreta de dir, escolti els ciutadans que estan en aquesta àrea
se’ls incrementarà la targeta horària en tant, vostè no pot fer-ho i per això el Grup municipal
Socialista no pot votar a favor, desgraciadament no pot votar a favor en la línia que entén
que essencialment s’han de fer compatible els interessos de dinamització comercial amb els
interessos dels ciutadans. Això és el que vostè no ha tingut en compte. Res més, insisteixo.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias, només per acabar. A veure, torno a repetir, aquí el que es fa és sotmetre a
votació aquesta proposta de que es compensarà als veïns residents de les zones i a partir
d’aquí són els tècnics responsables de la corporació, de l’ajuntament, els qui han de fer tot
l’estudi amb molta cura de com portar a terme això, és a dir, s’ha de parlar amb l’empresa
concessionària, s’ha de mirar com s’instrumentalitzarà el tema d’increment i com ho farem.
Això ho hauré d’explicar quan els tècnics hagin fet el seu oportú informe, no abans, no
abans perquè jo com a polític això no li puc explicar perquè són qüestions tècniques Sr.
Zacarias.

Sr. Henar:
-Escolti, on estan els documents que avalin aquesta qüestió, no hi ha ni un sol tècnic, no hi
ha ni un sol paper, no hi ha ni un sol escrit a l’expedient que faci referència al que vostè diu.
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Sr. Garcia:
-Vostè acaba de fer llegir al secretari un informe.

Sr. Henar:
-Perdoni, el senyor alcalde acaba de dir la voluntat, acaba de dir l’augment, verbalment, la
voluntat d’intentar buscar una solució i per això no ho votem en contra, només per això no
ho votem en contra perquè si no ho votaríem en contra. Per tant, el que fem és abstenir-nos
i llavors esperar a veure aquesta proposta.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, aclarit això dir que estem parlant d’ampliar només les zones d’hivern, és evident
que la zona turística no hi hauria aquest increment d’hores. Val a dir arrel del debat que hi
hagut entre el portaveu del Grup Popular i el del Partit Socialista que bé, a la vista està que
hi ha informes contradictoris i per això tampoc ens permet fer un pronunciament ara sinó que
a la vista d’aquests informes contradictoris perquè el Cap de la Policia informa una cosa al
novembre i una altra cosa al mes de gener i després hi ha un altre informe que diu una altra
cosa doncs haurem d’aclarir tots plegats a veure quina és la millor solució de cara als
ciutadans.

302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONTRACTACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET REAL DE SUPERFÍCIE SOBRE
LA FINCA 2C2 DEL SECTOR 01 DE SALOU, PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ
D'UN ESTABLIMENT COMERCIAL DE LA CATEGORIA D'UN GEC O D'UN GECT

FETS
1. L’Ajuntament de Salou és propietari de ple domini de la finca situada al Vial de Cavet
núm. 11 i C/ Victòria del Àngels núm. 2, emplaçada dins el seu terme municipal,
provinent del desenvolupament del Pla Parcial del Sector 01 Barenys del vigent POUM
de Salou (2003), pel que s’adjudica a l’Ajuntament la referida finca identificada com 2C2,
qualificada de Zona C equipaments privats, i amb una superfície de 9.144,07 m2.
2. La finca 2C2 és inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca i Salou (finca núm.
64698) al volum 2.260, llibre 1.002, foli 157, inscripció 1ª, i a titularitat de l’Ajuntament de
Salou. Segons certificat de 16 de maig de 2012 del secretari general, la finca s’inscriu a
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l’Inventari de Béns de la Corporació amb matrícula 91622, sota l’epígraf 3.01.03.00
relatiu a béns patrimonials. La seva referència cadastral és 2301705CF4520A0001SD.
3. El 16 d’abril de 2012 l’arquitecte municipal tramet dossier informatiu sobre la finca,
contenint informe urbanístic i el referent a que les liquidacions per costos d’urbanització
van ser liquidades a l’exercici 2008. Es concreta la valoració de la finca en l’import de
4.114.827 euros.
4. El 2 de maig de 2012, el Servei de Contractació elabora el plec de condicions del
contracte, que ha de regir la “contractació de la constitució d’un dret de superfície sobre
la finca municipal 2C2 situada al Vial de Cavet 11 i c/ Victòria dels Àngels núm. 2 de
Salou per a la construcció i explotació d'un establiment comercial de la categoria d’un
gran establiment comercial (GEC) o d’un gran establiment comercial territorial (GECT).”
5. El 7 de maig de 2012, el secretari general accidental informa favorablement l’indicat plec
de condicions.
6. L’11 de maig de 2012, l’interventor de fons informa favorablement el plec de condicions
del concurs.
FONAMENTS DE DRET
1.

L’article 4 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) exclou del seu àmbit
d’aplicació, entre d’altres negocis i relacions jurídiques, “els contractes de compravenda,
donació, permuta arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, ...
que tenen sempre el caràcter de contractes privats i és regeixen per la legislació
patrimonial”.

2.

L’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
Administracions Públiques, que té caràcter de legislació bàsica, estableix que “els
contractes per a l’explotació dels béns i drets patrimonials s’adjudicaran per concurs”.

3.

Al preveure el plec de condicions que el dret real de superfície a constituir sobre una
finca patrimonial municipal tindrà una durada màxima de 40 anys des de l’atorgament
de l’escriptura pública i d’acord amb el règim de distribució de competències entre els
òrgans municipals prevista a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, correspon al
Ple de la Corporació aprovar l’expedient per a la contractació de l’adjudicació del referit
dret de superfície, sense perjudici de la delegació d’aquesta competència en la Junta de
Govern Local prevista en l’article 5 del plec de condicions.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 5 vots en
contra (4 del PSC i 1 de UTPS) i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el següent:
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1. Aprovar l’expedient administratiu de tramitació ordinària núm. 7657/2011 per a la
contractació, mitjançant concurs públic, de la constitució d’un dret de superfície sobre la
finca municipal 2C2 situada al Vial de Cavet 11 i c/ Victòria dels Àngels núm. 2 de Salou
per a la construcció i explotació d'un establiment comercial de la categoria d’un gran
establiment comercial (GEC) o d’un gran establiment comercial territorial (GECT),
2. Aprovar el Plec de condicions que ha de regir aquest contracte privat sobre bé
patrimonial de l’Ajuntament de Salou. Aquest document, que figura en l’expedient, es
dóna aquí per íntegrament reproduït.
3. Disposar l’adjudicació del contracte de referència mitjançant el procediment de concurs.
4. Convocar la licitació mitjançant la publicació d’anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de
Contractant de l’Ajuntament.
5. Exposar el plec contractual a informació pública pel mateix termini establert per a la
presentació de proposicions, per tal que els interessats hi puguin presentar al·legacions.
6. Donar al procediment d’adjudicació la tramitació reglamentària.
7. Delegar en la Junta de Govern Local la competència per adoptar l’acord d’adjudicació
d’aquest contracte.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Alternativament i de forma potestativa, poden interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
l’última publicació de l’anunci de licitació en el butlletí oficial assenyalat.

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

Sr. Otal:
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-Sí, senyor alcalde. L’aprovació d’aquest expedient per a la constitució d’un dret real de
superfície de la finca 2C2 del Sector 01 per a la construcció i explotació d’un centre
comercial suposa un pas endavant important a l’Ajuntament de Salou, estem parlant d’una
finca molt important, situada estratègicament, de nou mil metres quadrats, valorada en més
de quatre milions d’euros per atorgar una concessió de 40 anys.
Jo aquí diferenciaria dos aspectes. El meu grup s’abstindrà perquè hi ha una cosa que no la
tenim clara de l’estudi precisament de l’expedient. D’una banda, és absolutament
imprescindible que es gaudeixi del servei d’una gran superfície, una mitjana superfície
important perfectament comunicada per totes les zones del municipi que a hores d’ara no en
té, jo crec que, sempre ho he dit, que això és una deficiència de Salou, jo crec que no hi ha
pobles de l’entitat de Salou que no tinguin una superfície gran. I això ha sigut possible en
aras d’una suposada protecció al petit comerç que després s’ha vist que s’ho emporten
altres municipis. Això és absolutament fonamental i estem absolutament d’acord en què
aquest servei ha d’estar i els beneficiaris seran evidentment tots els ciutadans de Salou.
Hi ha un segon aspecte positiu que en certa manera jo me n’alegro, no tinc cap problema en
reconèixer les coses, de que dóna suport al tema comptable que en la confecció del
pressupost, per tant, dóna suport al projecte de despeses que era el que hi havia programat.
Això està bé.
El que passa és que aquí hi ha un tema molt curiós però és que de l’estudi de l’expedient hi
ha una contractació d’una empresa que jo crec, en la meva opinió, que era absolutament
secundària i que es podria haver fet per la simplicitat aparent amb l’ajut de les normes que
regeixen la concessió que inicia el seu treball una mica, ho diré entre cometes, contaminada
o orientada pel Cap de Serveis Tècnics Municipal que li diu com ha de fer les coses, com
està, valorar-la, sembla que es fa conjuntament. Posteriorment l’empresa Angerri, amb un
cost elevat, que ens podíem haver estalviat de 7.000 €, bé doncs, arriba a les seves
conclusions, arriba als Serveis Tècnics Municipals i li rectifiquen un dels aspectes més
importants que és la valoració de 60 punts sobre 100, que passen a 30 pel que fa a l’apartat
del cànon, tot i tenir en compte que hi ha altres paràmetres urbanístics, que no ho dubto que
poden ser importants. És a dir, dóna una sensació vist des de fora, pot ser que estigui
equivocat, com que primer ningú es vol fer responsable de tècnics estrictament de la Casa,
que jo crec que s’hi podia arribar perquè no és tan complicat, i després sembla que hi ha un
feed back d’informació entre el que és l’empresa que fa l’estudi i els Serveis Tècnics i la
repercussió final d’aquest intercanvi d’informació, d’orientació, de contaminació entre les
dues bandes després es confecciona un plec de condicions que jo crec que no està massa
ben contemplat o que em provoca inseguretat. I, a més a més, hi ha una carència que és
important, com és que en una empresa d’aquestes característiques no es valora el que és
l’experiència en el sector, tenint en compte que hi ha empreses que suposo que concorreran
de la màxima solvència. Bé, per tot això el nostre grup s’abstindrà, tot i tenint en compte que
el concepte fonamental jo el trobo bé que per fi Salou tingui aquest servei.

Sr. Alcalde:
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-Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-El nostre vot també en aquest punt serà l’abstenció. Tot i que estem d’acord amb la decisió
d’establir una concessió d’una gran superfície en el terme municipal però creiem que el lloc
no és el més adient per treure un major rendiment del que podien haver sigut aquestes
instal·lacions i, a més a més, ficar-hi algun complement que hauria sigut interessant per la
població.
D’altra banda, l’estudi que en el seu moment es fa, i ja no hi vull insistir més perquè n’ha fet
referència el company Pablo, deixa molt que desitjar en quant a les valoracions
econòmiques que se’n deriven. I també, alguna qüestió del plec de condicions, però que
com dic no hi vull insistir. A més a més, no estem d’acord, com dic doncs, a la votació al final
ens abstindrem perquè al cap i a la fi això signifiquen 2,5 milions del pressupost i, per tant,
home, sí que volem que malgrat aquest desacord volem que es dugui a terme, que es faci
realitat perquè no volem que l’any vinent per manca d’aquests 2,5 milions ens tornin a pujar
l’IBI un 18,5%. Per tant, ens abstindrem.

