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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/2/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 14 DE FEBRER DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 13:00 hores
del dia 14 de febrer 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 LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Segons s’estableix a l’article 46·2·b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, es sotmet a votació la urgència de la sessió, aprovant-se per unanimitat.

200.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
SOL·LICITANT QUE ES DEIXI SENSE EFECTE L’ESMENA QUE INCORPORA UNA
DISPOSICIÓ
ADDICIONAL SOBRE EL CRT AL PROJECTE DE LLEI
D’ACOMPANYAMENT DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT.

Vista la moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou i que es
transcriu tot seguit:
“Davant la voluntat del Grup parlamentari de CiU d’aprovar una esmena que incorpora una
nova disposició addicional a la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’exercici 2012, que fa referència al Consorci Intermunicipal del Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou; la qual “imposa” el manteniment de les mateixes
condicions de redistribució fiscal de forma indefinida fins a la completa execució del projecte,
quan de fet i de dret quedaven extingides aquest mes de febrer a l’haver transcorreguts els
20 anys de vigència dels seus Estatuts; els grups municipals sotasignats manifesten el
següent:
1.- Posar de manifest la inconstitucionalitat, la il·legalitat, i la improcedència d’aquesta
disposició, donat que no respecta el principi d’autonomia local, tot vulnerant el que disposa
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i infringint la Llei Bàsica Estatal en matèria de règim
local i la Carta Europea d’Autonomia Local.
(consultar anotacions adjuntes)
2.- Que davant la nova realitat jurídica sorgida de l’extinció del Consorci, per part del govern
de la Generalitat no s’han considerat les propostes de nova fiscalitat impulsades des del
govern de Salou.
3.- Que la proposta de pròrroga dels termes del Consorci que pretén la disposició addicional
que ara es vol imposar per llei, no pot ser assumida per Salou per injusta i perquè manté
una distribució dels beneficis fiscals generats pel CRT d’un 50%; sense tenir en compte que
els acords adoptats ara fa 20 anys han de ser revisats i actualitzats de manera que a Salou
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se li restitueixin els drets i competències que va cedir generosament per facilitar la
implantació del CRT i assegurar una inversió cabdal pel territori.
4.- Que davant d’aquesta il·legalitat manifesta i violació dels drets fiscals que li corresponen
a Salou, i remarcant que la continuïtat del Consorci i dels seus termes ha de ser decidida i
acordada pels municipis que en formen part pel seu caràcter d’associació voluntària; la
Corporació municipal de Salou sol·licita que es deixi sense efecte l’esmena número 51 que
incorpora una disposició addicional sobre el CRT, i anuncia exercir quantes accions legals
cregui oportunes per tal de defensar els drets i els interessos del municipi.
5.- No obstant això, tots els grups municipals reconeixem la fórmula del Consorci
Intermunicipal de Vila-Seca i Salou com un bon instrument estratègic de gestió econòmica i
tributària i de planejament urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic i, per tant, estem d’acord
amb la seva continuïtat com a òrgan vàlid per prosseguir la implantació i el
desenvolupament d’aquest important projecte i la seva inversió turística.
Per tot l’exposat, els grups municipals que formen la Corporació municipal de Salou
acorden el següent:
1.- Que davant la inconstitucionalitat i la il·legalitat de l’esmentada disposició addicional, que
viola l’autonomia municipal i els drets fiscals del municipi de Salou, se sol·licita a tots els
grups polítics del Parlament de Catalunya que demanin deixar sense efecte i la seva no
aprovació de l’esmena número 51, que inclou una disposició addicional sobre la pròrroga del
Consorci del CRT.
2.- Donar trasllat d’aquesta moció al delegat del Govern a Tarragona, a tots els grups
parlamentaris, al president de la Generalitat de Catalunya, i a la presidenta de Parlament de
Catalunya.

