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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/12/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2013
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 18 de novembre 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
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARIO GARCIA VIDAL
PEDRO LAVILLA HERAS
M. DE LOS REYES PINO MOTA
MARC ALARCÓN PERALTA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
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 l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- MOCIÓ PER TAL D’APROVAR LA PROPOSTA DE DATA 22 D’ABRIL DE 2013
RELATIVA AL REPARTIMENT FISCAL DEL CRT
Vista la proposta formulada pel delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, el Sr.
Joaquim Nin i Borredà en data 22 d’abril de 2013 i que es transcriu tot seguit:

“Benvolgut alcalde,
Després de les converses que en les darreres setmanes he mantingut tant amb vostè com
amb l’alcalde de Vila-seca, us faig a mans la proposta concreta d’acord que sotmetem a la
vostra consideració i a la de l’Ajuntament de Vila-seca, per tal que, si rep la vostra
confirmació, m’ho feu saber en el temini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció
del present escrit.
A) SITUACIÓ ACTUAL
La Llei 2/89 del CRT regula l’establiment d’un parc temàtic i zones esportives, i a més
autoritza uns usos i aprofitaments urbanístics referits a la totalitat de la superfície del CRT.
Nous projectes poden preveure uns aprofitaments urbanístics en l’àmbit del CRT per damunt
dels que autoritzi la Llei 2/89.

B) PROPOSTA BÀSICA DE REPARTIMENT FISCAL
Establir diferents percentatges o assignació d’aprofitaments en funció dels diferents
projectes, en la següent proporció:
a) Els ingressos fiscals derivats del parc temàtic, àrees esportives i dels aprofitaments
urbanístics dels usos comercials, hotelers i residencials derivats de la Llei 2/89, seran
distribuïts entre els Ajuntaments de Salou i Vila-seca, en lloc de a parts iguals com
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fins ara, en la proporció territorial que cada municipi té en l’àmbit del CRT, és a dir,
un 57% per Salou i un 43% per Vila-seca.
b) Els ingressos fiscals provinents de l’increment d’aprofitament comercial, residencial o
hoteler que suposi qualsevol altre projecte en relació a l’autoritzat per la Llei 2/89,
s’assignaran íntegrament a l’Ajuntament del territori municipal on es materialitzi la
implantació.