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, aquest punt de l’ordre del dia sabíem que tard o d’hora l’equip de
govern el portaria al Ple, doncs els pressupostos per a l’any 2012 contemplaven uns
ingressos de 2,5 milions per aquest concepte. El que ens ha sorprès és que un cop més
sigui tard i malament, i aquesta paraula desgraciadament l’estic utilitzant massa aquesta
tarda.
Tard perquè tots sabem que la lentitud d’aquests procediments, com s’allarguen mesos i
mesos, des de la primera convocatòria fins a la seva resolució, la qual cosa es d’entendre
que no estigui llesta abans de la finalització de l’exercici. Malament, per la manca de
consistència de l’expedient que es fonamenta en el contingut d’un estudi realitzat per una
consultora externa contractada a proposta del Servei Tècnic d’Arquitectura perquè
assessorés a l’ajuntament en els aspectes comercials dels quals en la seva opinió, en
l’opinió del Servei Tècnic d’Arquitectura, no es tenen coneixements per determinar els
paràmetres que han de figurar en el concurs d’un centre comercial, cosa per altra banda
legítima, que no discuteixo.
La prestació de l’assitència sol·licitada s’adjudica a Angerri Consultors, la qual empresa es
presta a fer un informe de 14 fulls i 6.973,80 €, és a dir, a l’Ajuntament ens ha sortit a 500 €
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el full. Però vostès em podrien rebatre això que dic amb l’argument que en aquestes
qüestions allò que és veritablement important no és la quantitat de fulls que s’escriguin sinó
la qualitat del que es diu, l’important és el contingut, què és el que diu i com ens orienta en el
plec de condicions. Doncs bé, anem a la qualitat. Comencem per l’apartat dos de l’estudi
d’A., anomenat informe d’interès de mercat. Aquesta és la qüestió fonamental per la qual ha
sigut contractat Angerri Consultors, i diu “atenent a la investigació de mercat realitzada es
considera que la parcel·la pot ser d’interès d’empreses promotores d’hipermercats petits o
empreses promotores de supermercats grans”. Aquesta és la gran conclusió, magnífica
d’altra banda que ja es sabia, és a dir, que estaven interessats els grans i els petits, d’acord.
Però el que és més greu és amb quines empreses concretes ha consistit aquesta
investigació de mercat, amb quins i quants possibles clients ha parlat Angerri i quina és la
tipologia d’enquestes que han passat per conèixer la seva opinió, quines tècniques de
màrqueting s’han utilitzat i en quin univers, quina és la relació al territori més proper de
demanda i oferta d’aquests tipus de serveis, etc, etc. Res de tot això es diu ni cap document
adjunt avala aquesta ni cap altra de les afirmacions que l’estudi d’A. fa quan parla de la
investigació de mercats, que en parla en més d’una ocasió.
Segona conclusió important de l’estudi, “l’Ajuntament de Salou ha de maximitzar la valoració
del dret de superfície del solar”, o sigui, ens està dient que l’Ajuntament ha de treure el
màxim possible d’ingressos vinculat al dret de superfície de la parcel·la, crec Sr. Granados
que això ho sabíem abans, no? És a dir, aquesta és evident que ho sabíem que hem de
maximitzar els ingressos per aquest terreny. I no es diu res més en l’àmbit que era allò per la
qual cosa es demanava l’assessorament segons el Cap d’Arquitectura i que justament
aquest apartat se’l ventila en dos fulls i mig de Dina 4, el tema comercial.
La resta d’aspectes de l’estudi com són la valoració estimada del solar, escolti, tenim tècnics
molt ben preparats que tenen la mà trencada en aquests aspectes i que podien haver-ho fet
amb plena competència. La proposta econòmica del cànon de superfície, l’Àrea Econòmica
de l’Ajuntament en saben moltíssim d’això, els criteris de valoració del plec de condicions els
nostres tècnics de Serveis Interns, i vostè ho sap tan bé com jo, podrien donar lliçons
d’aquests temes a les universitats de Catalunya.
Bé, hem de reconèixer que l’estudi de la consultora no ens aporta gaire cosa, especialment
si atenem a allò que es diu a l’informe referit del Cap de Serveis Tècnics d’Arquitectura de
l’Ajuntament que no té altre objectiu, i ho reconeix ell mateix, que explicar o justificar el
perquè de la modificació dels criteris d’adjudicació que figuren a la proposta del consultor.
És a dir, al consultor se li diuen unes quantes coses, escolti miri, nosaltres voldríem aquest
tipus de plec i després no se li fa cas, els tècnics nostres no els hi fan cas. I això amb dades
concretes. Per exemple, es reconeix que la proposta en l’informe del Cap d’Arquitectura, que
la proposta d’entrada del dret de superfície fos de 2,5 milions era una premisa prèvia del
plec de condicions abans de contractar els serveis d’Angerri Consultors que se li va dir.
Reconeix també que els Serveis Tècnics Municipals van plantejar valorar de forma important
el cànon periòdic i que li van plantejar al consultor que el cànon anual s’havia de quantificar
dins dels criteris de valor amb 60 punts sobre els 100 a quantificar. I dir també que així ho va
proposar Angerri Consultors en la documentació tramesa. Si bé, contradictòriament en el
mateix informe el Cap d’Arquitectura reconeix que aquesta quantificació de 60 punts pel
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cànon anual no era objectiu i per això es va proposar al plec de condicions per part dels
Serveis Tècnics Municipals una fórmula matemàtica que és la que figura finalment en la
proposta que avui votarem i no la que diu el consultor.
Aquest estudi no ha servit en absolut per res entenem. Bé, ha servit per pagar aquests 7.000
€ a una empresa el cap de la qual és el Sr. A., conegut polític de CiU que ha ostentat
importants càrrecs de responsabilitat als governs de CiU de la Generalitat. Revisin a fons
què ens presenta la consultora, demanin els informes tècnics objectius pertinents i veuran
com els 7.000 € que demana l’empresa pel seu treball no estan en absolut justificats.
Però tot i que els aspectes ressenyats són prou greus per generar dubtes en relació a
l’aprovació d’aquest punt, encara hi ha tres temes que al nostre judici justifiquen encara més
la nostra posició contrària a l’aprovació que ja li avanço. La primera de totes i més important
és el fet que a l’expedient d’aprovació d’aquesta gran superfície comercial no hi ha ni una
paraula, ni una, relativa a l’impacte econòmic que la posta en funcionament d’aquesta gran
superfície comercial tindrà en el petit i mitjà comerç de Salou ja existent en l’actualitat.
Sembla que aquesta és una qüestió que no preocupi a l’equip de govern o almenys al
responsable polític sota el qual s’ha tramitat aquest expedient.
La segona és el preu que s’estableix pel dret de superfície d’una parcel·la de quasi 10.000
m2 per la qual el concessionari pagarà 50.000 € anuals, 50.000 € anuals que si vostès
s’entretenen a dividir per 12 mesos ens dóna 4.166,66 € al mes. I si coneixen els preus dels
lloguers dels locals de 300 o 400 m2 de Salou de superfície, no de 10.000 m2, tot i que no
estan construïts, com és aquest dret de superfície, veuran que es paguen quantitats similars
per 300 o 400 m2 que per 10.000 m2. Ja sé que vostès em diran que hi ha el
desemborsament dels 2,5 milions inicials, que això és un tema molt important, aquesta
quantitat la necessiten per quadrar el pressupost del 2012, però entenem que per aquesta
urgència es fa una operació en la qual es malvèn el dret de superfície d’una gran finca de
10.000 m2 per un preu, fixi’s vostè, de 10,5 € l’any/m2, això és el que al final surt. Al nostre
parer inferior al que es podria obtenir si no hi hagués hagut aquest urgència.
La tercera qüestió és que al plec de condicions no hi ha cap exigència, ja hi ha fet referència
abans el Sr. Otal, de solvència tècnica i professional de les empreses licitadores malgrat
que, i amb això hem de reconèixer que és dels pocs punts amb els quals estem d’acord amb
la consultora, malgrat que repeteixo que l’empresa consultora proposa que es demani als
concursants, per acreditar la solvència tècnica i professional, una memòria on s’indiqui el
nombre total d’establiments comercials que està gestionant. Al plec de clàusules res no es
diu de tot això i, per tant, podria presentar-se a la licitació qualsevol persona física o jurídica
que no tingués cap experiència en el complex món de les grans superfícies comercials la
qual cosa evidentment al nostre judici no ajudaria a assegurar el futur d’aquest projecte en
temps tan difícils per l’economia. A banda dels dubtes que puguin generar-se sobre la
transparència i objectivitat dintre dels drets d’adjudicació com aquest en el qual sembla que
és igual la solvència tècnica de l’adjudicatari possible del dret de superfície.
Per tots els temes assenyalats, per totes les raons esmentades el Grup municipal Socialista
votarà en contra.
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Sr. Alcalde:
-Bé, per aclarir algunes qüestions Sr. Zacarias intervindrà el Sr. Marc Montagut, sobretot pel
tema de l’informe perquè a veure, estem parlant d’un informe que va ser contractat a
proposta i a petició dels propis arquitectes municipals dels Serveis Tècnics i jo crec que els
millors que poden parlar de si aquest informe era necessari o no i si aquest informe ha servit
o no són ells mateixos perquè en definitiva no servia a la classe política per prendre la
decisió, que ja estava presa, sinó en tot cas per redactar les clàusules que sembla ser, pel
que a mi m’ha dit i m’ha traslladat el Sr. L. S. personalment, a la vista del que es va
comentar a la Junta de Portaveus doncs ell discrepa del que aquí s’ha dit per part de vostès.
Jo crec que el millor aquí és parlar amb ell i que aclareixi aquestes qüestions. No obstant, el
regidor ara ho aclarirà perquè també ho ha parlat.
I també fer dues reflexions si m’ho permet. Ara estem en una època de crisi econòmica en la
qual no s’inverteix res en cap lloc i resulta que aquí al nostre municipi hi ha interès en
aquesta inversió, una inversió que generarà beneficis a la ciutadania en quant a l’increment
de l’oferta comercial, això és un benefici, el Sr. Otal ho ha dit, molta gent marxa fora. Per
tant, és estrany que en una població com Salou no tingui ja una gran superfície. Però també
és dinamitzador de l’economia i, sobretot d’una qüestió, creació de nous llocs de treball,
també hem de pensar en això en un moment en què hi ha destrucció de llocs de treball.
I en quant al preu Sr. Zacarias, si em permet, simplement també un matís o una reflexió,
quin preu tenen les finques avui dia si ningú vol comprar res absolutament? Estan valorades
d’acord amb el moment i amb criteris de mercat.