Salou, 14 de febrer de 2012.
Grup Municipal de CiU
Jesús Barragán Pascual

Grup Municipal del PP
Mario Garcia Vidal

Grup Municipal del PSC
Zacarias Henar Moros

Grup Municipal de UTPS
Manuel Macho-Quevedo Vivó

Grup Municipal de UMdC
Salvador Pellicé Casadó

Grup Municipal de RDS
Pablo Otal Viña”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. alcalde:
-Moltes gràcies senyor secretari. Sí, Sr. Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Gràcies, bon dia a tothom. La moció que acaba de llegir el senyor secretari és força clara i
explícita com per dir, canviant la semàntica, que en definitiva no és més que una eina de
mecanisme de defensa de l’Ajuntament de Salou davant d’una iniciativa presa pel Grup
parlamentari de Convergència i Unió que perjudica claríssimament els interessos de la
ciutat. Només cal dir que Salou ha demostrat al llarg de la història dels últims 20 anys una
generositat molt elevada i una responsabilitat que ha permès el Consorci. De fet, aquest
Consorci existeix perquè l’Ajuntament de Salou perdent claríssimament dels seus drets, com
a mínim fiscals, i accedint a iniciatives per tal de tirar endavant la importantíssima inversió
que teníem, s’ha fet possible, ha fet possible una eina útil i responsable sobre la qual s’han
pres determinacions molt importants. Però això no vol dir que els drets de Salou hagin
d’estar conculcats permanentment. És un mecanisme de defensa i era l’única via que podia
prendre l’Ajuntament de Salou. Jo felicito a tots els companys regidors, independentment
dels grups municipals, perquè han demostrat una personalitat política per damunt dels
interessos partidistes i jo crec que això són qüestions d’estat, que tots hem d’estar darrere
d’ells i el meu grup no fa si no encoratjar al representant de tota la Corporació, que és
l’alcalde, perquè continuï prenent i representant al poble de Salou en una posició inequívoca
de defensa dels interessos de Salou i ens representa a tots.
Per tant, estem reclamant el que és nostre, és absolutament just i no podíem prendre una
altra posició que no fos aquesta. Salou ja ha donat suficients mostres de generositat i de
responsabilitat al llarg del temps perquè això canviï i no reclamem més que estrictament els
nostres drets. Gràcies.

Sr. alcalde:
-Sí, Sr. Pellicé.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia a tots. No voldria repetir massa, d’alguna manera, les paraules del Pablo,
en tot cas, sí que agrair aquest esforç que s’ha fet per arribar a aquesta moció de consens.
Lamentar que des del Grup municipal de Convergència i Unió es tiri endavant doncs aquesta
disposició addicional sense tenir en compte l’autonomia local que té cada municipi per
imposar els seus propis tributs i poder-los gestionar. La veritat és que aquesta addicional
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crea un greu perjudici a Salou, sobretot al poble de Salou, creiem que han sigut suficients 20
anys per establir les compensacions necessàries entre ambdós municipis.
I jo crec que val la pena incidir en què és una qüestió de distribució entre dos municipis que
res té a veure amb l’empresa que gestiona el Parc en sí, de PortAventura. En aquest cas
nosaltres estem i sempre hem estat disposats a buscar les eines, a buscar els mecanismes
necessaris per garantir el bon funcionament de l’empresa que gestiona aquest àmbit i, per
tant, no li pugui repercutir en cap moment en la seva gestió. Per tant, no ens agradaria que
aquí s’acabés involucrant, o que això s’acabés interpretant com que va en contra dels
interessos de l’empresa que gestiona el Parc del Centre recreatiu i turístic.
En tot cas, també manifestar que Unió Municipal de Catalunya només estarà per aprovar, en
cas doncs que no sigui per imperatiu imposat per la Generalitat, no estarà a favor de
qualsevol altra alternativa que no s’acosti als drets reals que li corresponen a Salou segons
la territorialitat i tenint en compte on es genera el fet impositiu. I això ja ho vàrem manifestar
doncs en plens anteriors, quan es va aprovar l’anterior moció respecte a aquest tema del
Centre recreatiu i turístic.
Per tant, en aras de legalitat votarem a favor aquesta moció. Però també li demanaria una
qüestió, que ja li vaig demanar a l’última reunió de Junta de Portaveus, que la informació
que es produeixi a partir d’aquest moment, en tot aquest àmbit, sigui, si us plau, fluïda
perquè puguem estar al dia de tal com van les qüestions i les negociacions.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí senyor alcalde, bon dia a tots. Des del Grup Popular volíem simplement posar de
manifest doncs que l’esmena proposada pel Grup de CIU al Parlament de Catalunya, que
d’alguna manera l’únic que pretén és, amb caràcter obligatori mantenir el Consorci recreatiu
i turístic amb Vila-seca amb les mateixes condicions que teníem fins aquest moment i sense
data de finalització del mateix, entenem que és totalment inconstitucional perquè vulnera,
com ja s’ha dit aquí, el principi d’autonomia local.
Dicho de una forma llana, y para que todos nos entendamos, entendemos que carece de
sentido y racionalidad que se pueda obligar a mantener un matrimonio si los consortes no se
ponen de acuerdo en su relación. Con ello quiero decir que evidentemente, no somos
contrarios a que se mantenga el consorcio como tal, pero sí somos contrarios a que se
mantenga en las mismas condiciones en las que se ha mantenido hasta este momento, es
decir, con un repartimiento de los tributos recaudados en el mismo del 50% para cada uno
de los municipios.