C) GESTIÓ UNITÀRIA DEL PROJECTE DE LA LLEI 2/89 I DELS PROJECTES FUTURS EN
L’ÀMBIT DEL CRT
La gestió es realitzarà per l’actual Consorci del CRT, que tindrà una durada indefinida.
S’aprovarà immediatament la modificació dels Estatuts del CRT a fi d’incorporar l’acord sobre
el nou repartiment tributari i sobre la vigència de l’esmentat Consorci. A partir de la
implementació dels nous projectes i a fi d’adaptar el Consorci a les necessitats que
convinguin es farien també, si escau, les modificacions pertinents del CRT.
Us reitero que aquesta proposta està formulada des de la voluntat d’obtenir el consens que
permeti fer possible la viabilitat d’uns projectes que portaran beneficis al vostre municipi i al
conjunt del territori.
Ben cordialment,
Joaquim Nin i Borredà
Delegat del Govern
Tarragona, 22 d’abril de 2013”
Vistos els acords adoptats amb posterioritat al dia 22 d’abril de 2013 entre l’AlcaldiaPresidència i els representants del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Atès que aquests acords posteriors representen una modificació i major concreció de la
proposta enviada el passat dia 22 d’abril en el sentit que el 57% - 43% del repartiment de la
fiscalitat del CRT pels municipis de Salou i de Vila-seca respecte al sostre edificable atorgat
per la Llei 2/1989 només estarà vigent 20 anys, circumstància que quedarà reflectida en la
redacció dels nous Estatuts del Consorci del CRT, així com la seva duració, que pròximament
es sotmetran a l’aprovació d’aquesta Corporació i que una vegada transcorreguts els vint
primers anys correspondrà a cada municipi la totalitat dels recursos fiscals que es generi al
seu territori.
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Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament APROVA, per 13 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1
de UTPS i 1 de RDS), 6 vots en contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 2 abstencions de UMdC, el
següent:
PRIMER.- La proposta formulada pel delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, en
data 22 d’abril de 2013.
SEGON.- La vigència del nou repartiment tributari dels ingressos fiscals que es contenen en
l’apartat B) a) de la proposta enviada el passat mes d’abril per part del delegat del Govern
de la Generalitat serà de vint anys. Aquest criteri s’incorporarà a la modificació immediata
dels Estatuts del CRT que es preveu en l’apartat C) de la mateixa proposta formulada pel
delegat del Govern de la Generalitat.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Gràcies Sr. Alcalde, bon dia. Bé es convoca aquest Ple extraordinari amb caràcter, podríem
dir, d’urgència per tal de donar sortida definitiva, estem davant d’un fet històric, a l’estatus
que Salou reclama al Consorci que gestiona el parc recreatiu i turístic. Un estatus de
participació, que sempre ho hem dit des de Renovació Democràtica, sempre hem vist, i s’ha
realitzat al llarg dels últims vint anys des de la responsabilitat i la generositat permanent
envers una eina que tothom considerem que és imprescindible davant de la magnitud dels
projectes urbanístics i de la complexitat de tot el que ha de venir quan hi ha anunciats la
magnitud dels projectes dels quals estem parlant i com és BCN World. Per tant, considerem
que l’existència del Consorci és absolutament imprescindible per agilitzar i coordinar davant
d’aquest procés tan complex de processos tècnics i administratius que es desenvolupen.
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Però transcorreguts vint anys d’aquest estatus s’havia d’actualitzar no només des d’una
prespectiva lògica i racional sinó des de la legitimitat i la nostra obligació com a
representants dels ciutadans de Salou. La reclamació, com dic, que es fa legítima a hores
d’ara envers la renovació d’aquest consorci, bé que ara ja està renovat amb unes condicions
que afortunadament ara canvien, efecta sobretot al que és la fiscalitat, modificant els
estatuts, amb la qual cosa passarà a ser d’una altra manera i en aquest procés encara que
s’hagi intentat donar una altra visió des de diferents aspectes i en els mitjans de comunicació
donant a Salou una dimensió que no tenia perquè Salou estrictament reclamava el que ens
pertanyia i creiem que és nostre. La totalitat de les forces polítiques no hem fet si no
reclamar estrictament el que ens pertanyia i des d’aquesta òptica hem lluitat al llarg dels
mesos contra una situació que consideràvem injusta i que estava sancionada mitjançant una
llei al Parlament de Catalunya que no oblidem que la van votar CiU i el PP, tots dos plegats.
Només la unitat de totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Salou ha
permès arribar a aquest acord. Que és bo i raonable, és un bon acord, conceptualment o
estructuralment és un bon acord. I, més enllà de les limitacions evidentment que com tot
acord té incerteses indubtables, circumstància normal, crec jo, en aquests tipus de situacions
al tractar-se d’un acord que és eminentment polític. Fet entre polítics i administracions
polítiques, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou i Vila-seca. Estem davant d’un
acord únic, històric, que posa punt i final a un conflicte permanent entre Vila-seca i Salou
com és la fiscalitat i a altres aspectes de menor importància per a repartir en el futur i
complementàriament un programa d’inversions de gran importància pel nostre municipi
valorat en uns 30 milions d’euros que s’aplicarien en els anys que venen.
És evident que com a tal acord no és un acord ideal i perfecte, això ja ho reconeixem
nosaltres, les negociacions tenen punts entremitjos en els quals les parts han d’arribar-hi si
no volen endinsar-se en un terreny de futur incert i perillós i això és justament el que ara no
necessitem en aquest moment. Des del punt de vista de la fiscalitat per a nosaltres, tot i que
reconeixem que en resum el més important és que, encara que no sigui d’una manera
immediata, el repartiment estricte del que li toca a cadascú, a l’Ajuntament de Vila-seca i al
de Salou, té dates concretes de caducitat. En primer lloc, en el moment que la planificació
dels aprofitaments i usos urbanístics derivats de la Llei 2/89, queda desbordada, no sabem
quant és, ni quan pot ser, passarà a dependre estrictament de cadascú el seu, Salou tindria
el seu, quan s’esgotin els 495.000 m2 de sostre que hi ha pendents d’executar. I, en tot cas,
el venciment del Consorci d’aquí a vint anys cadascú passaria a tenir fiscalment el que li
correspon, mentre això no passi, que és evident que no passarà demà, tindrem una
modificació dels estatuts que regularan 43% a Salou contra un 57% a Vila-seca prenent de
referència un concepte que no és gaire exacte però que pot ser una referència com és el
territori. Per tant, l’execució dels equipaments dins d’aquest territori és un concepte
inestable, això pot canviar cada any, ara és el que és i és un dèficit per Salou el règim que
està vigent que és d’un 50%, tenim un dèficit en aquest moment de pràcticament 500.000 €
en la fiscalitat que es genera.
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I això varia en funció de la ubicació dels futurs projectes que el temps anirà aclarint. En tot
cas, un tractament fiscal millorable sí, ja ho he dit, però davant de la incertesa i, sobretot, el
segon punt de l’acord es fa necessari i també es fa del tot necessari ficar punt i final a una
situació que genera tensions, genera malentesos i, a més a més, genera desconfiança en el
sector empresarial en un moment en el qual és absolutament necessària la unitat d’acció per
part de totes les forces polítiques per donar cabuda a aquesta importantíssima inversió que
tenim pendent.
A RDS no podíem quedar fora d’aquest acord perquè pensem que és un acord històric i no
podíem votar-hi en contra o abstenir-nos, tot i que respectem el qui així ho faci. Tots hem
lluitat i hem arribat fins aquí posant el millor de cadascú. Jo, personalment, he viscut
situacions molt semblants amb acords aparentment imprecissos signats entre la Generalitat i
l’Ajuntament de Salou i al llarg del temps, que ha sigut molt llarg, s’han viscut situacions
realment difícils però finalment una importantíssima part de les inversions que tenim avui a
Salou deriven dels acords signats amb la Generalitat als anys 90.
Com ja he dit, el nostre grup vota amb consciència del que en aquest moment és millor per
a Salou, jo ja dic que és millorable, que la fiscalitat podia millorar, que hi ha incerteses, que
la Generalitat té problemes de finançament molt importants davant de la magnitud dels
projectes que anuncia perquè no oblidem que el punt que ve darrere és un complement
d’aquest acord que consta de dues parts, la fiscalitat i el projecte d’inversions. Projecte
d’inversions que contempla cinc grans projectes per a Salou que són dèficits històrics però
sobretot el barranc de Barenys, no només per acabar amb una situació endèmica molt
precària i molt conflictiva sinó que, a més a més, el desenvolupament d’aquest important
projecte hidràulic que és un sistema general permetrà completar la xarxa urbana del
municipi, no només urbana sinó també comercial i econòmica.
Per tant, amb el desig de votar el que necessita el poble de Salou i també la consciència de
que no podíem romandre al marge d’un acord, el Grup de Renovació Democràtica de Salou
votarà en els dos punts, i ja no parlaré en el segon, votarà a favor de la moció de la fiscalitat
i del canvi dels estatuts i, a més a més, votarem també a favor de l’acord a signar amb la
Generalitat que contempla cinc grans projectes urbanístics per a la ciutat. Gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia a tothom. En primer lloc m’agradaria retrocedir fins al Ple del 13 de
setembre del 2011, en el qual es va aprovar una moció a favor de la continuïtat del CRT com
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a eina vàlida per la gestió de tot l’àmbit d’actuació de Port Aventura, però que a la vegada
parlava de la recuperació de la fiscalitat real per a cada municipi.
Una moció que tot i que vàrem impulsar juntament amb els companys de l’oposició,
finalment i després de que fos consensuada amb l’equip de govern, ens vàrem abstenir per
entendre que en la proposta de modificació dels estatuts per incloure una nova fiscalitat,
quan es parlava de “proporcionalitat territorial”, faltava incloure el fet de que es tingués en
compte on es produïen els fets impositius, és a dir, que es ponderés en funció d’on es troben
les diferents installacions i activitats o zones de futures construccions d’habitatges.
Se’ns va manifestar que la paraula “proporcionalitat territorial” ja incloïa aquest concepte i
que no es volia incloure la nostra proposta doncs, limitava les possibilitats de negociació. Ara
entenem quins eren aquests límits de negociació, el 57 per Salou i el 43 per Vila-seca, allà
estàvem i allà acabem tornant. Però, com a mínim, aquella moció va forçar que avui puguem
parlar de compensacions econòmiques per la disminució en la recaptació de la fiscalitat que li
correspon a Salou.
Vostè Alcalde, aleshores ens demanava confiança i unió per defensar els interessos de Salou
i crec que l’ha tinguda, nosaltres ens hem mantingut al marge de qualsevol debat, ni hem
publicat res en cap mitjà, ni hem fet cap declaració, ni res que pogués haver incidit en les
negociacions, però no ens hem sentit correspostos, han estat diverses les vegades que ens
hem assabentat de l’estat de les negociacions per tercers o pels mitjans de comunicació i ara
quan tenim uns documents finals per aprovar, que sorprèn, quedi dit de pas, per la seva
simplicitat, arriben amb presses i gairebé sense marge per poder-los estudiar i fer-hi les
esmenes oportunes.
Se’ns varen entregar el passat dimecres per a la seva aprovació avui dilluns, dijous es va fer
una reunió amb responsables de la Generalitat on se’ns proposa que fem les aportacions que
creguem oportunes, aportacions que presentem el divendres a les 9:00 h del matí
conjuntament amb els Grups del PSC i UTPS i no se’ns contesta fins avui a les 9:40 h i no es
fa directament sinó a través de tercers. Per tot plegat alcalde, ens sentim menystinguts i
manipulats, per tal com s’ha dut a terme tot el procés durant aquests dos anys.
D’haver continuat l’anterior equip de govern del que en formàvem part, no li puc assegurar
evidentment quins haguessin estat els resultats o els acords finals, però sí que li puc garantir
que el procés hagués estat molt diferent, fent més feina a nivell intern i sense tant de soroll
de fons.
Aquesta doncs, sembla que és la manera d’agrair-nos la confiança que durant tot aquest
temps li hem atorgat en aquest tema i cregui que pel nostre grup no ha estat fàcil, ja sap
que no era vostè la persona més idònia per demanar-vos confiança.
Per respecta als grups municipals, que no deixen de representar a una part de la ciutadania,
una oposició que ha estat al seu costat durant tot aquest procés, per respecte doncs a
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aquesta oposició no hauria d’haver permès que s’actués amb aquesta urgència, sense
possibilitat de fer un anàlisi acurat dels documents i aportacions més profundes sobre els
acords que avui es volen aprovar, li hem demanat que aplacés el Ple i la necessitat de tenir
un informe jurídic sobre els acords, però creiem que aquesta situació ja li està bé per tal de
reduir la capacitat de reacció de l’oposició però, aquesta urgència també redueix la capacitat
de defensa dels interessos de Salou i elimina la confiança que li vàrem atorgar.
Confiança que ara ens torneu a demanar amb un document de compromís d’inversió a Salou
que no contempla cap mínima garantia pel compliment dels acords.
Ens presenteu unes propostes que no tenen en compte els acords que va prendre tota la
corporació mitjançant la moció presentada el 30 d’agost d’aquest any, en què es parlava
d’un repartiment de la fiscalitat del 57% per Salou i el 43% per Vila-seca pel que fa
referència als m2 ja desenvolupats i als pendents de la Llei 2/89, però només per 10 anys i
en cas de prorrogar-ho, es proposava que els 10 següents anys fossin al 75% per Salou i el
25% per Vila-seca, en canvi, ara a l’acord que ens presenteu passa tot al 57 – 43, és a dir,
tornem a estar, com deia abans, allà on volien que estiguéssim i només pels futurs augments
d’edificabilitat, de produir-se, cada municipi obtindria els ingressos corresponents als fets
impositius ubicats en el seu municipi.
D’altra banda, s’establien unes compensacions, per la disminució d’ingressos, en obres
marcades per unes dates d’execució i condicionades al fet que el seu incompliment facultaria
a l’Ajuntament de Salou a retirar les competències fiscals del futur CRT. Ara, parlem d’un
acord on les inversions es desvinculen de l’acord del CRT i, per tant, ens quedem sense cap
força o garantia sobre l’execució de les obres.
Així doncs, ens trobem amb un acord per a la fiscalitat del CRT que no té en compte l’acord
de la corporació del passat mes d’agost i que menysté als qui han estat al vostre costat per
tal d’assolir la millor defensa dels interessos de Salou, presentant un document per urgència
i sense possibilitats de poder-ho analitzar en profunditat.
Un acord, a la vegada, sense conèixer quins seran els Estatuts, ni tant sols un esborrany dels
mateixos, divendres ens vareu fer arribar un document amb la modificació de 2 articles d’un
total de 52 de que disposen els actuals estatuts. Modificació de dos articles que el que ens
permet és passar d’aquesta duració dels estatuts o del CRT d’ndefinida als 20 anys que es
proposen en aquesta modificació dels estatuts, però només dos articles d’un total de 52 dels
quals disposen els actuals estatuts. Uns estatuts que ens tornaran a lligar durant 20 anys
més, en els quals, per exemple, no s’estableix cap clàusula de resolució anticipada per
incompliment d’alguna de les parts, passi el que passi estarem lligats al Consorci durant tot
el període de vigència del mateix. I al nostre entendre són diverses les clàusules que cal
revisar i tot i que estigui previst fer-ho més endavant, la seva revisió ens condiciona l’acord
actual, per tant hagués estat més prudent presentar en l’aprovació d’avui un esborrany
complert dels Estatuts.
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Al nostre entendre no és un bon acord, el poble de Salou ha estat 20 anys esperant poder
retornar les coses al seu lloc i ara perdem de nou l’oportunitat. Les compensacions
econòmiques no fan més que ficar en evidència que el repartiment fiscal no és just, que no
està ben repartit. No hi ha hagut alçada política per assumir les pretensions inicials.
Tot plegat un despropòsit, us va canviar l’actitud quan la Generalitat va comunicar que la
inversió inicial del BCN World aniria en la pastilla enumerada R3, situada en el seu 80% en
terme municipal de Vila-seca, deixant entendre que si no acceptàvem els acords, Salou hi
sortiria perdent, però per a situar els 495.000 m2 dels aprovats en la Llei 2/89 que resten
per construir a la pastilla R3 i que avui més del 80% estan projectats al nostre municipi, al
nostre terme municipal, es necessita l’acord i aprovació de Salou. Per tant no estem amb
inferioritat de condicions, no signem amb inferioritat de condicions, en tot cas amb
inferioritat de capacitats.
Però entenem que cal arribar a un acord per fer viables les inversions anunciades tant
públiques com privades i si analitzem el que Salou perd econòmicament per aquest nou
repartiment fiscal i el que rep en compensació per les inversions en noves infraestructures,
podem veure un cert equilibri. Raó per la qual podríem donar via lliure a l’acord si els
documents que l’han de garantir fossin mínimament acceptables.
Però, aquest acord no es pot fer mitjançant una proposta en la qual ni tan sols hi consta la
data màxima d’execució dels projectes, per tant, la Generalitat les podria fer realitat l’any
2050 i no haver incomplert l’acord, tenim la sensació que un cop més hi ha quelcom que
se’ns escapa i no entenem el pas de defensar els termes proposats en la moció del passat
mes d’agost a estar disposat a aprovar aquest document.
Un document sense cap pla d’inversions, sense cap pressupost, només parla de les obres a
dur a terme, no inclou cap data màxima d’execució ni pel global de les obres ni
individualment per cadascuna d’elles, amb poca claredat i definició de com es farà el
finançament per part de la Generalitat, sense cap protecció jurídica, en definitiva, tot un
seguit de paraules molt acurades que no comprometen més enllà del que vulguin
comprometre o de l’interpretació que en facin uns i altres. I, si el que realment es vol és
defensar els interessos de Salou, no entenem com es pot donar els vistiplau a aquest
document.
Evidentment que els acords es signen amb voluntat de complir-los, però amb un document
de tal ambigüitat, fins on arribarà el compliment? O l’incompliment? Per tant, no ens
quedaria altre opció que donar confiança un cop més als interlocutors i més enllà de que
estiguem disposats a fer-ho o no, aquests sovint solen canviar i més en un termini de 20
anys, per tant, el document ha de tenir un mínim d’informació i de planificació, encara que
posteriorment la Comissió Tècnica pugui modificar-ho amb acord de les parts.
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Però, un document tant important pel futur del municipi, ha de poder determinar quan
s’incompleixen o no els acords contemplats en el mateix i amb aquest document mai podrem
arribar a denunciar el seu incompliment.
És per això, que tot i no disposar d’un mínim de temps raonable d’anàlisi dels documents,
vàrem poder presentar un seguit de propostes de sentit comú per intentar donar un mínim
de “validesa” al document de l’acord.
Aquestes propostes, ficaven dates màximes i àmplies d’execució a cadascun dels projectes,
ajustaven les responsabilitats en el finançament dels projectes i demanava un acord del
Govern de la Generalitat que contemplés les anualitats econòmiques necessàries per a la
planificació i execució dels projectes relacionats en l’acord. Proposta que ha estat
menystinguda i rebutjada en la seva totalitat, no hi ha hagut ni la més mínima sensibilitat o
voluntat per negociar cap de les propostes, per tal de mantenir la unitat en aquest tema.
Aquesta voluntat d’unitat que s’ha esfumat en el moment en el qual l’alcalde s’ha pogut
assegurar els vots suficients per a la seva aprovació.
Per tant, com ja he dit abans, tindrem un document en el qual no hi consta ni tan sols una
data màxima d’execució de les obres.
Sembla que aquest equip de govern només esta preocupat per l’execució de les obres del
barranc de Barenys, que no deixen de ser importants i urgents, en això hi estem d’acord,
però també cal garantir la resta dels projectes, pel contrari l’acord que avui s’aprovarà
acabaria esdevenint un mal acord i molts salouencs es sentirien defraudats i enganyats pel
que avui es vol presentar com un gran acord.
UMdC vol un acord que faci viable la continuïtat del CRT, que faci viables les inversions
previstes, públiques i privades, i tot i que l’acord no és el desitjat, les compensacions
econòmiques en infraestructures el fan viable o acceptable i el podríem haver votat
favorablement pel que respecta al fons del acord, però les formes, el no establir un mínim de
garanties com les que hem proposat i que han estat rebutjades en la seva totalitat,
repeteixo, en la seva totalitat, ens impedeixen votar favorablement, perquè al nostre
entendre és tan important l’acord com les eines que l’han de fer possible.
Tot i així, ens abstindrem esperant que el temps ens prengui la raó en la necessitat de
millorar l’acord establint unes mínimes garanties i esperant, com dic, que s’arribi a complir la
totalitat de l’acord. No desitgem altra cosa pel bé de Salou que el compliment de la totalitat
dels acords que avui s’aprovaran en aquesta sessió plenària. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pellicé.
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Sr. Garcia:
-Sí, Sr. Alcalde.

