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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/1/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 14 DE GENER DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 14:00 hores
del dia 14 de gener de 2013, 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.- AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI 2013 DEL CONSORCI INTERMUNICIPAL DE VILA-SECA, DE SALOU I
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE RECREATIU
I TURÍSTIC
(L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS CONSTA A L’ACTA ORIGINAL)

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

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde, regidors i regidores. Bé, el nostre grup considera legítimes i justes les
al·legacions que acaba de llegir el senyor secretari perquè en definitiva no repeteixen si no
el que és el criteri que ha mantingut tota la Corporació amb unitat des del començament de
tot. En definitiva, el que tenim és un canvi que vol Salou respecte a una situació preexistent
fruit de la generositat i de la responsabilitat de l’Ajuntament de Salou que ha tingut una
durada de vint anys. Recordem que és estrictament de justícia i pensem que ens pertany,
res més. Hi ha gent que sembla que pensi que estem demanant una altra cosa diferent i no
és així, no es qüestiona el Consorci i no es qüestiona res més que l’aspecte de la fiscalitat
que generosament ha cedit Salou una part molt important. Per tant, penso que estan ben
enfocades el que són les al·legacions.
També lamentar el fracàs, podem dir entre cometes, o el previsible fracàs de la Comissió
que va encarregar el Consorci, perquè ha fracassat en el seu únic, pràcticament l’únic
objectiu que tenia que era formular una proposta de resolució davant del problema i no s’ha
formulat cap proposta vinculada a un tema estrictament jurídic que era el que volíem. I, per
tant, tenen plena vigència els acords plenaris de data 16 de febrer i 7 de març on
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l’Ajuntament de Salou previsiblement i preveient el que passaria va retirar el que eren les
potestats cedides per l’Ajuntament de Salou.
Per tant, és correcte i reconeix tota la problemàtica i cal felicitar a la resta de grups perquè
es mantinguin en la mateixa posició i esperar un enteniment amb l’altra part perquè dóna
pas al sentit de la responsabilitat que ha donat Salou i que es troba en falta que ho doni
l’altra part perquè no volem res que no sigui nostre però de veritat que cal arribar a un acord
en què es respecti més l’Ajuntament de Salou. Per tant, el meu vot és totalment a favor.

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

Sr. Garcia:
-Bé, bon dia a tots. Bueno, pues evidentemente hoy nos encontramos ante lo que podríamos
denominar un capítulo más de este libro que parece ser que se va escribiendo por fascículos
y lo cierto es que nosotros, como grupo, de alguna manera, lamentamos el tener que estar
hoy pronunciándonos a este respecto pero evidentemente lo lamentamos porque lo que nos
hubiese gustado, imagino que como a todos los presentes aquí, es que la Comisión que se
creó a tal efecto en su día hubiese podido votar favorablemente el dictamen que debería
haberse puesto encima de la mesa por parte de la Presidencia de esa Comissión. Pero
claro, ha sido imposible que esto se haya podido hacer así y consecuentemente hoy nos
vemos abocados a proponer y votar la moción que hay encima de la mesa después de
haber acordado en el Pleno del 16 de febrero separarnos del Consorcio Recreativo y
Turístico y revocar las potestades delegadas y la disolución de dicho organismo.
Pero sí que como grupo nos gustaría manifestar que no significa eso que nosotros no
pensemos que el Consorcio Recreativo y Turístico, que el Consorcio como instrumento de
gestión sea una herramienta totalmente válida y totalmente eficaz. Es decir, aquí lo que
estamos defendiendo no es ni más ni menos que los intereses y los derechos que le
pertocan a Salou como municipio por ley, ni más ni menos. Pero también entendemos que el
Consorcio como tal es una herramienta de gestión que es útil y que es válida y que
evidentemente seguimos apostando por ese modelo de gestión ¿Por qué? Porque es un
modelo de gestión ágil, porque es un modelo de gestión útil y lo ha demostrado a lo largo de
todos estos años que ha sido muy útil tanto para los inversores como para el territorio y, de
alguna manera, pensamos que es la mejor herramienta para poder desarrollar todo este
espacio. Pero eso no significa que no debamos defender nuestros derechos económicos,
nuestros intereses y, por lo tanto, votaremos favorablemente, como no podía ser de otro
modo, la moción presentada por todos los grupos de la Corporación.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Bon dia a tothom. Bé, la moció com ja s’ha dit, és prou clara i explícita i el Grup municipal
Socialista la votarà a favor, com ha votat totes les iniciatives polítiques del Consistori que al
llarg del 2012, en diferents moments, un cop acabats els vint anys de vigència de l’acord
inicial del Centre Recreatiu i Turístic, s’han portat a terme en relació a aquesta qüestió, la
qüestió de la fiscalitat. Perquè entenem que l’acceptació de la distribució de la fiscalitat
generada als terrenys del Centre Recreatiu i Turístic a parts iguals entre Vila-seca i Salou,
quan la major part de la superfície del territori on està ubicat el Consorci pertany a Salou, és
una anomalia històrica, que un cop finalitzada la vigència de l’acord sobre el Consorci, no
pot continuar sense trair els drets que li corresponen al municipi de Salou.