 5
8
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

²0C1R14225N2B143B0RC0£»
²0C1R14225N2B143B0RC0£»
0C1R14225N2B143B0RC0

 SECWI03D



20-02-12 10:55

Ha finalizado una etapa de 20 años en los cuales Vila-seca y Salou alcanzamos un acuerdo,
pero hoy, 20 años después, no podemos cerrar los ojos e ignorar que estamos ante un
nuevo escenario. Salou está dispuesto a ser todo lo generoso que haga falta y así se ha
demostrado, pero lo que sí tenemos claro es que lo que queríamos era que el consorcio
siguiese funcionado como órgano, pero no vamos a aceptar bajo ningún concepto que exista
una imposición por parte del Govern de la Generalitat, pero repito, una imposición, porque
es de lo que estamos hablando, y que a nadie le quepa la menor duda de que utilizaremos
todas las herramientas jurídicas, que tenemos a nuestro alcance, para que se declare la
inconstitucionalidad del precepto, y entonces sólo cabrá preguntarse quien ha sido
responsable de que la prórroga del consorcio se declare inconstitucional y nosotros sólo
podremos contestar que no fue responsable el municipio de Salou. Muchas gracias.

Sr. alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies senyor alcalde, bon dia senyores i senyors, regidors i regidores. Bé, la moció
que s’ha llegit és prou clara, ja s’han dit algunes coses que no reiteraré però sí que jo crec
que val la pena emfatitzar el fet que si el Consorci recreatiu i turístic ha existit i ha possibilitat
la ubicació del PortAventura i el seu desenvolupament i les seves inversions ha sigut gràcies
a la generositat de Salou durant 20 anys, això és un fet innegable, per tant, 20 anys. Aquest
any acabava aquest període de vigència i era el moment, d’acord amb els seus estatuts del
Consorci, de negociar, d’acordar una nova distribució que tingués en compte, lògicament, la
distribució territorial que en el seu moment no es va tenir i, per tant, anar més enllà de la
divisió del 50%-50% del fet impositiu. Nosaltres doncs hem conegut els processos
negociadors, les propostes que en aquest cas s’han fet conèixer a l’Ajuntament de Vila-seca,
a la Generalitat per part de l’equip de govern al qual, en aquest cas, recolzem i recolzarem
sempre que vagi en la via de la moció que en el seu moment nosaltres, tots els grups polítics
vam aprovar, per tant, és a dir, estem en aquesta línia. Falta dir exclusivament que és una
usurpació de competències, aquí, aquesta proposta addicional, aquesta disposició
addicional proposada a l’últim moment de l’aprovació de la Llei de pressupostos pel Grup
parlamentari de CIU és una usurpació de les competències locals, fet que nosaltres
censurem d’una manera absolutament contundent i que no té en compte que, en absolut,
siguin quins siguin els seus instigadors, que no diré noms però que estan al cap de tots,
doncs no té en compte els drets històrics del poble, de la ciutadania de Salou. Per tant,
nosaltres en aquesta línia defensarem a capa i espasa, defensarem amb ungles i dents els
drets de la ciutadania.
Vull anunciar també la posició del Grup parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya
en contrari a aquesta proposta. Convido i demano a tots els grups polítics amb representació
parlamentària a què facin el mateix per tal que això es pugui frenar demà, que és quan s’ha
de produir la votació al Ple del Parlament. I finalment, com no pot ser d’una altra manera,
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felicitar a tots els grups polítics, felicitar la iniciativa i la rapidesa en la redacció en una
qüestió cabdal pels interessos de tots els salouencs i salouenques i manifestar un cop més
la nostra decidida voluntat de no parar fins aconseguir que aquesta injusta disposició
addicional quedi declarada inconstitucional o sigui anul·lada pel mateix Parlament de
Catalunya. Moltes gràcies.