Sr. Pascual:
-Perdó Sr. Alcalde. M’agradaria dir que com a membre de UTPS he de manifestar, tot i que
no sóc el seu portaveu, el meu desacord amb la proposta de modificació presentada. Jo
dono tot el meu recolzament a la proposta presentada per la Generalitat de Catalunya i el
seu govern, crec que és un bon acord que així es veurà al llarg del temps quan s’executi.
Manifesto doncs, el meu desacord amb aquesta modificació presentada, i reitero el meu
suport a l’acord presentat per la Generalitat i el seu govern. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Un aclariment, quan diu vostè, el seu desacord amb la proposta proposada es
refereix a la proposta presentada per UTPS, PSC i UMdC, no?

Sr. Pascual:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-Gràcies, gràcies. Sí, Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí, Sr. Alcalde, bon dia, regidors, regidores, veïns. Bé, avui tots hi hem coincidit i suposo
que coincidirem en que estem davant d’una presa de decisió històrica pel nostre municipi.
Avui debatrem en aquest Plenari dos documents que nosaltres entenem que estan
íntimament lligats, documents que segons el parer del Grup municipal Popular són
indissolubles i no es pot entendre un sense l'altre.
Per aquest motiu l'explicació de vot que farem respecte als dos la farem en aquest primer
punt de l’ordre del dia perquè entenem que l’argumentació del vot favorable del Partit
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Popular a la moció i a la proposta que a continuació debatrem serveixen tant per l’un com
per l’altre.
Per una banda, i en primer lloc, com ja s’ha dit, tenim la moció que afecta estrictament al
repartiment de la fiscalitat entre els dos municipis que conformem el Consorci CRT.
Repartiment fiscal que, com ja s’ha dit, és del 57% pel municipi de Salou i el 43% pel
municipi de Vila-seca i creiem que és un repartiment positiu si tenim en compte diversos
factors.
En primer lloc que s'estableix una durada de vigència del Consorci, una limitació temporal de
20 anys. Amb una altra vessant, aquesta limitació, com ja s’ha comentat també, de
l’esgotament dels límits d’aprofitament que estableix la Llei 2/89. Llavors aquest és un primer
factor que considerem molt important a l’hora de prendre la decisió de votar favorablement
tant la moció com la proposta.
Hi ha un segon factor, que és que creiem que s’ha de ser conscients de que actualment
existeix la possibilitat de que els inversors de BCN World iniciïn el seu macroprojecte en
qualsevol dels dos territoris que conformem el Consorci CRT, i és evident, això no se li
escapa a ningú, que si s'inicia a l'àmbit territorial del nostre municipi veí, de Vila-seca,
aquesta distribució de la fiscalitat seria molt beneficiosa pel municipi de Salou.
Però hi ha un tercer factor, que jo crec que és el més important i el que d’alguna manera fa
que el nostre posicionament sigui clar i ferm que és el que fa referència al document
íntimament lligat amb aquest, és a dir, el document de la proposta d'aprovació de l'acord de
col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Salou per a l'impuls del
desenvolupament de projectes d'inversió en infraestructures i serveis. Doncs bé, aquest
tercer factor és el que de manera decisiva fa que el Grup Popular voti favorablement els dos
punts que avui debatem, perquè s'adquireix un compromís per part de la Generalitat de
Catalunya de realitzar una sèrie d'inversions molt importants pel nostre municipi. Inversions
que resoldran d'una vegada mals endèmics que venien patint els nostres veïns, que veníem
patint tots nosaltres els salouencs i salouenques, com ara el barranc de Barenys o la
canalització d'aigües pluvials del c/Barcelona-Espigó del Moll i de la Plaça 11 de Setembrec/Barcelona.
No podem perdre de vista la valoració econòmica o quantificació dels projectes d'inversió en
infraestructures i serveis, que és aproximadament de 30 milions €. Però jo no aniria ja a
aquesta quantificació global sinó que de moment em quedaria amb la inversió que suposen
simplement les obres del barranc de Barenys, tots sabem, perquè això és una qüestió que
hem parlat per activa i per passiva que aquest projecte per resoldre els problemes que es
pateixen com a conseqüència del barranc de Barenys ascendeixen aproximadament a 17'5
milions €. És a dir, que entenem que amb la proposta que es fa del conveni de collaboració
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per fer aquest tipus d’inversions
creiem que les quanties de les quals estem parlant són el suficientment importants com per
entendre que l’acord que s’assoleixi doncs sigui beneficiós pel nostre municipi.
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Però és que, a més a més, si aconseguim d’una vegada per totes que el tema del barranc de
Barenys quedi desencallat també això farà possible que d’una vegada es pugui desenvolupar
el Sector 03 del nostre municipi i dinamitzar-ho amb tot el que això pot comportar per Salou.
Creiem que ara el que toca és treballar perquè la comissió que es creï a tal efecte, la
comissió tècnica que es creï a tal efecte amb sis tècnics, una comissió paritària, tres
designats per l’Ajuntament de Salou i tres designats per la Generalitat doncs treballin amb la
major celeritat possible per tirar endavant aquests projectes i perquè s’executin amb la
major celeritat possible. El primer projecte evidentment, crec que tots hi coincidim, que el
considerem com a prioritari i més important i que és el del barranc de Barenys i a partir
d’aquí, evidentment, s’haurà de continuar treballant perquè la resta de projectes tirint
endavant i es puguin materialitzar en la major brevetat.
Per tots aquests motius, el Grup municipal del Partit Popular votarà favorablement, com ja
he dit abans, tant a la moció d’aquest primer punt de l’ordre del dia que estem debatent ara
com a la proposta referent a les inversions. Gràcies.