Sr. Montagut:
-Sí senyor alcalde, breument. En tot cas, aquest tema es va comentar també ahir a la Junta
de Portaveus, jo he parlat amb els tècnics d’Urbanisme. El problema que hi havia amb
l’establiment de la confecció de l’expedient administratiu hi ha una sèrie de punts que des
dels Serveis Tècnics d’Urbanisme van demanar un suport extern atès que no es veien amb
la capacitat de tirar endavant ells sols, i això és així. A partir d’aquí es miren les empreses
que poden assessorar en aquest tema i una de les empreses que ha assessorat en diversos
temes, en diferents governs, entre ells el Socialista, és J. A.. Es decideix, es parla amb ell i
demana una sèrie de punts alguns dels quals, com deia vostè, després els Serveis Tècnics i,
fins i tot, els departaments de Contractació i Urbanisme ho interpreten d‘una altra manera i
no agafen exactament el contingut de l’informe però sí que altres punts serveixen per fer
l’expedient administratiu. Per tant, com pot ser l’estudi econòmic, en relació al cànon i
precisament l’estudi econòmic crec que algun tècnic de la Casa els va valorar molt
positivament.
Per tant, sí que és cert que alguns punts no es tenen en compte, els hi dono la raó, però n’hi
ha d’altres que sí i al cap i a la fi aquest informe es demana per fer el que estem fent avui,
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l’aprovació de l’expedient administratiu de contractació per a la construcció d’un dret real de
superfície. A partir d’aquí jo crec que la validació o la importància d’aquesta despesa es
veurà si alguna empresa opta i s’adjudica aquest dret real. Si veiem que no hi ha ningú
doncs potser n’haurem de parlar però jo crec que ara dir que això no és una inversió o no és
una despesa, diguéssim, ben vista, en tot cas, esperem-nos perquè 7.000 € evidentment
són diners però també si els resultats es donen doncs entenc que haurà servit per una bona
fi.

Sr. Henar:
-Sí, coincideixo plenament amb la primera part de la seva intervenció. La nostra posició no
està vinculada desgraciadament, i quan dic desgraciadament ho dic perquè ens hauria
agradat votar a favor, perquè sí que entenem doncs que aquesta inversió, aquesta creació
de llocs de treball pot ser un element important per la ciutat. Però he explicat les raons
fonamentals, a banda dels defectes formals que són molts i jo crec que al mateix informe el
tècnic, eh Sr. Montagut, veu necessari, és a dir, ningú no li demana però el tècnic diu, escolti
he d’explicar perquè després que A. li hagi fet totes aquestes propostes doncs no li hem
acceptat, no és que no li haguem acceptat, contractem els seus serveis, ens diu una sèrie
de coses i després no s’accepten. Per tant, on era l’aspecte essencial on calia que A. digués
coses? Ell té una solvència contrastada que jo no discuteixo, ha sigut secretari general de
Comerç i Indústria el Sr. A., és a dir, ha sigut, a més a més, director general. És a dir, no li
discuteixo aquestes qüestions. Sí que discuteixo el contingut d’aquests tretze fulls que des
del punt de vista comercial no es fa referència en absolut a l’impacte econòmic en l’àmbit
comercial dels comerços petits i mitjans actualment existents, crec que això és un paràmetre
fonamental, home, hem de saber què passarà i com compensar i quines mesures, si cal,
prendre a més a més. Per tant, aquí per mi és el gran defecte que té a banda d’algunes
altres qüestions. Penso que realment és una opinió doncs s’utilitzen uns mecanismes per
arribar a la conclusió molt elemental, és a dir, si consideren que es pagarà 50.000 € anuals
durant 40 anys, se li aplica la clàusula del 2% anual durant 40 anys, la suma es divideix, es
treu els dos milions i mig que es donen a l’entrada i l’altre es prorrateja i surt una quantitat de
40.000 €, és una cosa elemental, gairebé de primer de carrera d’Economia, gairebé de
primer de carrera. Per tant, escolti, no és gaire cosa el que ens aporta sincerament Sr.
Montagut, insisteixo en aquesta qüestió. Però és que la qüestió fonamental ja l’he dit abans,
igualment que en relació a la proposta però clar després em diu, en algunes coses se n’ha
fet cas i en d’altres no, però home, es que una cosa que diu que és molt important que és la
solvència tècnica i professional, justament aquesta no es fa cas. En definitiva, tenim
l’experiència en aquest i en molts altres procediments administratius que el que comença bé,
a vegades no acaba bé desgraciadament, però el que comença malament té el 90% de
probabilitats d’acabar malament i mirem que això ha començat malament.

Sr. Montagut:
-Sí, en tot cas, reiterar que era una proposta que se’ns demana dels Serveis Tècnics.
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Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. Montagut:
-I que políticament es vol tirar aquest tema cap endavant i, per tant, entenem que cal
contractar-lo i que alguns aspectes de l’informe, Sr. Zacarias, sí que serveixen. I, per tant,
n’hi ha alguns que es repensen i es refan amb els Serveis Tècnics del Departament de
Contractació i Urbanisme però n’hi ha d’altres que sí que s’utilitzen. No tot ha sigut negatiu
en aquest informe, deixem-ho clar també.

303.- DECLARAR, SI S'ESCAU, LA RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA RETIRADA, INSTAL·LACIÓ, CONSERVACIÓ I
EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE MOBILIARI URBÀ (OPPIS, MARQUESINES, BANCS I
PALS INFORMATIUS) EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, PER INCOMPLIMENT
CULPABLE DEL CONCESSIONARI SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, S. L. (EXP.
2988/2009)

FETS
1. Per acord del Ple de la Corporació, de 25 de maig de 2006, s’aprovà l’expedient
administratiu (exp. núm. 8/2006) per a l’atorgament de la concessió d’ús privatiu del
domini públic per a la retirada, instal·lació, conservació i explotació publicitària de
mobiliari urbà (oppis, marquesines, bancs i pals informatius) en les vies públiques
municipals, aprovant-se el corresponent plec de clàusules administratives, jurídiques i
econòmico-administratives que regirà dita concessió, disposant-se a més l’obertura de la
licitació pública mitjançant concurs.
2. En data 26 d’octubre de 2006 el Ple de la Corporació acorda adjudicar la concessió a
SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, S.L. (BITEMS), amb l’obligació de l’adjudicatari de
satisfer un cànon de 30.000 euros anuals, revisable, amb el compromís d’adoptar els
paràmetres no econòmics també ofertats .
3. En la proposició econòmica presentada en la licitació pel concessionari s’hi fa constar la
proposta d’inclusió dins del projecte d’una pantalla de leds, de mides tres per quatre, a
instal·lar en algun punt a decidir conjuntament amb l’Ajuntament.
4. El 26 de març de 2007 l’adjudicatari de la concessió diposita en la Tresoreria Municipal
la garantia definitiva per un import total de 42.000 €, constituïda mitjançant aval bancari
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de l’entitat Caixa d’Estalvis de Tarragona. L’aval és de data 9 de març de 2007 i inscrit al
Registre d’avals amb el número 020924.
5. El 26 de març de 2007 es va formalitzar en document administratiu aquesta concessió
administrativa, fent-hi constar que aquesta serà per un termini màxim de 12 anys d’acord
amb l’establert al plec. El còmput del termini de la concessió s’iniciarà a partir de l’1 de
gener de 2007 (clàusula 2 del Plec de condicions).
6. En exercici de la potestat atribuïda a l’Ajuntament de Salou de fiscalitzar, dirigir i
controlar l’execució de la concessió (clàusula 23 del Plec), s’han adoptat, a l’objecte de
requerir i/o interpel·lar al concessionari al compliment de les seves obligacions
contractuals, les següents resolucions municipals:
-

Decret d’Alcaldia de 30 de març de 2009: requeriment de completar la instal·lació
dels elements oferts, el seu manteniment, conservació, neteja i/o arranjament.
Notificat el 29-4-2009.

-

Decret de 27 de juliol de 2009: reiteració del requeriment de complir amb l’anterior.
Notificat el 13-8-2009.

-

Decret de 2 de novembre de 2009: requeriment al concessionari a l’objecte d’acabar
de subsanar les deficiències i mancances detectades respecte el mobiliari de la
concessió, detallades en informe del servei Tècnic Municipal d’Enginyeria de data
25-9-2009). Notificat el 12-11-2009.
El 10 de desembre de 2009, l’indicat servei tècnic informa que aquestes incidències
han estat resoltes en un 80% aproximadament, anunciant que l’empresa
concessionària a més té pendent d’arranjament una sèrie d’incidències que li han
estat comunicades per correu electrònic.

7. El 2 d’agost de 2010 el Cap del Servei de Gestió Tributària emet informe en relació a
aquesta concessió demanial, amb especial referència a la segona pantalla LED
instal·lada pel concessionari a la Font Lluminosa. Es fa al·lusió al procés seguit amb el
concessionari per regularitzar tributàriament aquest element publicitari ”que no es troba
sota la cobertura jurídica de millora de la concessió” i de les incidències, recollides en
documentació annexa, constatadores d’un incompliment del concessionari en les seves
obligacions, tant en el referent als deures de conservació del mobiliari, com en la manca
de pagament dels deutes. Es proposa la resolució de la concessió.
8. El 5 d’agost de 2010 des de Gestió Tributària-Unitat de Rendes s’informa dels deutes
que l’empresa concessionària SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, S.L. (BITEMS) té
amb l’Ajuntament de Salou amb motiu de la referida concessió d’ús privatiu del domini
públic, i que es desglossa en la següent manera:
A).- DEUTES DERIVATS DE LA PRÒPIA CONCESSIÓ PENDENTS DE COBRAMENT
PER VIA EXECUTIVA a data 4-8-2010.
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Núm. rebut

Deute
principal

1er
semestre
2009
despesa
2009/102532 5.542,86 €
elèctrica oppis i pantalles
2on semestre 2009 despesa
2009/102534 5.542,86 €
elèctrica oppis i pantalles
1er
semestre
2010
despesa
2010/102448 6.099,24 €
elèctrica oppis i pantalles
Cànon concessió any 2010
2010/000129 32.141,28 €
IMPORT TOTAL DEUTES PENDENTS DERIVATS CONCESSIÓ

Import
TOTAL
6.981,40 €
5.823,48 €
6.404,20 €
33.748,34 €
52.957,42 €

A 14 de gener de 2011 es dóna constància de trobar-s’hi pendent el pagament
d’aquests deutes, ascendint l’import total de deute a 59.435,16 €.
9. El 30 de desembre de 2010 pel regidor delegat de Gestió Econòmica i Serveis Interns,
respecte el concessionari Serveis Publicitaris Jordan, SL, es dicta decret resolent el
procediment de comprovació limitada seguit per tal de derivar les obligacions tributaries,
aplicant un cànon extraordinari per la instal·lació d’una pantalla led a la Font Lluminosa
de Salou i ocupació efectiva del domini públic local. El valor del cànon pel 2008, 2009 i
2010 és de 15.000 euros per cada any. Essent el total de 45.000 euros. S’eleven a
definitives les liquidacions de 15.000 euros per any, corresponents a l’ocupació real i
efectiva del domini públic local de la pantalla led dels exercicis 2008, 2009 i 2010.
10. El 26 de gener de 2011 el Ple de l’Ajuntament acorda iniciar expedient sancionador
contra el concessionari SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL donat que se li atribueix
la presumpta responsabilitat d’haver incorregut en la comissió, segons es tipifica en la
clàusula 28 del Plec de condicions que regeix la concessió, de les infraccions o faltes
següents, qualificades com a molt greus, sancionables amb multes de fins a 6.000 euros
i/o la revocació de la concessió:
a) La manca de cura, neteja, manteniment i conservació de tots els béns i instal·lacions
a què està obligat per aquest plec i que hagi donat lloc a una depreciació o
deteriorament injustificat.
b) Impagament del cànon estipulat en període voluntari, sense perjudici que s’efectuï el
cobrament per la via de constrenyiment.
c) La reiteració o reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora
sense corregir-la.
d) L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de no introduir nous elements sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar o retirar els existents.
S’atorga al concessionari i a l’entitat avalista tràmit de vista i audiència. Així mateix es
requereix a SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, S.L. (BITEMS) que cessi en l’ús i
explotació de la pantalla publicitària de leds situada a la plaça de Francesc Germà -Font
Lluminosa, donat no gaudeix de la preceptiva i prèvia autorització municipal per a la seva
instal·lació.