La insistència del Govern de Vila-seca en no voler reconèixer aquest fet indiscutible, des del
punt de vista jurídic, que ha portat al fracàs de la Comissió Mixta dels dos municipis i la
influència que ha existit davant del Govern de la Generalitat, recolzada pels grups
parlamentaris de CiU i del PP aprovant una disposició addicional a la Llei dels pressupostos
que pretén continuar amb una distribució injusta i il·legal, des del nostre punt de vista, de la
fiscalitat al Centre Recreatiu i Turístic, dificulta l’exercici dels nostres drets inalienables com
a poble, i ens porta a haver de prendre tot tipus de mesures que estiguin a les nostres mans
per fer efectius els nostres drets, entre les quals es troben i es trobaran accions com la que
avui aprovem, d’impugnació dels pressupostos del CRT del 2013, amb el benentès que el
model del Consorci és un instrument vàlid sempre que respecti la distribució territorial
d’ambdós municipis.
En aquest context, la defensa dels nostres drets com a poble passa per tres premisses
fonamentals: la unitat de tots els grups polítics al capdavant de la defensa d’aquests drets; la
fermesa en la utilització de totes les vies que estiguin al nostre abast siguin aquestes
jurídiques, polítiques, socials, etc; i, finalment, la ferma convicció que en aquest viatge, en
aquesta lluita, un cop més, Salou té tota la raó. Perquè unitat, fermesa i convicció en la
justesa de les nostres reivindicacions, ens permetran aconseguir l’objectiu de fer valdre els
nostres drets com a poble per damunt de qualsevol altre tipus d’interessos. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Jo vull agrair públicament a tots els grups municipals de la
Corporació de Salou, CiU, UMdC, RDS, UTPS, PP i PSC el suport unànim a aquesta moció.
Un suport que obeeix a un interès general, a un interès del municipi de Salou, per tant, un
interès que està per damunt de qualsevol interès partidista. I també apel·lo a aquesta unitat
continuant així d’aquesta manera perquè serà al final el que ens donarà la raó, fent tots una
mateixa força. Per tant, us agraeixo moltíssim el suport per aquesta moció.
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També voldria fer una mica d’història i recordar que al constituir-se aquest Consorci
Recreatiu, ara fa vint anys, doncs es va crear i es va iniciar amb una data de caducitat, si em
permeteu aquesta expressió, és a dir, amb un termini. Arribat a un termini a cada municipi li
serien retornades totes les seves competències, només pel fet del transcurs del temps,
insisteixo en el fet que tenia un termini. El que passa, i tots vostès ho saben així, tots els
membres de la Corporació, arribat aquest termini, ho sabem i fem una valoració molt positiva
del Consorci com a òrgan de gestió molt eficaç i, per tant, és molt positiu. Però clar, això no
significa que en aquest cas Salou hagi de cedir la seva fiscalitat com a municipi. Són dues
qüestions absolutament diferents i, a més a més, absolutament compatibles. I, escolteu-me,
la gestió que sigui a través del Consorci, insisteixo, que això és absolutament compatible
perquè sembla ser que la necessitat, o millor dit, la conveniència d’aquest Consorci sigui un
motiu, la fiscalitat, en aquest cas, la fiscalitat de Salou. Jo com alcalde estic fent la defensa,
com tots vostès com a regidors i regidores, dels interessos de Salou i, no només la fem per
obligació, que la tenim, sinó que l’estem fent per convenciment perquè estem convençuts de
tot això que estem fent i, a més a més, evidentment, estem decidits per continuar endavant
perquè, en definitiva, en aquests moments cada municipi ha de tenir el que li toca. Com a
mostra d’això, Salou que ja va ser generós perquè el Consorci tirés endavant i va ser Salou
qui va cedir la seva fiscalitat a favor de l’altre municipi, durant 20 anys, aquesta vegada
continua sent generós, portem prop d’un any per intentar arribar a una entesa amb el
municipi veí. I per això des de Salou s’han fet diferents propostes, com tots vostès coneixen,