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

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados, senyors regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes bon dia. La
votació que avui farem té una gran transcendència històrica i uns efectes fonamentals sobre
els recursos dels quals disposarà el nostre municipi en els propers 20 anys. És per això que
forçosament hem de fer una breu síntesi històrica del que en els darrers dos anys ha anat
succeint i com ha anat evolucionant la situació, i en conseqüència, quines han sigut les
nostre posicions polítiques respecte al repartiment de la fiscalitat generada en el territori del
Consorci Recreatiu i Turístic.
Volem començar recordant que en data de 20 de juliol del 2011, els grups polítics de
l’oposició, és a dir, PSC, UMdC, UTPS i RDS, vàrem presentar una moció en el que degut a
que el període de vigència del CRT finalitzava el 2 d’abril del 2012, instàvem a la corporació
a acordar la rectificació dels Estatuts del CRT per tal de crear un model de participació i
retributiu que contemplés la proporcionalitat en què es distribueix l’àmbit territorial del CRT
així com la necessària harmonització fiscal dels dos territoris municipals en els quals es
desenvolupa l’activitat empresarial ja que, durant els seus vint anys de vigència a l’article 52
dels Estatuts del CRT s’ha regulat que els tributs generats a l’àmbit territorial del CRT es
distribuirien “entre els municipis titulars per meitats”, és a dir, el 50 per cent per Salou i el 50
per cent per Vilaseca.
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Com a conseqüència d’aquesta primera iniciativa, la moció presentada pels grups de
l’oposició es va transaccionar i pactar amb tots els grups polítics del consistori, tant del
govern com de l’oposició, per una altra en la qual s’acordava al seu punt 2 la voluntat de
proposar la modificació dels Estatuts del Consorci per adaptar-los “a la nova realitat i on es
contempli, deia textualment, un nou model de distribució fiscal en funció de la
proporcionalitat territorial de cada municipi”. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat
pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de setembre de 2011.
A partir d’aquest moment s’inicia un procés en què ens consta que, de forma infructuosa, els
nostres representants, vostès, l’equip de govern, als òrgans de govern del CRT varen
intentar impulsar les modificacions acordades sense, insisteixo, cap resultat positiu, fins al
febrer del 2012, mes en el qual el Grup municipal Socialista té coneixement de la presentació
d’una esmena d’urgència al Parlament de Catalunya, la qual va donar a conèixer
immediatament, el Grup municipal Socialista, al Sr. Alcalde, i que va estar presentada pel
Grup parlamentari de CiU, era l’esmena 51, que després va esdevenir l’addicional 22 de la
Llei 5/2012, en la qual, per Llei se’ns pretenia imposar que el CRT mantingués la seva
vigència, “en les mateixes condicions”, i per tant, es mantingués el repartiment de la
fiscalitat al 50 per cent entre els dos municipis, fins, deia l’esmena, “a la completa execució
del projecte”, és a dir, “sine die”, sense data concreta d’acabament.
La resposta de tots els grups polítics del consistori, de la qual ens congratulem, en aquell
moment va ser immediata, unitària i contundent. En dos plens convocats en el termini de 48
hores, tots els grups polítics del municipi de Salou vàrem rebutjar l’esmena 51 per
inconstitucional i illegal al violar l’autonomia municipal, vàrem demanar a tots els grups
polítics del Parlament de Catalunya la seva no aprovació i en el Ple extraordinari del dia 16
de febrer vàrem acordar separar-nos de l’actual CRT, revocar totes les potestats i
competències delegades, i donar per sollicitada la dissolució del Consorci actual, a l’hora que
reiteràvem, un cop més, la voluntat de formar part d’un Consorci com instrument vàlid per a
la gestió.
Posteriorment, l’11 de maig de 2012 es va arribar a l’acord de constituir una Comissió Mixta
que cerqués una proposta de solució amb la qual estiguessin d’acord els dos municipis, però
amb més pena que glòria, tot s’ha de dir, la Comissió va ser incapaç de trobar solucions
vàlides, com ja, desgraciadament, havíem previst i anunciat que corríem el risc, per part del
Grup municipal Socialista.
El 22 d’abril de 2013, el Delegat del Govern va fer arribar una proposta a l’Ajuntament en la
qual sintèticament se’ns proposava:
-

Que els ingressos fiscals es reparteixin “en la proporció territorial que cada municipi
té en l’àmbit del CRT, és a dir, un 57 per cent per Salou i un 43 per cent per Vilaseca”. No oblidem que el Sr. Quim Nin, que ens va fer aquesta proposta, formava
part del Grup de CiU que va impulsar uns mesos abans la distribució del 50% i 50%.
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Per tant, evidentment alguna cosa s’ha mogut en la visió que el partit del Govern de
la Generalitat de Catalunya té sobre el problema.
Que els ingressos fiscals provenints de qualsevol altre projecte més enllà dels
regulats per la Llei 2/89 s’assignin íntegrament a l’Ajuntament corresponent
Que l’actual Consorci del CRT tingui caràcter indefinit. Insisteixo Sr. Garcia, caràcter
indefinit, ho ha llegit el secretari, no és per vint anys el Consorci, caràcter indefinit.

Doncs bé, amb posteroritat a aquesta proposta, que va ser rebutjada per la totalitat dels
grups polítics del Consistori, la Junta de Portaveus en data 11 de juliol, aprovà una darrere
proposta a la Generalitat, la qual va ser ratificada en el Plenari de 28 d’agost passat en la
qual es deia en la seva part expositiva que: “Salou vol que es reconegui que el municipi té
dret a percebre els tributs i impostos que es generin al seu territori” i aquesta és la mare de
totes les batalles, aquest és el principi fonamental i, a més deia, i que “tenint en compte el
perjudici que se li causa amb la disminució d’ingressos que el nou repartiment del 57/43 que
la Generalitat proposa, aquesta ha de garantir en un període transitori de 10 anys la
realització d’obres i infrastructures necessàries pel municipi, per un import equivalent als
ingressos que Salou deixa de percebre”. Així mateix en l’acord s’especifiquen diverses obres
que s’havien de fer en els primers cinc com són ara:
a) les obres d’endegament del barranc de Barenys, a finalitzar i recepcionades el 30 de
desembre de 2016
b) les obres de bombament de Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset/Camí del Racó,
Platja Llarga i Mirador de Salou acabades i rebudes el 30 de desembre de 2015
c) Les obres de canalització d’aigües pluvials del C/Barcelona-Espigó del Moll, Plaça 11
de setembre-C/Barcelona acabades i recepcionades abans del 30 de desembre de
2018
L’acord del Plenari del mes d’agost especificava una sèrie de mecanismes per controlar quina
quantia global de les obres assumides per la Generalitat corresponen a les percepcions per la
fiscalitat del CRT que Salou deixaria de percebre, i planteja, de forma rotunda, clara,
indiscutible, que “l’incompliment del que es disposa en l’acord sobre la realització de les
obres especificades facultaria al municipi de Salou per dur a terme la gestió i recaptació
directa dels seus impostos, per la qual cosa bastaria (ho vam aprovar tots) la simple
notificació al CRT de l’acord municipal en tal sentit”. És a dir, si no es compleix ens n’anem
del CRT. Així mateix, i com a qüestió molt destacable, vàrem aprovar que si la Generalitat
plantegés que el període transitori no fos de 10 anys sinó de 20, aleshores, aquest darrers
10 anys el repartiment fiscal no seria del 57/43 sinó del 75 per cent per Salou i el 25 per
cent per Vila seca. Per cert, una proposta Sr. Granados que va fer vostè i que ja no se’n deu
recordar.
En el debat d’aquella sessió, volem recordar algunes paraules que vostè Sr. Granados, com
alcalde, va pronunciar per tancar el debat i que consten en l’acta. Vostè va dir textualment
encara no fa tres mesos:
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“ és fonamental per l’èxit de la gran lluita que ens hem marcat des de l’origen d’aquest
conflicte i és que es respectin els interessos de la nostra ciutat, que es respectin els impostos
que es generen en el nostre terme municipal de la mateixa manera que s’està fent en
d’altres municipis i que se’ls està respectant”
També va dir Sr. Granados:
Quan es parla del Consorci “s’ha de parlar de construir un nou Consorci i que sigui un
Consorci respectuós amb els interessos de Salou...”
I finalment va dir:
“Nosaltres no podem cedir res, si és que ja no és una qüestió de voluntat, que no la tenim,
evidentment que no la tenim la voluntat de cedir, sinó de legalitat, a on s’ha vist que es
demani a un municipi que cedeixi els seus impostos a un altre? Enlloc. Per tant, aquí tampoc,
va remarcar vostè.
Doncs bé, què se’ns proposa avui en aquesta moció?
-

-

Que aprovem íntegrament la proposta del Delegat del Govern del mes d’abril que ja
vàrem rebutjar
Que la fiscalitat sigui del 57/43 i que duri vint anys, és a dir, que cedim impostos que
ens corresponen. Res es diu del 75/25 els darrers 10 anys com havíem aprovat en un
Ple, el 28 d’agost, i vostè va defensar dient que no podíem cedir impostos
Que el Consorci actual estigui vigent de forma indefinida. Res d’un nou Consorci com
vostè mateix defensava
Es proposa que, com a conseqüència, els projectes i obres a tirar endavant a l’estar
en el marc d’un acord bilateral fora de l’àmbit de negociació del Consorci, encara que
no es portin a terme dits projectes, un cop acordat i signat el que diu aquesta moció
que avui es sotmet a votació, ja no podrem reclamar la plena fiscalitat en el territori
del Consorci, tal i com deia el punt 4 de l’acord del mes d’agost que vàrem signar
tots els grups polítics.