 66
92
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

²4I4R0D6D245S67000HW60»
²4I4R0D6D245S67000HW60»
4I4R0D6D245S67000HW6

 SECWI0D2



05-06-12 08:23

11. El 14 de febrer de 2011 el concessionari presenta escrit d’al·legacions, manifestant no
acceptar molts dels càrrecs que se l’imputen, per finalment manifestar la seva intenció
de regularitzar la situació. El concessionari exposa les següents al·legacions segons a
continuació es resumeix;
PANTALLA: S’exposa el seguit de converses i acords amb agents municipals a fi de
materialitzar la col·locació de la pantalla de 3x4 metres que es presenta com millora en
l’oferta del concessionari en l’adjudicació de la concessió, detallant que per les seves
dimensions va acceptar-se per la Corporació dividir-ho en dues pantalles, acordant que
una s’ubiqui al c/ Via Roma i l’altra a la zona de la Font Lluminosa (plaça Francesc
Germà). Es fa referència també de les converses mantingudes a l’objecte de fixar el
cànon addicional exigit per la pantalla de la zona de la Font Lluminosa.
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT (del mobiliari): Es manifesta pel concessionari que el
manteniment i neteja del mobiliari instal·lat s’ha efectuat sempre, donant resposta als
requeriments municipals. Es reconeix pel concessionari que a l’hivern la freqüència és
menor, si bé mostra la disposició que amb els agents municipals es revisi aquest
aspecte, manifestant el compromís a reparar i tenir en perfecte estat el mobiliari.
PAGAMENTS PENDENTS: El concessionari al·ludeix, com justificació dels deutes
contrets amb l’Ajuntament respecte la concessió, a la crisi econòmica actual i la
conseqüent minva de l’explotació publicitària, afegit al cost de la inversió realitzada.
Manifesta finalment la voluntat de posar-se al dia en quant els deutes i de concertar amb
l’Ajuntament un acord de pagament.
12. El 2 de setembre de 2011 el tresorer municipal informa que en aquella data Serveis
Publicitaris Jordan, SL consta com a deutor en via executiva, respecte la concessió
demanial de referència, per un total de 117.732,40 €, entre els quals l’import
corresponent al cànon per l’any 2010. Així mateix no es dona constància de l’aprovació
de cap fraccionament o ajornament d’aquest deute, el qual es desglossa en la següent
manera:.
DEUTES DERIVATS DE LA PRÒPIA CONCESSIÓ PENDENTS DE COBRAMENT PER
VIA EXECUTIVA a data 2-9-2011.
Concepte
1er
semestre
2009
despesa
elèctrica oppis i pantalles
2on semestre 2009 despesa
elèctrica oppis i pantalles
1er
semestre
2010
despesa
elèctrica oppis i pantalles
Cànon concessió any 2010
2n semestre 2010 despesa elèctrica

Núm. rebut

Deute
principal

Import
TOTAL

2009/102532

5.542,86 €

7.249,75 €

2009/102534

5.542,86 €

7.099,42 €

2010/102448

6.099,24 €

7.685,04 €

2010/000129
2010/102449

32.141,28 €
6.099,24 €

40.498,01 €
7.510.56 €
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oppis i pantalles
(A) Sub-TOTAL DEUTE
Ocupació via pública any 2008
2010/109488
pantalla LED Font Lluminosa
Ocupació via pública any 2009
2010/109489
pantalla LED Font Lluminosa
Ocupació via pública any 2010
2010/109490
pantalla LED Font Lluminosa
(B) Sub-TOTAL DEUTE

62.532,22 €
15.000,00 €

18.400,06 €

15.000,00 €

18.400,06 €

15.000,00 €

18.400,06 €

IMPORT TOTAL DEUTES PENDENTS DERIVATS CONCESSIÓ

55.200,18 €
117.732,40 €

13. El 22 de setembre de 2011 per resolució del regidor delegat de Serveis Interns,
Contractació i Patrimoni es declara d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador incoat
per acord de Ple de data 26-1-2011, pel motiu d’haver transcorregut el termini màxim
legalment establert per resoldre el procediment i notificar la resolució. Tot seguit es resol
iniciar un de nou, reproduint-se les presumptes infraccions comeses pel concessionari,
atorgant-li tràmit d’audiència i vista, inclòs l’avalista. Les infraccions imputades,
qualificades de molt greus, són:
a. La manca de cura, neteja, manteniment i conservació de tots els béns i
instal·lacions a què està obligat per aquest plec i que hagi donat lloc a una
depreciació o deteriorament injustificat.
b. Impagament del cànon estipulat en període voluntari, sense perjudici que
s’efectuï el cobrament per la via de constrenyiment.
c. Reiteració o reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora
sense corregir-la.
d. Incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de no introduir nous elements sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar o retirar els existents.
S’atorga al concessionari, com també a l’entitat avalista Caixa d’Estalvis de Tarragona,
tràmit de vista i audiència en el present procediment, podent presentar quantes
al·legacions, documents i proves estimin convenients en defensa dels seus interessos.
Així mateix es requereix a SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, S.L. (BITEMS) que de
forma immediata a la recepció de dita resolució cessi en l’ús i explotació de la pantalla
publicitària de leds situada a la plaça de Francesc Germà -Font Lluminosa, donat no
gaudeix de la preceptiva i prèvia autorització municipal per a la seva instal·lació i ús en
l’indicat espai de domini públic. S’adverteix que de no complir amb la mesura provisional
imposada determinarà que l’Ajuntament de Salou pugui procedir, de forma subsidiària a
la seva execució i d’acord amb l’article 95 de la llei 30/1992, de 26 novembre, RJAPPAC.
14. El 17 d’octubre de 2011 el concessionari presenta escrit d’al·legacions, del qual es
desprèn la seva oposició a les infraccions imputades i a la resolució de la concessió. El
concessionari exposa les següents al·legacions segons a continuació es resumeix;
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PRIMER.- Infracció relativa al MANTENIMENT dels béns i instal·lacions: El
concessionari s’oposa a la infracció de manca de manteniment i neteja del mobiliari
instal·lat, doncs aquest s’ha efectuat setmanalment, responent amb celeritat en
aquells casos extraordinaris. També s’oposa a la culpabilitat de la depreciació o
deteriorament dels béns, atribuint-los al propi del temps transcorregut i del lloc proper
al mar on es troben.
SEGON.- Infracció relativa a la introducció de nous elements sense autorització
(PANTALLA Passeig Jaume I – Pl. Francesc Germà): Es fa referència de contactes
per correu electrònic amb responsables municipals al respecte. El concessionari fa
al·lusió que aquesta pantalla no és una nova instal·lació sinó que complementa la
instal·lada al Mercat Municipal, donat que es preveia una major de 3m x 4m, i segons
aquiescència dels responsables municipals.
TERCER.- Infracció relativa a l’impagament del cànon: El concessionari manifesta
que l’impagament es deu al fet de no estar conforme amb el cànon addicional per la
segona pantalla led.
15. El 2 de novembre de 2011 el cap del Servei Tècnic Municipal d’Enginyeria emet informe
respecte el punt primer i segon d’al·legació, segons a continuació es transcriu:
“En referència a la PRIMERA al·legació aportada no té cap tipus de justificació donat que
les dades de que disposa aquest Servei Tècnic d'Enginyeria i les diverses incidències
denunciades, ens determina que el nivell de resposta d’actuació rebuda per part de
l’empresa en la majoria dels casos ha estat inexistent i en d’altres tardana o incompleta
fet que a propiciat que la imatge corporativa que han donat aquests elements no estigués
a l’alçada del desitjable per part d’aquest Ajuntament. La manca de cura en el
manteniment es pot comprovar amb una simple inspecció ocular en el dia d’avui, amb
l’agreujant que, en moltes marquesines de les parades de Bus, les anomalies
denunciades podrien suposar un perill per als seus usuaris.
En el cas de la SEGONA al·legació manifestem que en el seu dia i d’acord amb l’equip
de govern del moment, donat que la pantalla a instal·lar a la Via Roma, davant del Mercat
Municipal, va haver de ser més petita del previst i es va autoritzar verbalment la
col·locació d’una nova pantalla a la Font Lluminosa. Es desconeix amb aquest motiu es
va generar cap modificació o ampliació escrita del Contracte inicial. En tot cas es tracta
d’un nou element no previst en el seu inici.”

16. El 16 de novembre de 2011 el cap del Servei de Suport Intern emet informe, que compta
amb la conformitat del secretari general de la Corporació, sobre el procediment per a la
tramitació i valoració de la decisió a adoptar en l’expedient incoat per a declarar la
resolució de la concessió.
17. En data 13 de desembre de 2011 l’interventor municipal informa favorablement sobre
l’assumpte.
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18. El 14 de desembre de 2011, el regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i
Patrimoni formula proposta provisional d’acord de resolució de la concessió demanial,
que s’incorpora a l’expedient administratiu a trametre a la Comissió Jurídica Assessora.
19. En la mateixa data, l’alcalde sol·licita a la Comissió Jurídica Assessora dictamen sobre el
fons de l’assumpte, tràmit que suspèn el termini de resolució i notificació de l’expedient,
circumstància que es comunica al concessionari.
20. L’Ajuntament de Salou ha rebut el dictamen 143/12, de 10 de maig de 2012, de la
Comissió Jurídica Assessora, en el qual es conclou que és procedent, en els termes
indicats en el cos del referit dictamen, la resolució de la concessió d’ús privatiu del
domini públic de referència.