Sr. alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Moltes gràcies a tots els regidors i regidores d’aquesta
Corporació i felicitar-nos per aquest acord unànim en defensa dels interessos de la nostra
ciutat per damunt de qualsevol altre, de veritat us ho agraeixo moltíssim, aquesta unitat, i us
felicito molt sincerament. I lamentar, clar que sí, hem de lamentar la situació en la qual ens
trobem avui dia i en aquest moment. Ho lamentem perquè Salou ha volgut ser generós una
vegada més i per part, diguem, del Govern i per part dels representants de l’altre municipi no
s’ha volgut entendre ni s’han volgut acceptar les propostes que nosaltres hem fet. I és
lamentable perquè, escolteu-me, han passat 20 anys del fet de la Segregació, un fet que la
ciutadania de Salou i la ciutadania de Vila-seca ho tenen superat, no cal rememorar aquell
temps. Sembla que per voluntat d’algú hem de tornar a rememorar-ho i no és així, els pobles
hem de pensar en el present i, sobretot, en el futur, el passat simplement ha de servir per
entendre aquest present i per construir un millor futur, no per arreglar-se ni crear cap mena
de sentiment en contra d’un poble envers l’altre.
És lamentable que per donar satisfacció a no sé què, algun dia es sabrà, s’hagi hagut de
recórrer al que es diu un “decretazo”, però no simplement un “decretazo”, que yo espero que
no hi hagi cap grup parlamentari del Parlament de Catalunya que doni recolzament, sinó que
en un sistema democràtic no es té en compte una administració essencial del seu
funcionament, com és el municipi.
Aquesta esmena significa una violació radical i absoluta a l’autonomia municipal, fet
inacceptable i intolerable en un sistema democràtic. Però a més, el que fan és violar els
drets i les competències del municipi en matèria tributària. I tot això per què? Quina
necessitat hi havia d’arribar a aquest extrem quan des de Salou s’han fet propostes i
propostes generoses perquè l’altre part es sentís còmode amb un Consorci que tots els
grups municipals entenem que és bo pel funcionament d’aquesta gran inversió i motor
econòmic per Salou, per Vila-seca i pel territori que és PortAventura. Quan en realitat són
dues qüestions absolutament diferents, el Consorci pot continuar, és clar que sí i tots el
volem, però la fiscalitat és una altra qüestió. De la mateixa manera que s’ha pres la decisió
de dir, volem prorrogar el Consorci de forma indefinida, perquè diuen fins que s’executi el
projecte, estem parlant de l’última casa o de l’últim fet que es pugui executar en aquest
territori. Per tant, això és una qüestió absolutament inacabable i indefinida. Per què de la
mateixa manera que es diu això, i es diu de les mateixes condicions que està a l’actualitat,
no es diu preservant els drets que cadascun dels municipis té segons el seu territori? Per
què no? A qui beneficia aquesta situació? Per què s’ha pres aquesta decisió? Que cadascú
arribi a la seva pròpia conclusió que tots, en la ment de tots està el què. Però és lamentable
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que avui dia passi el que està passant i haguem d’anar amb un acord que viola els drets
dels municipis.
Nosaltres igual que hem vingut fent fins ara continuarem treballant en defensa dels
interessos de la nostra ciutat per damunt de qualsevol altra, no hi ha més interès ni en la
meva persona ni en cap regidor i regidora d’aquest ajuntament, i aquí ha quedat demostrat,
que l’interès és Salou. I sota aquest prisma continuarem treballant perquè el fet que això es
pugui aprovar, que espero i desitjo que no, però suposem que és així, nosaltres recorrerem
allà on sigui. I lamento perquè ells, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat,
tenen assessors jurídics i coneixen de la seva il·legalitat, lamento que no obstant aquest
coneixement hagin sigut capaços de presentar aquesta esmena, perquè saben que és un
acte de total i absoluta il·legalitat, aleshores per què fan això?
No tingueu dubtes que tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Salou defensarem
aquests interessos i no tingueu dubtes d’una qüestió, nosaltres, cap de nosaltres vol posar
en perill la inversió de PortAventura, cap de nosaltres. Nosaltres garantim que la inversió
pugui continuar, el que no podem admetre i el que no acceptarem és que es violin els drets i
els interessos de la nostra localitat, de Salou, no ho podem tolerar. I aquí acabo. Gràcies,
tots units podem aconseguir que el nostre poble tiri cap endavant, farem una gran pinya,
estem fent una gran pinya i, per tant, lluitem junts que al final ho aconseguirem. Espero que
la moció que avui arribarà a tots els grups parlamentaris, al propi president, al delegat del
govern i a la presidenta del Parlament de Catalunya els hi faci reflexionar sobre aquesta
decisió políticament i jurídicament errònia i equivocada. Moltes gràcies.

(UNA VEGADA FETA LA VOTACIÓ, APLAUDIMENTS DE TOTS ELS REGIDORS
ASSISTENTS A LA SALA)

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:21 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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