El meu grup, Sr. Granados, en l’explicació de vot del debat del 28 d’agost passat va dir que li
semblaven insuficients les garanties que el Govern de la Generalitat donava, si només es
tractava d’un acord de govern i un calendari, doncs bé, ni tenim acord de govern ni tenim
calendari, perquè dèiem “un acord de govern pot ser modificat per un altre acord de govern”
per la qual cosa vàrem manifestar en aquell Ple que calia que trobéssim “mecanismes més
solvents per garantir les compensacions”.
Doncs bé, la nostra postura és ara exactament la mateixa que teníem el dia
Nosaltres continuem pensant que quan la realitat és que els fets impositius,
actual en definitiva del CRT, es genera en aquests moments en una propoció del
a Salou i 14 per cent a Vila-seca, acceptant el 57 per cent durant 20 anys, no

28 d’agost.
la fiscalitat
86 per cent
ens sembla
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que estiguem defensant plenament els interessos generals de Salou. Entre d’altres coses,
especialment quan sempre hem dit i hem aprovat, i he recordat abans en aquest Ple, que si
durava 20 anys la proporcionalitat els darrers 10 anys la distribució seria del 75% per Salou i
del 25% per Vila-seca.
Nosaltres, davant d’aquesta proposta del 57/43 hem fet un veritable esforç per reclamar
unes majors garanties a les inversions previstes, en una etapa de grans dificultats financeres
per la Generalitat que no pot pagar els seus deutes amb els ajuntaments, les llars d’infants o
les farmàcies, per posar alguns exemples. Això ens hagués permès poder aprovar, teníem
veritable voluntat d’aprovar aquest punt i el següent, el qual, es digui com es digui, tots
sabem que són compensacions pel que deixem de percebre al CRT, tots els grups polítics ho
estem dient, digui el que digui la Generalitat, i que discutirem en el proper punt de l’ordre
del dia. Esforç fet per nosaltres, que no s’ha vist compensat per part de la Generalitat al no
acceptar-nos cap ni una de les mesures de control proposades pels grups del PSC, UMdC i
UTPS, sobre l’execució dels projectes i que, com dic , tindrem ocasió d’explicar en el proper
punt, i aprofito per dir que hem tingut menys sort que el Sr. Pellicé perquè nosaltres no
tenim ni la proposta de modificació, revisió dels futurs Estatuts del CRT. La tàctica utilitzada
en aquesta fase final del projecte, i de la qual vostè, Sr. Granados, ha estat collaborador
necessari, després de més de dos anys de negociacions, després d’un mes d’anunciar a les
jornades Gresol del 15 d’octubre, a bombo i platerets, que hi havia un principi d’acord, molt
bo per la ciutat, deia vostè, segons les seves paraules Sr. Granados, vostè ens presenta la
proposta el dimecres de la setmana passada dia 13 de novembre i, a cuita corrents, ens
convoca a un Ple extraordinari sense que el Sr. Gómez Ferrer, jurista de reconegut prestigi
que ha portat el cas, ni cap altra assessor jurídic, aportin cap dictamen tècnic sobre la
solvència de l’acord que ens proposa.
Per tant, Sr Granados, nosaltres no podem votar a favor d’una proposta de distribució de la
fiscalitat amb la qual no estem d’acord i no ho hem estat mai, igual que, fins ara, tots els
grups d’aquest consistori no ho estaven, vostè tampoc Sr. Granados, i menys de la manera
precipitada i poc fonamentada jurídicament que se’ns presenta i, per tant, el nostre vot serà
en contra.

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

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Bon dia alcalde, regidores, regidors, senyores i senyors. Francament crec que avui estem
davant d’una aprovació que té una especial transcendència pel nostre municipi.
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Hi ha moments en la vida política personal i com a part d’una corporació, que un té la
sensació que està davant d’una decisió, que participa d’una decisió, que esdevindrà històrica
pel seu poble i pels seus ciutadans.
Tinguem en compte però, que el que avui aprovem aquí amb aquestes dues propostes, la
del repartiment fiscal del CRT i l’acord amb la Generalitat per desenvolupar projectes
d’inversió, no suposa un final en si mateix sinó, com bé ha dit l’alcalde en alguna ocasió,
suposa l’inici de la segona etapa de progrés i de transformació que Salou viurà com a
municipi.
I que per arribar fins aquí hi ha hagut tot un procés que mereix especial atenció, perquè és
just fer memòria d’un recorregut de gairebé dos anys, on s’han succeït fets, gestions i
negociacions encapçalades pel propi alcalde, on la constant ha estat la defensa per damunt
de tot dels drets i interessos de Salou.
I el resultat d’aquesta feina feta és el que ara tenim en forma de propostes, que ningú pot
dubtar que recullen l’essència dels nostres propòsits i demandes aprovats per unanimitat de
tots els grups municipals d’aquesta Corporació, amb un consens exemplar.
És important destacar que la proposta de repartiment fiscal a aprovar, recull la nostra
irrenunciable reivindicació de limitar en el temps la distribució dels tributs que genera el CRT
en un percentatge proporcional a la territorialitat, del 57% per Salou i el 43% per Vila-seca.
De la mateixa forma que es respecta la nostra proposta de circumscriure aquest repartiment
en tot allò que preveu estrictament la Llei 2/89 del CRT. En aquest sentit és molt important
remarcar que exhaurit el que preveu aquesta llei, que podria ser en pocs anys, i tot allò que
excedeixi d’ella, els ingressos correspondran al municipi on es generin aquests tributs. I en
aquest aspecte també és molt important remarcar que la proporció del 57/43 només
s’aplicarà sobre el sostre edificable que preveu la llei del CRT esmentada; i això només
suposa una petita part de tot el conjunt que es preveu amb el desenvolupanment progressiu
del projecte de BCN World.
Referent a la proposta d’acord amb la Generalitat de Catalunya, en virtut de la qual el govern
català es compromet a realitzar i finançar una sèrie de projectes d’inversió en l’àmbit dels
serveis i les infraestructures urbanes, considerades com a molt necessàries i prioritàries pel
futur de Salou, donat que suposen un salt qualitatiu i posen fi a dèficits històrics; dir que
efectivament aquestes inversions demostren que la Generalitat reconeix la raó de Salou a ser
objecte d’una sèrie de millores per adaptar les condicions de la ciutat per fer front i encarar
els seus reptes de futur com són la implantació de BCN World, i altres projectes estratègics
com l’Eix Cívic, i el Sector 03 amb la Ciutat Esportiva i el parc comercial i de negocis.
Unes inversions en projectes infraestructurals que permetran i facilitaran el desenvolupament
dels esmentats projectes relacionats amb l’economia i el turisme de la nostra ciutat i amb
l’excellència i el prestigi de la nostra destinació.
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Per tant, aquest Grup municipal de CiU votarà a favor d’aquestes propostes d’acord per
quatre motius:
-

-

-

-

El primer perquè finalment tanquem el debat sobre el repartiment de la fiscalitat amb
la seguretat i la convincció que Salou en surt beneficiat perquè es manté l’essència
de les nostres reclamacions en defensa dels drets fiscals i els interessos de Salou.
En segon lloc perquè aconseguim una sèrie d’inversions que donaran definitivament
solució a dèficits infraestructurals històrics en l’àmbit del sanejament urbà com el
barranc de Barenys i els desguassos de pluvials del c/ de Barcelona i zones adjacents.
En tercer lloc, s’aconsegueixen també inversions en obres relacionades amb la vialitat
i la mobilitat, com l’eliminació del traçat de la via fèrrea amb la construcció d’una
gran avinguda; i la construcció de la variant de la plaça d’Europa, que permetran
vertebrar una nova ciutat.
I en quart lloc, que totes aquestes inversions i obres bàsiques permeten impulsar
altres inversions planificades de reequipament, que tenen a veure amb el nostre futur
econòmic i la nostre competitivitat, i amb el nostre millor posicionament internacional
com a destinació turística.