FONAMENTS DE DRET
1. En la tramitació de l’expedient contradictori per a declarar la resolució de la concessió de
domini públic s’han seguit les actuacions establertes en els articles 275 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, article 59 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(TRLCAP), en tant en aquest cas és la norma aplicable de conformitat amb la Disposició
Transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, i
article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Lle de contractes de les Administracions Públiques, i així mateix de
conformitat amb el plec de clàusules jurídiques i economico-administratives que regeix
aquesta concessió:
a) Audiència del contractista pel termini de deu dies naturals.
b) Audiència, en el mateix termini anterior, de l’avalista o assegurador si es
proposa la confiscació de la garantía.
c) Informe previ i preceptiu de secretari de la Corporació i de l’interventor .
d) Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya,
quan es formuli oposició per part del contractista.
2. Plec de clàusules administratives jurídiques i econòmico-administratives que regeixen la
concessió, aprovat per acord del Ple de la Corporació de 25 de maig de 2006:
-

Clàusula 2 – Obres i instal·lacions que haurà de realitzar l’interessat
Clàusula 5 – Cànon anual base de licitació
Clàusula 18 – Garantia definitiva
Clàusula 20 – Prerrogatives de l’Administració
Clàusula 22 – Obligacions del concessionari
Clàusula 23 – Potestats de l’Ajuntament
Clàusula 26 – Extinció i efectes
Clàusula 28 – Infraccions de la concessió
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3. El Dictamen 143/12, de 10 de maig de 2012, de la Comissió Jurídica Assessora conclou
que “és procedent, en els termes indicats en el cos d’aquest Dictamen, la resolució
de la concessió d’ús privatiu del domini públic per a la retirada, instal·lació,
conservació i explotació publicitària de mobiliari urbà (oppis, marquesines, bancs
i pals informatius) en les vies públiques municipals formalitzada entre
l’Ajuntament de Salou i Serveis Publicitaris Jordan, SL.”
Si bé es confirma en la fonamentació jurídica del Dictamen que l’impagament del cànon
és motiu per la resolució de la concessió, aquest Ajuntament no comparteix que no
arribin a assolir aquesta condició els restants motius determinats en l’acte municipal
d’incoació del procediment, tal i com així s’argumenta i fonamenta en l’informe de la
Secretaria Municipal emès el 16-11-2011, del que convé fer transcripció del següent a
raó de la infracció que s’analitza:
A.- La manca de cura, neteja, manteniment i conservació de tots els béns i instal·lacions
a què està obligat per aquest plec i que hagi donat lloc a una depreciació o
deteriorament injustificat.
“Si bé és cert que aquest procediment és susceptible de produir efectes desfavorables per a la part que
va contractar amb l'Administració, no per això cal considerar-ho com un procediment sancionador
pròpiament dit en el qual l'ens públic exerciti el seu ius puniendi. Ens trobem davant una actuació
administrativa que ha d'incardinar-se en el camp de les relacions contractuals on l'Administració
atorgant posseeix unes facultats exorbitants o privilegis per raó de la protecció de l'interès públic que
tracta de tutelar, justificatiu de la possibilitat d'adoptar les mesures que millor serveixin a aquest
interès general, defensant, en aquest cas, els béns demanials afectats. D’acord amb això queda
plenament legitimat que l’Administració tutelant pugui decidir i declarar finalitzada la relació
contractual davant la inobservança per part del concessionari d'alguna clàusula essencial de la
concessió.
Referida a la present concessió demanial sembla obvi atribuir el caràcter d'essencial qualsevol
incompliment que contravingui o impossibiliti la consecució de l'objecte o finalitat establerta en la
mateixa, i que queda descrit en la clàusula 1 del Plec, on expressament es recalca l'obligació del
concessionari de conservar i mantenir en perfecte estat les instal·lacions i elements que són objecte
d'explotació. El mateix caràcter, i d'evidència objectiva, és l'obligació de satisfer el cànon
concessional establert en la clàusula 5 del Plec, l’incompliment de la qual es fixa en la núm. 26 com a
expressa causa d'extinció. Altra obligació de caràcter pecuniari, derivada de l'explotació del domini
públic, és el pagament de la despesa elèctrica, tal com es detalla en la clàusula 2. Tot això reproduït
novament en la clàusula 22 relativa a obligacions i drets del concessionari.
De fet, l'article 127.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, precepte enquadrat en el Títol IX “De la potestat
sancionadora”, disposa que les regles per a l'exercici de la citada potestat no són aplicables a les
persones vinculades a l'Administració per una relació contractual, la qual cosa deixa ben clar que el
procediment per resoldre una concessió sobre bé de domini públic no té la naturalesa d'un
procediment sancionador, ni per tant està regit pels principis bàsics (legal i jurisprudencialment
consagrats) que inspiren l'acció punitiva dels ens públics. Aquesta consideració té importants
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conseqüències, una de les quals radica que, al no constituir la resolució del contracte una
manifestació de la potestat administrativa de castigar conductes tipificades com a sancionables per la
Llei, això significa que no regeix la presumpció d'innocència del contractista-concessionari en el sentit
que l'Administració necessiti per si mateixa obtenir una prova inequívoca de culpabilitat a l'efecte de
resoldre la concessió per incompliment d'aquell sinó que regiran les regles generals sobre la càrrega
de la prova segons les quals cada part ha de provar els fets les conseqüències jurídiques dels quals
invoca al seu favor. I d'aquesta forma, l'incompliment pel contractista condueix automàticament a la
presumpció de culpa per part d'est, obligant-li a suportar la càrrega de demostrar que aquest
incompliment no li és imputable (D.C.Z. La llei 2468/2002)”

Discrepant del parer que exposa la Comissió Jurídica Assessora en el seu Dictamen,
aquest Ajuntament considera suficientment documentat i provat l’incompliment del
concessionari en les seves obligacions, doncs no pot obviar-se que s’han emès informes
per tècnics municipals competents i amb directa responsabilitat sobre la matèria,
acompanyats de dossier descriptiu i il·lustrat de les deficiències, i a més algunes
confirmades per tercer que s’ha vist directament perjudicat (ex. empresari servei
transport públic de viatgers), i que respecte tot l’anterior el concessionari ha tingut
oportunitat de defensa i contradicció en els tràmits d’audiència atorgats i que no ho ha fet
amb el mateix rigor i formalitat, únicament limitant-se a expressar que el deteriorament
imputat es deu a la depreciació pel transcurs del temps, la qual cosa no pot acceptar-se
doncs per aquest motiu existeix l’obligació contractual de mantenir els béns i que no pot
eximir-se el seu compliment donada la necessitat de salvaguardar aspectes tant
preeminents en la via pública com és la seguretat, higiene i funcionalitat del bé. Per altra
part és d’apreciar el fet que la concessió es formalitza el 26-3-2007 i que tan sols al cap
de dos anys, en l’any 2009, és quan sorgeix el notori deteriorament dels béns i la falta de
manteniment, tenint en compte que la concessió s’atorga per 12 anys, sense obviar del
fet que en ocasió el concessionari arriba a reconèixer la seva manca de capacitat
econòmica.
Tot l’anterior s’ha configurat d’una magnitud prou gran com per finalment arribar al
present procediment d’extinció, una vegada esdevinguts infructuosos els reiterats
requeriments per reconduir el concessionari a complir amb les seves obligacions
contractuals, havent disposat de la garantia d’un procediment contradictori, suficientment
documentat, propi de l’establert per als del tipus sancionador.
C.- Reiteració o reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense
corregir-la.
“Cal destacar que la resolució d'un contracte per causa imputable al contractista es configura no com
una obligació o deure l'Administració, sinó com una opció o facultat, podent triar aquesta entre la
resolució del contracte o bé intentar forçar al contractista el compliment estricte dels pactes amb
imposició de penalitats o indemnització de danys, segons els casos.
En el present cas la persistència i magnitud de l'incompliment del concessionari ha arribat a tal grau
que s'esdevé apartada l'opció de forçar-li amb aquestes penalitats, quan resulta precisament que el
seu principal incompliment radica en la continuada falta de conservació del mobiliari i en no atendre
amb l'obligació essencial i objectiva de pagar el cànon i altres despeses que li són d'obligat
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acatament, i quan a més es denota una falta de mitjans i capacitat, inclosa la financera, per prosseguir
amb la concessió en el nivell establert.”

D.- L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de no introduir nous elements sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar o retirar els existents.
Al respecte l’Ajuntament confirma el que conté el referit informe de Secretaria en el seu
apartat de contesta a les al·legacions del concessionari, i que a continuació es
reprodueix:
“Davant aquesta al·legació, cal primerament especificar que la col·locació d’una pantalla de 3x4
metres deriva de la millora que el concessionari efectua en la seva oferta presentada en el
procediment de licitació per atorgar la concessió, acceptada en l’acord d’adjudicació. Per tant, a
contra de l’expressat pel concessionari, aquesta pantalla és una facultat de millora en l’oferta, no
trobant-se establerta en el plec de clàusules de la concessió com un element d’obligada implantació
pel concessionari, com tampoc fa referència a les dimensions que, en el seu cas, hauria de tenir.
Per la falta de concreció d’on s’ubicaria la referida pantalla, determinà un seguit de converses i
acords amb agents municipals a fi de concretar la col·locació de la pantalla de 3x4 metres, derivant
que per les seves dimensions s’acceptés dividir-ho en dues pantalles, acordant-se ubicar una al c/ Via
Roma i l’altra a la zona de la Font Lluminosa (plaça Francesc Germà).
Queda clar en l’oferta presentada pel concessionari que la pantalla es limita a una unitat. Així doncs,
malgrat hagués quedat plantejada la col·locació d’una segona pantalla en altre indret motivat per la
reducció de les dimensions de l’ofertada i disposar-se d’un previ i verbal vist-i-plau en quant el lloc
d’ubicació, això no eximeix al concessionari de l’obligació de sol·licitar-ho formalment a l’Ajuntament
per a que aquest, mitjançant l’òrgan competent, resolgui sobre la seva acceptació, donat significa una
modificació de les condicions d’adjudicació i, conseqüentment, de la concessió.
Per tant, i sent coneguda la premissa que tot ús privatiu del domini públic requereix de prèvia
autorització escrita de l’Administració tutelant, el concessionari no podia introduir aquesta segona
pantalla fins no hagués estat adoptada aquesta expressa resolució municipal, en tant es tracta
d’element i en un emplaçament no previst en la concessió, la contravenció del qual es tipifica al Plec
regulador com infracció molt greu. En cap cas legitima l’ocupació del domini públic el fet d’haver
mantingut converses amb responsables municipals limitades a determinar quin seria el lloc
d’ubicació de la pantalla.”

Altrament en aquest informe de Secretaria s’analitzen i diluciden les al·legacions que
respecte les infraccions imputades presenta el concessionari, d’on s’extreu l’anteriorment
transcrit i finalment concloure que “els incompliments i infraccions imputats al
concessionari SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL en l'acord d'inici de l'expedient
sancionador no han estat desvirtuats per aquest en l'escrit d'al·legacions presentat.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Desestimar íntegrament les al·legacions formulades por SERVEIS PUBLICITARIS
JORDAN, SL contra la resolució municipal de 22 de setembre de 2011, ja que no
desvirtuen els fets que motiven la incoació de l’expedient sancionador per presumpta
comissió d’infraccions tipificades en la clàusula 28 del Plec de condicions que regeix la
concessió d’ús privatiu del domini públic per a la retirada, instal·lació, conservació i
explotació publicitària de mobiliari urbà (oppis, marquesines, bancs i pals informatius) en
les vies públiques municipals (exp. adm. 8/2006).

2. Declarar la resolució anticipada de la concessió d’ús privatiu del domini públic
formalitzada el 26 de març de 2007 amb SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL, com
sanció per la comissió culpable de les infraccions qualificades de molt greus tipificades
al plec de condicions i detallades en la part resolutiva del decret de data 22 de setembre
de 2011 d’incoació de l’expedient:
a) Manca de cura, neteja, manteniment i conservació de tots els béns i instal·lacions a
què està obligat per aquest plec i que hagi donat lloc a una depreciació o
deteriorament injustificat.
b) Impagament del cànon estipulat en període voluntari, sense perjudici que s’efectuï el
cobrament per la via de constrenyiment.
c) Reiteració o reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense
corregir-la.
d) Incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de no introduir nous elements sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar o retirar els existents.