i no hi ha acord, i no hi ha acord per un immobilisme malentès, per un immobilisme que
sembla ser que els hi fa pensar que això s’hagi de centrar en la fiscalitat de Salou. I no serà
així. Nosaltres exercim i exercirem la defensa total i absoluta dels interessos de la fiscalitat
del nostre municipi, aquests diners no són nostres sinó que són els diners, són els impostos
dels ciutadans i ciutadanes de Salou. Però no obstant això, nosaltres contemplem el diàleg,
estem oberts, recordar que la Comissió fracassa perquè una de les parts està absolutament
immòbil des del primer dia, i està acabada i finiquitada, és a dir, va néixer amb un termini
que va acabar el dia 7 de gener. Ara, per què volem una pròrroga? Parlem de reunions,
Salou està disposada a reunir-se sempre i quan l’altra part faci un gest de voler arribar a un
acord i a una entesa i això sí, amb una qüestió justa, justa de justícia, és a dir, que això no
pot dir que significa un major sacrifici pel municipi de Salou, és a dir, per les arques
municipals de Salou.
I, escolti’m, per què no dir-ho? Mireu, que Salou tingui la seva fiscalitat i Vila-seca també
tingui la seva pròpia fiscalitat i pel tema dels percentatges hi ha una cosa molt senzilla, si
amb això no ho és encara, Salou tindrà la seva fiscalitat o cal tenir la seva fiscalitat, Vilaseca tindrà la seva fiscalitat d’acord amb el seu territori i podem mantenir el Consorci per
totes les demés qüestions.
Bé, estem en el moment de defensar aquesta situació avui i impugnar els pressupostos del
Consorci justament per la impossibilitat d’arribar a una entesa amb una de les parts,
insisteixo que Salou ha fet i està fent un exercici de generositat per intentar arribar a aquesta
entesa i no és així i ens veiem abocats a que evidentment davant d’una situació on els
intents per arribar a un acord han fracasat no ens deixen més marge, ens veiem abocats a
impugnar el pressupost del CRT. Però escolteu-me, això no es quedarà aquí, perquè no
només serà el pressupost, d’acord amb els acords presos el dia 16 de febrer i ratificats al
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mes de març Salou recupera totes i cadascuna de les seves delegacions al Consorci, això
significa que el Consorci no pot, des del nostre punt de vista jurídic, aprovar res que sigui
competència del municipi de Salou. Per tant, això és l’inici de tot un capítol d’impugnacions
si no hi ha un canvi d’actitud per l’altre part.
Però també hi ha una altra cosa fonamental i és que Salou i així ha estat transmès als
inversors de Veremonte farà tot el que calgui perquè aquesta inversió es pugui portar a
terme al nostre municipi, és a dir, al terme municipal de Salou que no es preocupi ningú
perquè nosaltres ho facilitarem tot, tot. I esterem disposats, i així ha sigut parlat també
aquest matí amb la Secretaria, a crear un òrgan, única i exclusivament de gestió per tot el
que sigui de PortAventura i també de tot el que sigui els terrenys del Lumine perquè
l’important és que els inversors es sentin còmodes i es sentin més segurs en el nostre
municipi i això ha sigut traslladat als representants de Veremonte, que no es preocupin que
Salou farà tot el que calgui i el que sigui necessari perquè aquesta inversió tiri cap endavant.
Perquè significa un benefici pel nostre municipi que és molt beneficiat per aquesta situació i
quedar-se amb els impostos de la nostra localitat, tot el que nosaltres puguem permetre, és
la nostra responsabilitat però també és el nostre convenciment.
Bé, dit això, agrair, insisteixo, ja he començat així la meva intervenció, agrair a tots els grups
municipals i a tots els regidors i regidores de la Corporació de Salou el seu suport a aquesta
moció i el suport, en definitiva, que estic tenint en la defensa dels interessos del nostre
municipi. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 14:20 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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