Ara només em queda agrair la collaboració i el sentit de la responsabilitat d’aquells regidors
i regidores que també creuen en la bondat i el benefici d’aquests acords i tenen la certesa
justificada en el compliment dels compromisos acordats; si bé molt especialment vull donar
les gràcies a aquells regidors i regidores que sempre han demostrat i ofert el seu suport i la
seva confiança a l’alcalde, i l’han acompanyat amb lleialtat institucional en tot aquest procés
de negociació amb la Generalitat.
I ja per acabar, primer amb una menció cap el Govern de la Generalitat, i en especial cap al
Delegat del Govern, que sempre ha mostrat esperit de diàleg i bona disposició. Però molt
especialment, i en nom del meu grup, vull referir-me a la figura de l’alcalde per destacar i
agrair la seva feina i la seva ferma i decisiva intervenció, que amb gran convenciment i sentit
de la justícia ha defensat els interessos de Salou per damunt de tot, fins poder tancar un
acord satisfactori pensant en el futur de tots. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán, portaveu del Grup municipal de CiU. Si no hi ha cap intervenció
més de cap dels grups, jo sí que vull fer, per tancar aquest punt, una valoració. En primer
lloc, cal destacar que han sigut dos anys de negociacions, negociacions que no han sigut
gens fàcils, han sigut negociacions veritablement dures perquè sempre hem cregut que
estàvem defensant la raó. Però també és veritat que el diàleg és essencial per a arribar a
acords i sempre hem mantingut un diàleg. Un diàleg que també s’ha mantingut per part de
la Generalitat a part de que hi havia moments en els quals les negociacions eren, com he dit
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anteriorment, força dures però que al final hem arribat, gràcies a aquest diàleg, a un acord
en el qual n’estem convençuts que és un gran acord, un bon acord per a la ciutat de Salou.
En primer lloc, perquè, escolteu-me, nosaltres estem parlant de percentatges i en realitat el
que estem fent és basant-nos en una llei anterior, una llei, la 2/89 que avui dia està al
Parlament de Catalunya per a la seva modificació. Per tant, les variables del percentatge i les
variables de la construcció evidentment variaran. I estem parlant de mantenir aquestes
variables d’un percentatge de volumetria molt petit respecte a tot allò del que ens ha de
venir. La llei està en modificació al Parlament però tothom sap que aquí s’estan plantejant
d’entrada sis resorts, només cal que es calculi aproximadament en què equivalen aquests sis
resorts en quant a volumetria per arribar a la conclusió que aquests 600.000 m2 de sostre
que suposa la Llei 2/89 és una part força petita del que ha de venir. I dic això perquè en
realitat el que nosaltres estem aquí discutint en el sentit que hi ha un percentatge a repatir
entre Vila-seca i Salou és 57-43 d’allò veritablement petit, perquè el que ha de venir i
l’essència d’aquest pacte no és aquest, l’essència d’aquest pacte és que en la seva totalitat
cada municipi rebrà la fiscalitat que li toca i que genera en el seu propi territori i aquesta és
l’essència perquè l’altre, insisteixo, que és molt petit.
Però, escolteu-me, modificació del 57-43, un percentatge que tots els grups polítics hi van
estar d’acord, només cal recuperar la història per tal de veure que això ha sigut així. Els
acords són del 57-43, pot haver-hi diferències en quant a quin tipus de modalitat, en quant a
les compensacions però evidentment el 57-43 està acceptat per tots els grups polítics,
només de la 2/89.
Però és que si nosaltres valorem el que rep Salou per aquesta part petita de repartiment del
57-43 realment ens hem de sentir veritablement contents, molt contents i satisfets de l’acord
que avui es passa a aprovació, i que evidentment d’acord amb el que ja han dit alguns
polítics s’aprovarà, perquè la nostra ciutat hi guanya, hi guanya molt, sí, amb
compensacions, evidentment que sí. Els qui heu viscut la història de Salou sabeu molt bé
que aquests trenta milions d’euros signifiquen cinc mil milions de les antigues pessetes i si
dic això és pel següent, quan Salou fa vint anys accepta el repartiment de la fiscalitat 50-50
no hi ha compensacions, durant 20 anys no hi ha compensacions. Ara, trenta milions
d’euros, cinc mil milions de pessetes i tenim un percentatge superior amb aquest 7%. Quan
Salou es segrega de Vila-seca resulta que les compensacions que rep Salou per aquesta
segregació són, amb el nivell que hi podia haver en aquell moment, mil cinc-cents milions de
les antigues pessetes. La diferència és abismal i si no penseu en aquestes xifres que us estic
donant. Això en si mateix fa que aquest pacte sigui un gran pacte del qual tots els regidors i
regidores de l’Ajuntament de Salou ens n’hauríem de sentir veritablement satisfets perquè
evidentment que en si mateix aquestes compensacions paguen amb escreix el que Salou
podria deixar de percebre, i dic, podria, perquè en realitat pensem i insisteixo que la Llei
2/89 s’està modificant i és veritat, i vostès també ho van sentir, aquí resulta que el pacte es
trobava amb que esgotats aquests 600.000 m2, 200.000m2 dels quals ja estan construïts
amb l’actual PortAventura, resulta que cada municipi percebrà la seva fiscalitat. Vostès tots
van sentir que avui s’està treballant perquè l’inici d’aquest BCN World sigui en territori de
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Vila-seca, un territori que és el R3 on Vila-seca hi té un 80% de fiscalitat i Salou el 20%, no
heu pensat que això també significa que Salou percebrà possiblement, si això es
materialitza, uns diners que no li toquen? I a més, tenim unes compensacions de trenta
milions d’euros. Això no és sufient pel poble de Salou?
Escolteu-me, n’estic convençudíssim, com molts regidors que hi ha aquí ara en aquest
plenari i que hi votaran a favor de que això és excellent per Salou i no cal demanar més
perquè possiblement cobrarem allò que no ens toca, quan nosaltres això no ho volíem i al
damunt tindrem fiscalitat nostra i al damunt tindrem el que són les compensacions de cinc
mil milions de pessetes que són trenta milions d’euros.
Però també hem d’analitzar el que signifiquen aquests projectes. Uns projectes molt
necessaris per la nostra ciutat i no són d’ara, són projectes que hem demanat que es facin,
que es financiïn per la Generalitat de Catalunya que signifiquen un problema històric. Pel
Govern de la Generalitat hi han circulat tots els partits polítics, a excepció d’alguns, algú s’ha
preocupat de casa nostra? Algú s’ha preocupat del barranc de Barenys, cap ni un. Ara sí,
gràcies a aquest acord. Per tant, escolteu-me, això per primera vegada ho tenim per escrit i
hi haurà un govern, el govern actual que està format per CiU que sí, que d’acord amb aquest
acord al qual hem arribat tira endavant aquest problema que nosaltres resoldrem amb
aquest finançament, és a dir, amb aquest acord.
Però és que és més, i aquí també s’ha dit, aquests projectes, que n’hi ha més, signifiquen
una gran transformació pel nostre municipi perquè no és només aquesta problemàtica que
es solventa sinó que també és el que significa. Mireu, nosaltres com entenem que el barranc
de Barenys era una prioritat pel nostre municipi havíem decidit que la finca resultant del
Sector 03 es comencés a treballar per tal d’adjudicar-la en subhasta pública perquè aquests
diners resultants servirien per tal de finançar el problema que ens genera el barranc de
Bareny, és a dir, per tirar endavant aquest projecte per arreglar aquesta situació. Això
només són deu milions d’euros. Per tant, aquesta finca queda alliberada per dedicar-la a
altres equipaments que necessita la nostra ciutat, per altres equipaments i serveis que
necessita Salou i això fa que sigui viable, que sigui viable el Sector 03, un Sector 03 que
significa llocs de treball, un Sector 03 que en aquests moments significaria dos mil llocs de
treball directes, on hi ha molta gent a la nostra ciutat que no tenen feina i això és una
possibilitat de feina per a ells. I també construir aquesta ciutat esportiva que està prevista al
Sector 03 perquè alliberem deu milions d’euros, sí senyors, deu milions d’euros. Però és que
el mateix passa amb el tema del que és el vial de la via del tren, que és també un altre
problema històric i tot això amb els projectes que seguidament es diran.
Per tant, l’acord és un gran acord i és un excellent acord per Salou. I aquesta és la realitat i
no n’hi ha una altra. I aquí podem dir el que vulguem que és legítim que cadascú doni la
seva opinió, clar que sí, és legítim, però la majoria de regidors i regidores han vist la
bonança d’aquest acord i han vist que aquest acord és bo per Salou.

 21
36
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²436X3T5R2S442D4Y05I6j»
²436X3T5R2S442D4Y05I6j»
436X3T5R2S442D4Y05I6

 SECXI0RE



19-11-13 09:09

Així doncs, permeteu-me que agraeixi molt sincerament, molt sincerament a tots els regidors
i regidores que han volgut donar suport a aquest alcalde perquè no és gens fàcil, i la seva
confiança per tal de portar a terme una bona negociació, un bon resultat com ha sigut i com
es presenta avui a votació. Per tant, molt agraït.

200.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'IMPULS DEL
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS
Vist l’acord assolit entre l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Salou i els representants de
la Generalitat de Catalunya en relació a la fiscalitat del CRT.

Vista la proposta d’Acord de collaboració assolit entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Salou per a l’impuls del desenvolupament de projectes d’inversió en
infraestructures i serveis, que es transcriu literalment tot seguit:

“X, x de x de 2013
Reunits, d’una banda l’Honorable Andreu Mas Colell, Conseller d’Economia i Coneixement i
l’Honorable Santiago Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sostenibilitat, autoritzats per a
aquest acte per Acord del Govern de data x, i d’altra l’Illustríssim Sr. Pere Granados Carrillo,
Alcalde de Salou, autoritzat per a aquest acte per acord del Ple municipal de data x,
MANIFESTEN
La ciutat de Salou ha esdevingut en els darrers anys una destinació turística internacional de
qualitat, en constant creixement.
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En un futur proper és previsible que aquest creixement tingui un important salt quantitatiu i
qualitatiu, atès que el Govern de la Generalitat està establint les bases i creant les condicions
per aconseguir la implantació a l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic d’importants projectes
d’inversió privada, basats en els nous models i productes turístics que demanda el mercat.
La ciutat de Salou pateix alguns dèficits històrics relacionats amb determinades
infraestructures i serveis que necessita resoldre, mitjançant els projectes corresponents, per
a consolidar el seu prestigi com a destinació turística internacional de qualitat, i estar en
condicions de fer-hi front als nous reptes derivats del creixement previst.
El Govern de la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, vol collaborar amb
l’Ajuntament de Salou en la planificació i l’execució d’aquests projectes per tal de resoldre els
dèficits abans referits dotant pressupostàriament el finançament necessari per a portar a
terme els esmentats projectes. Amb aquesta finalitat i per tal d’actuar de la forma més
coordinada possible,
ACORDEN
Primer.- A proposta de l’Ajuntament de Salou, els projectes que han de ser objecte de
planificació i execució són els següents:
•

L’endegament del Barranc de Barenys.

•

Les estacions de bombament Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset / Camí del Racó,
Platja Llarga i Mirador de Salou.

•

La canalització d’aigües pluvials C/ Barcelona-Espigó del Moll, Plaça 11 de setembreC/ Barcelona.

•

El vial de connexió entre el centre urbà de Salou i el Parc a través del traçat actual
del ferrocarril.
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Variant de la Plaça Europa adaptada a les necessitats urbanístiques i de mobilitat que
esdevinguin en el desenvolupament de BCN World.

Segon.- La creació d’una Comissió Tècnica Paritària formada, com a màxim, per 6 membres
en total, designats a parts iguals i en representació de cadascuna de les parts, que té com a
finalitat proposar al Govern de la Generalitat la planificació i l’execució dels projectes
esmentats.
Tercer.- La Comissió podrà demanar collaboració i els suports necessaris a les dues
administracions que la formen i convidar a les seves sessions als experts de les referides
administracions que considerin convenients.
Quart.- Els acords de la Comissió s’adoptaran per unanimitat dels seus membres.
Cinquè.- La Comissió estarà facultada per a modificar la relació de projectes de forma
motivada.
Sisè.- La Comissió es constituirà i mantindrà la seva primera reunió en el termini màxim de
15 dies des de la signatura d’aquest Acord, i una vegada que hagi formulat la seva proposta,
realitzarà la coordinació i el seguiment de la redacció, la tramitació i l’aprovació dels
instruments que s’escaiguin per a desenvolupar les actuacions, així com de l’execució de les
pròpies actuacions.
Setè.- Abans que finalitzi un primer període de cinc anys a partir de la signatura d’aquest
acord, i en tot cas abans de l’1 de gener de 2019, s’efectuarà, si s’escau, una revisió de
l’estat d’execució de les actuacions previstes.
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell

Hble. Sr. Santiago Vila i Vicente

Conseller d’Economia i Coneixement

Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Illm. Sr. Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de
RDS) i 8 abstencions (5 del PSC, 1 de UTPS i 2 de UMdC), el següent:

PRIMER.- APROVAR aquest Acord de collaboració entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Salou per a l’impuls del desenvolupament de projectes d’inversió en
infraestructures i serveis.

SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldia per la signatura d’aquest Acord de Collaboració.

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

Sr. Otal:
-Sí. Bueno, como he dicho antes, mi grupo votará a favor puesto que no tendría ningún
sentido contemplar un voto diferente al anterior, se diga lo que se diga o se quiera entender
esto es un complemento que va indisolublemente ligado y absolutamente al voto anterior.
Sería muy difícil entender un voto en sentido afirmativo en este punto y contrario en el
siguiente. Por lo tanto, yo ya no tengo ni posibilidad de cambiarlo.
No obstant, vull remarcar un parell de coses que em semblen molt importants. Aquest és un
acord global que es compacta en dues parts, la fiscalitat i un projecte d’inversions que passa
com un segon acord però que en realitat és una compensació, crec que ho hem dit tots.
Aquest acord, com tot acord polític, està signat per polítics d’institucions polítiques i com a
tot acord està subjecte a una negociació que normalment les negociacions arriben a punts
entremitjos amb punts forts i febles.
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Aquí com a punts febles, que també ja li he dit textualment, n’hi ha tres i és veritat i s’han
de reconèixer i és veritat que el partit Socialista i UMdC van intentar precisar una sèrie de
coses però que en la meva opinió no desvirtuen el que és l’essència, l’estructura ni la forma
d’aquest bon acord.
Hi ha una incertesa econòmica per part de la Generalitat, és veritat, la Generalitat no pot
estar finançant en aquest moment qüestions absolutament bàsiques i estem davant de
trenta milions d’euros, però també és veritat que tenim infraestructures molt importants molt
a prop d’aquí que s’han finançat, per tant, sembla ser que hi ha diners quan es vol i aquest
és un compromís. Hi ha una falta de precisió en la redacció sintàctica d’aquest acord, hi ha
una manca d’un calendari però tot això no desvirtua el que és l’essència de l’acord. Que té
punts forts, en la meva opinió, dos grans punts forts. En primer lloc hi ha un acord del
Consell Executiu de la Generalitat que estarà controlat en el qual s’habilita a dos consellers,
el d’Economia i el d’Infraestructures que signaran aquest acord, jo no sé quin recorregut
jurídic pot tenir un acord d’aquests, probablement cap, ja ho dic jo, he viscut experiències al
llarg dels vint anys anteriors on el compliment de les obligacions de la Generalitat envers a la
segregació de Salou respecte a temes tan importants com eren les platges, la plaça Europa,
el carrer Colon, l’ajuntament, el CAP, en fi, tot un seguit de coses però finalment s’han
complert, amb traves però s’han complert. Això és un punt fort, un acord executiu, amb la
signatura de dos consellers que portarà aquest document. I un altre és la compareixença de
quatre alts càrrecs de la Generalitat que a mi personalment em van convèncer. Clar, es dirà
que després això no es compleix, és veritat, pot quedar en l’aire. Aquí hi havia quatre
altíssims càrrecs i els números dos dels departaments d’Economia, bé no sé si dos, però un
sí, d’Infraestructures. Aquesta gent van ser molt clars. Però és que, a més a més, aquest
document d’aquests trenta milions, més enllà del calendari d’aplicació, però sobretot només
ja amb el barranc de Barenys que és fonamental ja ve compensat un concepte que a hores
d’ara està amb desajust amb Salou i té tres característiques. La fiscalitat, que es vulgui o no
es vulgui, l’actual, i en el futur serà variable en funció de la ubicació dels diferents projectes
que es desenvolupin amb el futur desenvolupament de tot el BCN World, és limitada en el
temps, com ja he dit abans, molt limitada, possiblement si això anés àgil quedaria desbordat
el sostre que tenim contemplat ara per la Llei 2/89 i és incerta en quant a l’ubicació perquè
jo vaig sentir a dir a un alt càrrec, solemne i clarament, que el R3, el resort 3, amb la
immensitat que té i el que genera anava a Vila-seca, si això és així, que jo no ho sé ni ho
tinc perquè saber però allí ho va dir públicament, en aquell moment Vila-seca tindria més
fiscalitat que Salou. El que sí que és cert és que el concepte de fiscalitat no és absolut però
per si de cas no ho sigués tinc aquest document que no es pot votar de manera diferent que
l’anterior perquè és una compensació que hi va intimament lligada. Que hi ha incerteses, que
hi ha punts febles, que hi ha manca de precisió semàntica, sí, però això no desvirtua en la
meva opinió, per això he dit abans que RDS no es podia quedar darrere d’un acord històric,
ni amb l’abstenció o amb la votació en contra. Tot i que, com ja dic i torno a repetir, sabem
que hi ha incerteses, punts febles però també hi ha punts forts. Per tant, ja ho he dit abans,
el vot del meu grup serà a favor també d’aquest punt.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, si em permet, el nostre vot d’abstenció anterior és vàlid per aquest acord. Ja hem
manifestat anteriorment quines eren les causes que no ens permetien votar favorablement i
hi tenia molt a veure amb aquest punt. Nosaltres evidentment que volem aquestes
inversions, hem parlat abans que estem d’acord amb la urgència d’afrontar alguna
d’aquestes inversions però és que nosaltres volem el compliment total de les inversions
perquè amb el compliment total és amb el que ens podem veure compensats per l’acord
anterior, si no és així, i torno a repetir, només sentim el barranc de Barenys, que és
important, però ens preocupen tots els demés acords. I quan en un document com aquest
no hi ha ni tan sols, ho deia bans i ho repeteixo, ni una sola data de màxima execució, una
data màxima en la qual s’ha de desenvolupar aquestes obres ens preocupa, no tenim cap
dubte que el barranc de Barenys es finançarà i es tirarà endavant, no en tenim cap dubte,
però ens genera molts dubtes que les altres inversions s’arribin a fer realitat. I, per tant,
davant d’aquest document se’ns fa molt difícil, tot i voler aquestes inversions, poder-ho
recolzar.
Però miri, abans el company Pablo hi feia referència i vostè alcalde n’ha fet referència, al
tema de la pastilla R3 i de que Salou probablement rebria més del que li pertoqui. Jo amb
això ja he manifestat la meva discomformitat i la torno a manifestar. Aquí jo crec que, i ens
equivoquem si pensem que ens regalen res, ningú ens regala res sinó que crec que aquests
són d’alguna manera recollir aquells drets que ens pertoquen. Avui aquests metres quadrats,
ho deia abans però ho torno a repetir, aquests metres quadrats que van dintre d’aquesta
pastilla R3 els han de recollir de tot l’àmbit del CRT, en aquests moments el 80% o més del
80% estan en territori, el que es generaria fiscalment està en territori de Salou, s’han de
recollir i s’han de ficar a la pastilla R3, per fer això, i l’altre dia jo ho preguntava a la reunió
amb la Generalitat i ho vaig preguntar als alts càrrecs de la Generalitat i els hi vaig
preguntar, per fer això es necessita l’aprovació de l’Ajuntament de Salou. I em van dir sí que
es necessita l’aprovació. Per tant, vull dir que estarem en aquesta situació que vostè diu que
tot ho cobraria Vila-seca sempre i quan nosaltres en donem l’aprovació i és aquí on venen les
compensacions per recollir tots aquests metres quadrats i passar-los a la pastilla R3, per
tant, de regalar no ens regalen res. Ens donen aquestes condicions perquè són els drets que
ens pertoquen i això, ho sento, però és així i no podem donar la sensació al poble de que al
final, després de voler reivindicar tots els drets que després de vint anys ens pertocaven
resulta que encara ens fan el favor i encara hem de donar les gràcies. Jo amb això no hi
estic d’acord. Reitero la nostra abstenció en aquest punt perquè, com ja he dit, no es pot
garantir, i ens sobta que s’hagi donat en el seu moment aquest vistiplau a aquest document
amb aquesta precarietat.
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Sr. Alcalde:
-Bé, simplement dir Sr. Pellicé que les coses existeixen mentre existeixen, aleshores
derechos adquiridos en el mundo jurídico difícilment quan depèn d’una llei del Parlament
sigui de Catalunya o sigui de l’Estat Espanyol, els drets adquirits no es tenen mentre no es
consoliden i, per tant, és una expectativa de dret que en el moment que hi ha una
modificació d’una llei desapareix. Per tant, és així.
I en relació a la confiança dir-li que els acords, i a això també hi ha fet referència el Sr. Otal
en diverses ocasions i molt encertadament, els acords que prenen les administracions
públiques són acords polítics i si volem posar tots una sèrie de garanties com si estiguéssim
parlant en el món del dret privat doncs possiblement molts o pràcticament cap acord es
podria signar en aquelles condicions perquè no deixen de ser acords polítics entre
administracions públiques, per tant, no podem demanar que s’apliqui amb els mateixos
criteris que en el sector privat. Però deixi’m dir-li que la confiança en el compliment per part
del Govern de la Generalitat, dels seus compromisos si no és en aquest que és d’alt nivell jo
hi crec i això, com els hi van dir a vostès, és una qüestió de cadascú, de la subjectivitat de
cadascú i és així i sempre és així que hem de prendre l’acord amb aquestes circumstàncies.
Jo crec que compliran, n’estic convençut que compliran però, a més a més, li posaré un
exemple, miri, l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya està complint acords de
l’anterior Govern en el qual sembla impensable, i estem parlant d’unes quantitats de diners
increïbles. Miri, li posaré un exemple de municipi veí, l’Arrabal del Mar és un projecte del
tripartit i l’han pagat, l’ha pagat l’actual Govern i estan parlant d’unes quantitats increïbles.
Per tant, imagini vostè si aquest Govern té voluntat de pagar o no pagar, d’assumir, tal i com
està adquirint els seus compromisos, jo crec que sí i aquí té una prova i ho poso només a
títol d’exemple sense cap mena d’altra qüestió que algú pugui interpretar.