3. Confiscar la garantía definitiva constituïda por SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL,
mitjançant l’aval inscrit amb el núm. 020924 assignat per l’entitat Caixa d’Estalvis de
Tarragona per import de 42.000 € (núm. operació de la tresoreria municipal 2007
33004782, de 26 de març de 2007), motivat per la resolució culpable de la concessió, i
de conformitat amb l’establert en el plec jurídic de la mateixa.

4. Incoar expedient per a la liquidació de les obligacions econòmiques derivades de la
concessió en el moment de la seva extinció.

5. Incoar, així mateix, un expedient per determinar, avaluar i reclamar, en el seu cas, els
danys i perjudicis que el concessionari ha ocasionat a l’Ajuntament de Salou com a
conseqüència de l’extinció anticipada i culpable de la concessió.

6. Delegar en la Junta de Govern Local la resolució dels expedients de liquidació de les
obligacions econòmiques derivades de l’extinció de la concessió i de l’expedient per a la
determinació i reclamació de danys i perjudicis ocasionats a la Corporació municipal.

7. Requerir a SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació d’aquest acord, i amb motiu de l’extinció de la concessió,
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deixi lliures i vacus a disposició de l'Ajuntament de Salou, els béns que en via pública
s’han instal·lat d’acord amb la concessió demanial, cessant l’ús i disposició a tercers del
mateixos amb finalitats comercials i/o publicitàries, quedant reconeguda la potestat legal
de l'Ajuntament de poder executar per si mateix, amb càrrec a l’obligat, la retirada,
llançament o altre acció per cessar-ne l’ús.

8. Apercebre a SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL que, pel requerit en el punt
anterior derivat de l’extinció de la concessió, es troba obligat a comunicar als seus
clients aquesta circumstància i de l’afectació que tindrà en les seves relacions
comercials, del que serà exclusiu responsable i de les conseqüències de tot ordre que
en derivin, i que al respecte l’Ajuntament de Salou s’exonera.

9. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, al Servei Tècnic Municipal
d’Enginyeria i a la Tresoreria Municipal, instant a aquesta última que procedeixi a
l’execució de la garantía anteriorment ressenyada i al seu ingrés en el tresor públic
municipal.

10. Notificar el present acord a SERVEIS PUBLICITARIS JORDAN, SL, a l’entitat avalista
Caixa d’Estalvis de Tarragona i a la Comissió Jurídica Assessora.

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 el 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. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui.
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Sr. Pellicé:
-Només que ara que feia referència a què el que mal comença mal acaba, jo crec que
aquest és un exemple de que el que mal va començar en el seu moment com a concessió,
que va donar problemes des del principi, ja en el moment que es va adjudicar i es va fer el
concurs amb l’anterior equip de govern al tripartit doncs al final ja s’ha vist que realment el
que comença malament, com bé deia, acaba malament. Va donar molts problemes i al final
doncs ha acabat com ha acabat.

Sr. Alcalde:
-Les coses Sr. Salvador són així, vostè diu que es va contractar amb el tripartit, crec que ha
dit?

Sr. Pellicé:
-Anterior al tripartit.

Sr. Alcalde:
-Anterior al tripartit, va estar governant el tripartit, hi hagut un altre govern i ara un altre i
s’han de resoldre els problemes que per això estem aquí.

Sr. Pellicé:
-No, però només feia referència a això que quan es fa una concessió i es planteja malament
des del principi al final acaba com acaba.

Sr. Alcalde:
-Sí, però escolti’m, les coses fins que no passen no arriben, eh.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL
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401.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME
DE TARRAGONA, APROVANT DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A L'ÚS DE LA PLANTA SOTERRANI DE LA SUBZONA A2 DEL PPR1, DE SALOU

Vist el següent acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, de data 10 de
maig de 2012:

“-1 Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal referent a l’ús de la planta soterrani de la subzona A2 del PPR-1, de Salou,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici la prescripció següent:
1.1 S’exclou del document tota referència a la modificació que afecta al Pla Parcial
Sector 01 “Barenys”, atès que, d’acord amb l’article 81 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, correspon als ajuntaments l’aprovació definitiva dels plans parcials
urbanístics i les seves posteriors modificacions que afecten llur terme municipal i que
són promogudes d’acord amb les determinacions del POUM.
-2 Publicar aquest acord, i si s’escau les normes urbanístiques corresponents, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal
com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, PER
INCORPORACIÓ DE LA NOVA ZONA COMERCIAL D'HIVERN I L'ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE PLATGES

En compliment d’allò que disposen els articles 15,16, i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, vistos els informes tècnics i
econòmics referenciats en l’article 25 del mateix text. Vist el dictamen de la Comissió
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Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de
CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS), per 2 vots en contra de UMdC i 5 abstencions (4 del
PSC i 1 de UTPS), el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 “Taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals” per a l’exercici 2012 que
queda redactada com es transcriu a continuación i retirar de l’ordre del dia la modificació de
l’ordenança fiscal núm.19 “Taxa per l’ocupació de platges”.
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’esmentat article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest acord provisional emès pel Ple de la Corporació, així com el referit
text de les modificacions a dalt esmentades, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar qualsevol al.legació que estimin oportuna.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Articles 6 – Quota tributària

Quan es tracti de l’estacionament de tracció mecànica en les vies públiques municipals

1)

Tarifes a aplicar:

Zona 1
Aparcament màxim permès
Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

4 hores
0,05€
1,20 €
3,50 €
7,00 €

Zona 2
Aparcament màxim permès
Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

4 hores
0,05 €
0,90 €
3,50 €
7,00 €

Zona 3
Estacionament mínim
Per cada hora
Tarifa 24 hores
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,05€
0,70 €
5,00 €
3,50 €
7,00 €

Zona comercial d’Hivern
Estacionament mínim
Per la primera hora

0,05 €
0,70 €
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0,80 €
3,50 €
7,00 €

Aquestes tarifes s’entenen amb l’IVA inclòs.

2)

Distribució de zones:

ZONA 1
c/ Barcelona

c/ Josep Carner

c/ Illes Balears

c/ Ciutat de Reus

c/

c/ Pere III

Rodríguez

Pomata
c/ Berenguer de Palou

c/ Verge del Pilar

c/ París

c/ Via Augusta

c/ Terol i c/ Osca

c/ Berlín

c/ Via Roma

c/ Carles Buïgas

c/ Vendrell

c/ Major

c/ Murillo

c/ Juniper Serra

c/ Madrid

Pg. Miramar

c/ Pau Vila

c/ Girona

Plaça Venus

c/ Priorat

c/ Lleida

c/ Mar

c/ Major (Solar Patronat)

ZONA 2
Plaça de la Pau
Solar Renfe (c/ Pins)

ZONA 3
Solar H. Hollidays (c/
Berlín)
Solar H. Hollidays (c/
París)
Solar Pompeu Fabra
Solar Carles Buïgas
Solar c/ Falset
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ZONA COMERCIAL
D’HIVERN
c/ Barcelona
C. Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Roma
Ciutat de Reus

Article 8 – Període impositiu
1- En estacionament de duració limitada, el periode impositiu coincidex amb el temps d’estacionament, d’acord al següent
horari:
Zones 1,2 i 3:
De 10 a les 14 hores i de les 17 a les 22 hores, tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i festius.
La temporada de servei s’extèn del divendres de Dolors i durant els setze dies següents i del dia 1 de juny al 30 de setembre
de cada any.

Zona comercial d’hivern
De 10 a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores, tots els dies de la setmana, excepte diumenges i festius.
La temporada de servei s’extèn en el període en que no estigui en vigència la de les zones 1,2 i 3.

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

Sr. Otal:
-El meu vot serà a favor perquè està condicionat a l’aprovació prèvia.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal.
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Sr. Pellicé:
-De la mateixa manera el nostre vot serà en contra tal com ja hem fet al punt 301.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-La nostra posició per coherència amb el punt anterior doncs ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

600.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS

601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I
L'AJUNTAMENT DE SALOU, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES RELACIONADES
AMB EL 1er CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

1. Antecedents
1.1.
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Salou en sessió ordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2005, va adoptar, entre d’altres, l’aprovació del conveni amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de crear places per a infants de 0 a 3 anys
en una llar d’infants de titularitat municipal.
Que després de seguir els tràmits reglamentaris es va procedir a la signatura del conveni de
data 1 de setembre de 2006 entre el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat
i l’Ajuntament de Salou, es crea el centre d’educació infantil anomenat genèricament Llar
d’infants pública i amb la denominació específica Llar d’infants la Balena Blava amb una
capacitat màxima de 6 unitats que suposen, amb una distribució equilibrada de trams d’edat,
82 llocs escolars.
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1.2.
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Salou en sessió ordinària celebrada el dia 30 de
març de 2006, va adoptar, entre d’altres, l’aprovació del conveni amb el Departament d’
Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de crear places per a infants de 0 a 3 anys
en una llar d’infants de titularitat municipal.
Que després de seguir els tràmits reglamentaris es va procedir a la signatura del conveni de
data 8 de setembre de 2009 entre el Departament d’ Educació i Universitats de la
Generalitat i l’Ajuntament de Salou, es crea el centre d’educació infantil anomenat
genèricament Llar d’infants pública i amb la denominació específica Llar d’infants Cavallet
de Mar amb una capacitat màxima de 6 unitats que suposen, amb una distribució equilibrada
de trams d’edat, 82 llocs escolars.
1.3.
La Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans en el decurs de la sessió ordinària
de data 21 de març de 2011 va dictaminar favorablement la proposta de sol·licitud de
delegació de les competències en els processos de preinscripció i admissió d’alumnes
d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol.
1.4.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’abril de 2011, va
adoptar l’ esmentat Dictamen aprovat per la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans.
1.5.
L’acord del Ple Municipal va ser entregat en mà a la Delegació Territorial a Tarragona
del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 2/06/2011, amb
número de R.E 0207E/16141/2011.
1.6.
Atès que posteriorment la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament a Barcelona va manifestar que no havia rebut
l’acord de la Delegació Territorial de Tarragona es va trametre novament el certificat de
l’Acord de Ple Municipal de data 6 d’abril de 2011 que va ser rebut el di 7/03/2012.
1.7.
En data 18/04/2012 ha tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament amb
número de R.E 4.646, dos exemplars del conveni de delegació de competències
relacionades amb el 1er cicle d’educació infantil.
2. Fonaments de Dret

2.1. L’article 159 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, determina les competències
dels ens locals.
2.2. L’article 20.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de primer
cicle d’educació infantil (DOGC de 6.07.2006), determina que les competències que aquest
Decret atribueix al Departament d’Ensenyament i als seus òrgans es poden delegar als
ajuntament que les vulguin assumir, amb les particularitats que els articles 20.2 i 20.3
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indiquen, i d’acord amb el Títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2.3. El mateix article 20.1 a del Decret 282/2006, preveu que es poden delegar als
ajuntaments, entre d’altres, les competències relacionades amb el procés de preinscripció o
admissió d’infants als centres en els ensenyaments, de primer cicle d’educació infantil,
sufragats amb fons públics.
2.4.L’article 16 del Decret 282/2006, assenyala que l’admissió d’infants, en els centres
sufragats amb fons públics és l’ establert a la normativa general i que els ajuntaments que
tinguin delegades les competències en aquesta matèria poden establir el procés, i un barem
diferent, en tot cas dins el marc establert per la normativa que regula l’admissió de l’alumnat.
2.5. Que d’acord amb l’article 20.2 a. del Decret 282/2006, la delegació de competències és
efectiva des de la data de en què es formalitzi la seva acceptació mitjançant conveni.
2.6. D’acord amb el que disposa el Títol XII del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 20 del
Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de primer cicle d’educació infantil
(DOGC de 6.7.2006), en relació amb els convenis de col·laboració.
2.7. Atès el que disposa l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de
27 de novembre de 1992. Correccions d’errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de
1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993) i els articles 25 i 41 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Salou, de delegació de competències
relacionades amb el primer cicle d’educació infantil.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i una vegada signat sigui
retornat al Departament d’Ensenyament per a la seva signatura.

700.- 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
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Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, la urgència del punt que es tracta a
continuació.

701.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE
L'EXERCICI 2012
Vistos els informes del Promotor d’Activitats i de la Coordinadora d’Ensenyament i Esports,
ambdós tramesos al departament de RRHH, sobre la necessitat de finançament degut a
l’externalització de la gestió del Casal d’Estiu Xic’s 2012 i del servei d’Activitats Esportives
d’Estiu 2012, respectivament, motivada per l’aplicació del Reial Decret Legislatiu 20/2011,
de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic.
Atès l’informe del Cap de Servei de RRHH, Organització i Qualitat, de data 14 de maig de
2012, i la nota aclaratòria del dia 17 del mateix mes, on es detallen les quantitats exactes
que es podrien traspassar del capítol 1 de personal al capítol 2 de béns i serveis per tal de
poder fer efectiva la referida externalització, així com les aplicacions pressupostàries origen
de les mateixes.
Vista la normativa aplicable en la matèria, concretament:
−

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

−

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

−

Art. 12 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.

−

Normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària.

Vist, així mateix, que la Secretaria i la Intervenció han informat preceptivament l’expedient,
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals i de l’estabilitat pressupostària.
Atès tot l’anterior, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER. Aprovar la tercera modificació de crèdits de l’exercici 2012, d’acord amb el
següent detall:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa (transferències negatives):
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Nom

Consignació
actual

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

Personal laboral temporal joventut

131.480,72

42.000,00

89.480,72

Personal laboral temporal esports

159.261,84

42.000,00

117.261,84

3.108.314,90 14.500,00 3.093.814,90

Seguretat Social

Consignació de despeses amb crèdits en alta (transferències positives):
Nom
15 340 22718
17 337 22632

Contractes esports
Despeses diverses
infància

Consignació
actual
110.500,00

Proposta
d’alta
49.500,00

Consignació
definitiva
160.000,00

114.315,05

49.000,00

163.315,05

SEGON. Que es faci efectiva comptablement la referida modificació.

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

Sr. Henar:
-Sí, molt breument Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sí digui.

Sr. Henar:
-Aquest punt el votarem a favor per considerar, en fi, que l’ajuntament no té altre possibilitat
que complir el Reial Decret legislatiu 20/2011, de 30 de desembre, ja que no pot incrementar
els llocs de treballs cal externalitzar el servei de monitoratge d’estiu de Joventut i Esports.
Evidentment podíem haver debatut el tema de la urgència per un motiu, perquè la nostra
preocupació, que ja vaig fer saber a la Junta de Portaveus, és el fet que tot i sabent-se des
del 30 de desembre passat que això s’havia de portar a terme, tot i havent-se fet dues
modificacions anteriors, doncs quan ja tenim l’estiu al damunt evidentment sembla que ens
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ha agafat el toro. Evidentment ara no ho podem retardar més però creiem que hi hagut algun
tipus de falta de diligència al nivell que sigui, no vull entrar en la tramitació d’aquest
procediment, d’aquí que el plec d’aquell concurs públic per a la contractació d’aquests
serveis passi per la via d’urgència a fi i efecte que pugui estar en condicions de funcionar a
finals del mes vinent. Res més.

800.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Bé, dues qüestions. La primera és un prec vinculat al primer concurs d’aparadors “La
primavera el comerç altera”, bonica frase, que altra cosa no però els hi puc ben assegurar
que com a mínim aquest concurs ha alterat la sang d’alguns comerciants participants que
han vist com malgrat que les bases del concur deien, i li llegeixo literalment, “la durada del
concurs serà de l’1 al 31 de maig” els mitjans de comunicació es fan eco del guanyador molt
abans de l’acabament del concurs, així al diari es publica el dia 25 de maig, a la pàgina web
de l’ajuntament es publica el dia 21 de maig i La Vila al número que va sortir el dia 18 de
maig. Segurament vostès em podran donar alguna explicació dient que es volia dir una altra
cosa a la base dos, però es va dir el que es va dir i la gent entén el que entén. I que es
conegui el guanyador abans de la finalització del concurs no dóna bona imatge ni per la
transparència ni per l’equanimitat amb la que la institució municipal ha actuat. Aquesta seria
la primera.
Però en tinc una altra. La segona qüestió té un prec i una pregunta. També tenen a veure
amb l’alteració del comerç però en aquest cas relacionada amb la seguretat ciutadana i el
conjunt de les ordenances municipals. Ahir molts comerços de Salou van rebre un full
informatiu signat per un col·lectiu anomenat “Comerciantes Indignados de Salou” en el qual
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s’acusa a les autoritats de passivitat en relació al que ells consideren una situació de
deteriorament de la imatge de Salou degut a l’existència de venda ambulant als carrers,
venda de drogues, prostitució, repartiment massiu de publicitat en zones no autoritzades i
captació per part d’empreses de transport per emportar-se els turistes a d’altres localitats.
Això és el que diu aquest folletó. És tal la indignació, especialment a la zona del Carles
Buigas, carrer Saragossa, avinguda Andorra, que els comerciants han decidit que a partir
d’avui a les 7 de la tarda trauran a la via pública els expositors en senyal de protesta el
temps que faci falta. Els mitjans de comunicació també s’han fet ressò d’aquesta
problemàtica, la qual cosa evidentment perjudica greument la nostra imatge com a municipi
turístic.
El prec Sr. Granados és que es posi remei immediatament a aquesta situació. Hem sabut
pels mitjans que ahir representants d’aquest col·lectiu es van reunir amb el regidor de
Seguretat Ciutadana, el Sr. Marc Alarcón, però dóna la sensació, pel que diuen els mitjans,
no hem tingut altra informació, que els comerciants no varen sortir massa satisfets, per la
qual cosa sembla ser que jutjant per les mobilitzacions convocades a partir d’avui. La
pregunta és què es pensa fer, què pensa fer el govern municipal davant d’aquesta situació?

Sr. Alcalde:
-Sí, a veure, comencem per la primera part. Quan vaig llegir aquesta notícia jo vaig parlar
amb la regidora de Comerç, la Sra. Reyes, i em va donar l’explicació que una cosa és
l’exposició i una altra cosa és la resolució del concurs. Sembla ser que això es porta des de
l’Associació de Comerç i no pas des de la regidoria, no Sra. Reyes? Per tant, clar,
l’Ajuntament de Salou hi tindria a veure fins a cert punt en aquesta situació i d’acord amb
l’explicació que em va donar si és així doncs a vegades ens sembla que són les coses d’una
forma i no pas d’una altra.
Respecte a l’altre punt, doncs miri, jo li puc dir el que sé. Justament el divendres de la
setmana anterior a aquesta història, perquè ja li dic una història, ho dic aquí i ho dic, fins i
tot, al Sr. J. J., del Goro, que vaig tenir l’ocasió de poder parlar amb ell, nosaltres vam anar a
fer un tomb perquè ens agrada parlar amb la gent perquè ens traslladin les seves queixes, a
mi m’agrada dir suggeriments in situ i de forma directa, tinc aquest costum des que vaig
accedir a l’Alcaldia. Aquest divendres vam anar amb la regidora de Manteniment de la Ciutat
i dóna la casualitat que vam passar per tots i cadascun dels establiments del carrer Carles
Buigas, fins i tot, carrer Bilbao, saludant un per un. Sap vostè quina va ser l’única queixa que
hi va haver per part d’un comerciant? La poda dels arbres. I resulta que de sobte neix una
història que ningú ens havia fet arribar amb anterioritat, a mi almenys. Molt sospitós, no?
Aquesta forma de néixer aquestes qüestions. I va néixer perquè el dijous de la setmana
següent truquen a Alcaldia, volien una reunió urgent i si no vindrien amb 500 o 50
comerciants a la porta de l’ajuntament amb pancartes. Se li diu, però escolti, jo demà tinc
reunions fora del municipi, en tot cas, si és tan urgent el tema que els rebi el regidor, i els va
rebre el regidor amb el Cap de la Policia. Va insistir amb aquesta trucada i vaig dir, escolti’m,
passim amb aquesta persona perquè clar evidentment les persones que et truquen així
d’aquesta manera i d’aquesta forma jo crec que com a mínim que parlin ja directament
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perquè si els hi dius això i tornen a trucar i tal i l’hi vaig dir que, entre d’altres coses, que no
són formes de demanar les coses perquè el que no es pot fer és anar amenaçant.
Vaig tenir l’ocasió de parlar amb aquesta persona diumenge a la nit perquè li dic, i a més
amb més regidors perquè anàvem per assumptes propis de l’ajuntament a una sèrie d’actes,
i vaig parlar directament amb aquesta persona i li vaig dir, escolti, miri, vostè si té alguna
queixa i la trasllada a l’ajuntament i veu que l’ajuntament no fa res, escolti’m, perfecte,
correcte, té dret a manifestar-se i a dir el que vulgui però el que no pot ser és que sense
haver vingut a l’ajuntament, perquè va marxar d’una reunió, no va voler quedar-se a la
reunió, va marxar de la reunió, per tant, no va voler escoltar. Una persona que no vol
escoltar, una persona que no es senta i parla, que presenta les seves queixes o
suggeriments, que no escolta a veure quines són les propostes que s’han de fer, etc, etc,
escolti, aquí hi ha alguna cosa que no em quadra, vostè no vol solucions, vostè el que està
buscant és alguna cosa més, perquè si no no es pot entendre. Jo entenc aquestes reaccions
una vegada que l’ajuntament ha tingut una deixadesa en les seves funcions, però és que
això no s’ha donat, perquè divendres després d’aquesta reunió jo vaig reunir al cap de
Mossos i al cap de la Policia Local al meu despatx, a les dues del migdia i a les tres de la
tarda ja estaven patrullant Mossos d’Esquadra per la zona. Però és que, a més a més,
l’Ajuntament de Salou en matèria de venda ambulant cada any fa una campanya, aquest
ajuntament que aquí té una regidora, que és la Martina, sap molt bé que sempre ha treballat
per aquest tema i que hem tingut uns resultats fantàstics i que hem sigut un ajuntament que
ha sigut galardonat i premiat per les accions contra la llei de propietat industrial i contra la llei
de propietat intel·lectual. Això és així. Aleshores com que ja tenim un protocol de
funcionament, cada vegada que comença l’estiu s’actúa, però és que, a més a més, en la
reunió que hi va haver amb els comerciants de Salou, la solució de comerciants de Salou, ja
que parlem de comerciants de Salou resulta que també s’està treballant des de Comerç per
tal de fer una campanya amb els propis comerciants per insistir, una vegada més, en
aquesta situació. Però resulta que de cop i volta ha nascut això així, però de cop i volta i de
sobte. Què hi ha darrere de tot això? Si estan treballant els propis comerciants, si tenim una
campanya. Clar, jo sospito que hi ha un interès que va més enllà de la qüestió diguem de
queixa o suggeriment, que jo no dic que no hi hagi venda ambulant, només faltaria, clar que
n’hi ha, jo no dic que no hi hagi un repunteig, només faltaria, clar que sí. Però el que no
poden dir és el que estan dient, que hi ha una deixadesa per part dels poders públics, això
és fals, això no és veritat, no, no, això no és veritat. Sr. Zacarias jo li dic avui a vostè que
això no és veritat perquè no parem d’actuar i la prova està en què des de Comerç el propi
comerciant està treballant per aquesta campanya, que vam demanar la seva col·laboració.
És més, la regidoria de Comerç i jo tornem a anar in situ, anem a parlar amb els
comerciants, parles tant amb l’un com amb l’altre, si això és habitual, que si la crisi
econòmica, el descens del consum, que la Setmana Santa no ha sigut com havia de ser,
aquest mes tampoc, però qüestions d’aquestes no. Però bé, al final es sabrà tot i al final ho
sabrem tot, aquesta persona amb el voltant que hi ha darrere d’ell, que ja es sabrà qui hi ha
darrere d’ell el que volen justament és manifestar-se i generar una alarma, que escolti’m,
aquí els turistes no poden entrar a comprar perquè resulta que la gent no els deixa entrar a
les botigues, aquest no és el Salou que jo conec. Jo visc a Salou i vaig per Salou i
possiblement la mala imatge la dóna aquest senyor i aquest grup perquè estan donant una
mala imatge, estan parlant de prostitució, estan parlant de drogues, estan parlant que els
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turistes no poden caminar pels carrers, aquest no és el Salou que jo veig i jo el trepitjo dia a
dia. Qui dóna la mala imatge? Jo li vaig dir, vostè està donant una mala imatge i vostè farà
que es deteriori encara més la imatge de la zona on té vostè la botiga. No ens ha donat
marge per actuar a l’Ajuntament de Salou, actuar em refereixo al sentit de dir, escolti miri, jo
demano que hi hagi seguretat, jo demano que hi hagi més Mossos, això no ho ha fet, no ens
ha donat aquest marge. Però estem fent igual com cada any, cada any ho fem, insisteixo, hi
va haver una reunió divendres al migdia, l’alcalde i els dos caps locals de Mossos i de la
Policia Local i la prova és que hi ha Mossos i Policia Local en aquella zona, per tot arreu, i
en continuarà havent-hi. Demà tenim una altra reunió i he convidat també a la Carmen
Mansilla, de la Delegació del Govern, perquè vingui, a més a més del Cap dels Mossos i a
més a més del Cap de la Policia Local, és a dir, que estem actuant. El que passa és que ells
no volen escoltar això, quan dic ells no dic tots sinó el Sr. J. J., ho dic aquí i ho dic a ell,
perquè li he dit a ell, i a qui l’envolta. Això no volen escoltar-ho i per això marxen de les
reunions i per això no volen venir a parlar, no els hi interessa, ells busquen alguna cosa
més, ja ho diran. Jo si vol intervenir el regidor de Seguretat Ciutadana perquè en definitiva la
qüestió també li afecta a ell.

Sr. Alarcón:
-Bé, gràcies senyor alcalde. Com ha dit l’alcalde em vaig reunir el divendres amb un grup
reduït comerciant de la zona i em van traslladar aquesta problemàtica quan mai me l’havien
traslladat. També he de dir que la Policia surt de patrulla a part del reforç que han fet
aquests dies. He de dir que la manifestació era a les 19:00 hores, m’ha passat nota
l’inspector que han sigut uns vint minuts.

Sr. Alcalde:
-Insisteixo, només fer aquesta reflexió al Sr. J., la mala imatge de la zona aquí a Salou l’està
donant vostè. Per tant, reflexionin, si us plau. Una altra cosa és que nosaltres no haguem
actuat. I ho lamento molt perquè hem de sortir a la premsa per un tema en el qual el municipi
de Salou ha sigut modèlic.

Sr. Henar:
-Sr. Granados, si em permet, en relació a la primera de les qüestions, jo a veure, llegeixo la
base dos, la tinc casualment aquí, i diu que la durada del concurs serà de l’1 al 31 de maig.
Jo entenc que com a conseqüència d’això, Sra. Pino, caldria modificar les bases, és a dir,
perquè una cosa és l’exposició i una altra cosa és el concurs, és a dir, el concurs i el procés
de premi ha de quedar especificat perquè cap participant es porti la sorpresa de que han
valorat o no han valorat o no han pogut participar pel que sigui. Una cosa és el premi i una
altra cosa és l’exposició, jo crec que això s’hauria de diferenciar perquè en aquests moments
a les bases no es diferencia.
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Sra. Pino:
-Em permet senyor alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sí, si us plau.

Sra. Pino:
-Eso se rectificará la próxima vez y reconozco que no se ha hecho con mala fe. Conozco a
la señora que incluso fui a ver los escaparates con la Sra. Rosa y nos dimos cuenta, con el
presidente de la asociación, que la exposición como eran cosas creativas de papel, de
plantas, de flores naturales se estaba estropeando. Entonces hay uno de los puntos que
dijimos bueno, ellos se quejaban también, como el Fernan’s, algunos que habían hecho
cosas de papel al darles el sol a los escaparates se les estaba deteriorando la creatividad
que ellos habían puesto en la exposición del escaparate. Entonces por eso decidimos
hacerlo el 15 y se dio el premio para que los otros 15 días los ciudadanos pudieran ir y
observar así podían opinar si les había parecido bien o mal o les gustaba otro escaparate.
Pero con la Sra. Rosa también fuimos y se habían muerto hasta las margaritas y por eso fue
la decisión con la Asociación. Porque además, incluso en Navidad como dimos un premio de
pesebres y escaparates cuando nos fuimos a dar el premio que ya había terminado el mes
ellos ya habían sacado el escaparate y lo bonito es tener el premio y el escaparate para que
cada uno puedo opinar. Pero que no se ha hecho con mala fe.

Sr. Henar:
-No, no, estic absolutament convençut que no s’ha fet amb mala fe. Únicament que això
algun comerciant l’ha deixat una mica fora de joc.

Sra. Pino:
-En principi, només que jo sàpiga a una persona. Però ho tindrem en compte, clar.

Sr. Henar:
-És aquesta la qüestió de diferenciar el concurs de l’exposició.

Sra. Pino:

 90
92
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

²4I4R0D6D245S67000HW60»
²4I4R0D6D245S67000HW60»
4I4R0D6D245S67000HW6

 SECWI0D2



05-06-12 08:23

-Bé com era la primera vegada però ho vam fer per aquest motiu.

Sr. Henar:
-I llavors l’altra qüestió. A veure, jo com a mínim, penso que a veure aquí hi ha algun tipus
d’interès. Vostès saben que jo sóc família de comerciants i, per tant, estic molt al dia de la
sensibilitat, a la pell del que està passant. Jo crec que probablement hi pot haver interessos
que desconec, no conec aquest senyor ni sé de qui em parla, és a dir, el Sr. J. J., ja li dic
que no el conec, no sé qui és ni sé si té altres o deixa de tenir altres interessos. Però sí que
és veritat que hi ha un cert malestar entre el comerç que no és nou, que en alguns aspectes
és històric, i també és veritat, i això li puc dir perquè ho puc certificar jo directament, que
efectivament es fa amb captació de clients d’empreses de transport fora del lloc que toca i
això és molt greu pel comerç de Salou, que efectivament es reparteix publicitat dinàmica fora
del lloc que toca, fora, absolutament fora del lloc que toca i, escolti, la tècnica la tenen, val la
pena que la Policia i el responsable de Seguretat Ciutadana doncs ho tinguin present,
s’amaguen la publicitat, estan davant d’un portal que no és cap botiga i quan passa la
Policia, evidentment no reparteixen res però quan no passa doncs reparteixen el que els hi
dóna la gana. Per tant, és a dir, estan passant coses d’aquestes, estan passant coses,
algunes, segurament no amb l’exageració ni amb la intensitat, etc, que puntualment tampoc
es pot evitar que pugui passar alguna cosa d’aquestes. En tot cas, és a dir, la nostra
preocupació que aquí es manifesta passa perquè es prenguin les mesures oportunes,
probablement hi pot haver interessos diferents, ho desconeixo absolutament, però hi ha un
símptoma, en aquest cas, que calen en els sentiments d’alguns comerciants de dir, escolta,
això no pot ser. Jo diàriament en parlo, per tant, amb les mesures que vostè m’ha plantejat,
amb d’altres que puguin sortir, que es prenguin mesures per evitar que això vagi a més.

Sr. Alcalde:
-Sí som sensibles, jo li dic i li torno a dir, sorto pels carrers, vaig a parlar amb la gent i recullo
les seves sensibilitats, és veritat que també en el tema de la publicitat dinàmica. I per això
Salou va crear una normativa. Una normativa que recordo perfectament que quan va ser
aprovada la directiva europea en la qual deia que amb un sistema de comunicació n’hi havia
més que suficient perquè qualsevol empresa de qualsevol lloc pugués fer publicitat dinàmica
a mi em va crear com a alcalde, em va crear molta intranquilitat, i vam dir, hem de crear,
hem d’aprovar una normativa que això ho pugui limitar d’alguna manera i, escolti’m parlem
clar, agafat amb pinses des del punt de vista de la realitat, perquè la normativa europea és
claríssima, claríssima, llibertat total i absoluta, aquí podia venir una empresa de Tarragona o
de Barcelona i podia dir, escolti li comunico que tindré al carrer de Salou, sigui el carrer que
sigui, cent publicistes i no hi podem fer res perquè Europa diu que té plena llibertat i
absoluta. I vam crear aquesta normativa per aquesta intranquilitat i és veritat això que m’està
dient vostè que es detecta en alguns punts concrets això. Però no era el que plantejava
aquest senyor quan jo vaig parlar amb ell, diumenge a la nit vaig passar per allà i em va
traslladar allà, va fer tot un maremàgnum, allò era com un descontento generalizado en el
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que todo vale y todo cabe i, escolti, jo em manifesto perquè vull. Molt bé, vagi vostè a
manifestar-se però sigui conscient que això comportarà tota una qüestió perquè ho donarà la
premsa i vostè crearà una imatge de Salou que tampoc és la que hi ha. Miri com està el
carrer, miri com està el carrer, diu bé és que ara ja és diferent perquè hi ha la Policia, doncs
aleshores per què s’ha de manifestar? Em manifestaré, doncs manifesti’s, però danyarà la
imatge de Salou, per tant, les mesures estan preses. I també és veritat que a l’equip de
govern, al regidor de Seguretat ja vaig dir que la Policia s’havia de marcar criteris de prioritat
i d’anar prioritzant, és a dir, a veure, si això està així d’una manera doncs prioritzar aquí i si
això està allà d’una altra manera prioritzem allà, hem d’anar prioritzant per tirar cap endavant
i fer les coses ben fetes perquè som sensibles a la problemàtica de la ciutadania i del
comerç de Salou. Gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 20:31 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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