Sr. Pellicé:
-Si em permet alcalde, a veure, nosaltres proposàvem i jo entenc que és un acord polític,
entenc que no és el mateix si fos un acord privat i que és una tonteria blindar-ho, intentaria
tenir totes les garanties possibles i no tindrien res a veure amb aquest document. Entenem
que és un acord polític i per això fèiem un document de mínims, de mínims, jo estic d’acord
que la Generalitat no incomplirà, hi estic d’acord, perquè té temps de complir fins al 3000,
perquè no hi ha una data màxima de compliment, per tant no incomplirà mai.

Sr. Alcalde:
-Vostè sap molt bé que li van dir que el barranc de Barenys ja s’inicia.
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Sr. Pellicé:
-Sí, sí, sí, jo li parlo de la totalitat de les inversions.

Sr. Alcalde:
-Escolti, miri, tot a la vida no pot ser, només faltaria. Però a veure, escolti’m un moment,
això és una qüestió de sentit comú. Vostè sap molt bé que li van dir que ja hi ha uns diners
que estan preparats per començar els primers tràmits pel tema del que és la construcció del
barranc de Barenys i això es començarà a inicis d’any, una vegada que estigui el pressupost
de la Generalitat del 2014 aprovat i això li va dir la pròpia secretària d’Hisenda i els
representants de la Generalitat de Catalunya. Per tant, l’acord es complirà i nosaltres hem
marcat la prioritat perquè entenem que avui dia el que és essencial i prioritari en un municipi
turístic com és el nostre és el barranc de Barenys, aquest poble no pot continuar més així,
no pot ser que estem esperant a veure si plou, si no plou i si plou a veure què és el que
passarà perquè resulta que ens inunda tot un barri i ens destrosa una platja, una platja
urbana d’un municipi turístic com és Salou que és de primer ordre i de primera magnitud i
que resulta que vivim de les platges. Si aquesta és la prioritat que hem marcat, per tant,
nosaltres marquem aquesta prioritat, i la via del tren no pot començar perquè encara la
tenim aquí, immediatament que comenci a rodar el Corredor del Mediterrani i que es
paralitzin els trens d’aquí començarem a parlar d’això Sr. Pellicé. Miri, ja li dic, també és una
prioritat una vegada es pugui fer i per això estem treballant amb la Comissió que s’ha creat
recentment amb Fomento de Madrid, per què? Perquè no volem que allà hi hagi aturat unes
vies del tren que allò es convertirà en un vertedero, enmig d’una ciutat i per fer això hem de
connectar-ho tot molt bé i hi ha l’interès de la Generalitat de Catalunya fins i tot en participar
en aquestes reunions perquè volem coordinar-ho tot.
I quina és la gran bonança d’aquest acord o la bondat d’aquest acord? Que resulta que la
Generalitat de Catalunya ha adquirit novament el seu compromís de finançar això. Per tant,
nosaltres havíem de buscar aquests diners, que avui no els tenim, i havíem de començar a
vendre finques, etc, per tenir aquests diners i ara ho tenim garantit, encara fa que això sigui
molt més real. I li dic de veritat Sr. Salvador, jo confio en què la Generalitat de Catalunya
complirà perquè a ningú li interessa que això funcioni malament, després de tot el recorregut
que hem tingut durant dos anys, vostè creu que la Generalitat de Catalunya i els propis
inversors els hi interessa que aquests acords no es compleixin? Per què? Per tenir el que no
volen? És a dir, oposició darrere oposició a un bon funcionament i a un funcionament normal
del CRT, no ho volen això. Per tant, ells volen complir, nosaltres volem que compleixin i això
és una qüestió comuna de totes les parts que hi estan implicades en el CRT i això a mi ja, en
si mateix, em dóna una gran garantia de que totes les parts volen que aquest acord tingui
un gran èxit perquè ningú vol passar el que hem passat durant aquests dos anys que tothom
sap el que significa.
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Sr. Pellicé:
-Només una pregunta Sr. Alcalde, quan entendria vostè que la Generalitat ha incomplert els
acords?

Sr. Alcalde:
-Perdó?

Sr. Pellicé:
-Quan entendria vostè que la Generalitat incompleix els acords?

Sr. Alcalde:
-Nosaltres en el moment que comencem pel barranc de Barenys i en el moment que
comencem pel tema de la via del tren i que veiem que no es compleix res nosaltres diríem
que s’ha incomplert i vostè ha donat la clau, perquè la garantia de tot això no cal que la fiqui
vostè en un paper perquè el Parlament pot canviar qualsevol cosa. Miri, la garantia l’ha té
vostè, vostè, vostè i vostè, és a dir, davant d’un incompliment què farien els regidors i
regidores d’aquest ajuntament quan s’han d’enfrontar a un govern? Doncs miri, jo li diré una
cosa, aquest grup que hi ha aquí de CiU s’ha enfrontat al Govern que és de CiU, ho farien els
altres grups polítics? Doncs miri, el dubte que té vostè sobre tot això el tinc jo en relació a
tot l’altre, però nosaltres ho hem demostrat, ens hem enfrontat a un govern que té el mateix
nom que té CiU d’aquest grup municipal i ho hem fet, sense reparo, ho farien els altres?
Doncs miri, jo també tinc dret a dubtar-ho i ho dubto, no ho crec.

Sr. Pellicé:
-Però jo, si em permet i ja acabo, si això que diu vostè de les garanties són les sigles que hi
ha aquí, en 20 anys serà les que hi ha aquí o en seran unes altres. Però clar, nosaltres que
tenim la responsabilitat ara i ja li puc dir que jo no la tindré quan això passi, ni molt menys,
però sí que he de deixar les eines mínimes perquè aquests que sí que tinguin la
responsabilitat la puguin exercir i no els hi estem deixant.

Sr. Alcalde:
-No perdó, sí, tenen un acord signat i aprovat i quan passi alguna qüestió, escolti, quan passi
alguna qüestió i la Generalitat hagi incomplert podrem dir, escolti, vostè no em demani a mi
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que compleixi perquè vostè no ha complert, aquí està, sí que li deixo, perquè ho deixem tot
per escrit, signat i barrat. No està en l’aire, està signat i barrat i ho signaran dos consellers,
no un, dos consellers.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-De manera muy breve. Antes ya hemos comentado que la explicación de nuestro grupo
municipal, la explicación de voto del Grupo Popular iba a ser una para las dos cuestiones que
hoy debatíamos en este Pleno, por un lado la moción y por el otro lado la propuesta que
ahora se está debatiendo y, evidentemente, como ya he dicho anteriormente, creemos que
por coherencia política nuestro voto en esta propuesta también será favorable. Y decimos
que por coherencia política porque hemos mencionado anteriormente, cuando hacíamos la
oportuna explicación de voto, tres factores principales por los cuales el Grupo municipal del
Partido Popular finalmente votaba favorablemente tanto la moción como la propuesta. Y los
factores principales y de manera muy sucinta eran, en primer lugar, cuando hablábamos del
factor de la temporalidad. En segundo lugar, cuando hablábamos, que aquí se ha vuelto a
reiterar, de la cuestión donde podrían iniciarse esas nuevas inversiones de este
macroproyecto de BCN World previsto y se ha dicho aquí también que posiblemente esa
primera fase de BCN World se implante en el ámbito territorial mayoritariamente de Vilaseca, con lo cual a la hora de hablar de repartos fiscales entendemos que el acuerdo será
muy beneficioso para Salou. Y el tercer, y último factor, que es a lo que iba, hemos
mencionado también que la moción iba íntimamente ligada a la propuesta, ¿por qué? Pues
ya lo hemos dicho, porque entendíamos que este último factor que es el de la propuesta le
daba un peso muy importante a la decisión que adoptábamos porque se consiguen una serie
de inversiones para el municipio de Salou históricas, muy importantes y que
cuantitativamente hablando pues evidentemente a nadie se le escapa que son
importantísimas. Con lo cual ahora se debate aquí, evidentemente, de si el documento que
estamos debatiendo podría ser más sucinto o podría ser más extenso, evidentemente podría
ser más extenso pero lo primero que a mi me viene a la cabeza es que si realmente este
documento en vez de tener los folios que tiene tuviese muchos más ¿tendríamos más
garantías para que todas las partes cumpliesen con la propuesta, con las obligaciones que
cada uno de nosotros nos marcamos? Pues posiblemente tampoco, porque al final de lo que
estamos hablando, ya se ha dicho aquí, es de unos compromisos políticos, aquí estamos
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para hacer política y evidentmente entiendo que este documento debe analizarse desde una
perspectiva estrictamente política. Sinceramente considero que los acuerdos que se alcanzan
en los ámbitos políticos siempre deben analizarse desde esa perspectiva y creo que los
acuerdos políticos que se alcanzan en estos ámbitos se alcanzan para cumplirse, siempre se
alcanzan para cumplirse. Por lo tanto, pues sí, posiblemente podríamos decir no, es que en
vez de tener tres folios pues si fuese de cinco folios de extensión sería mejor, posiblemente
sería mejor pero ¿tendríamos unas garantías? Pues posiblemente tampoc las tendríamos.
Hay una cuestión básica y una cuestión clave y es la confianza a la cual deben someterse los
convenios de colaboración entre las administraciones públicas. Por lo tanto, y para no
reiterarme en lo ya manifestado en la explicación de voto anterior, ratificarnos en todo lo
expuesto y simplemente volver a manifestar que el voto del Grupo municipal Popular será
favorable.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Garcia. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, els acords Sr. Granados, no només s’han de valorar i mesurar pels
seus continguts en relació als possibles beneficis materials que puguin comportar per les
parts sinó també, i d’una forma molt especial, s’han de valorar pel contingut d’aquelles
clàusules que regulen el compliment d’allò pactat, estipulen els terminis de compliment i
fixen les conseqüències dels incompliments. Un acord com el que es proposa, a 20 anys pot
ser un bon acord, a 50 anys un dubtós acord, a 100 anys un mal acord i en tota l’eternitat,
com se’ns proposa al no fixar cap data de finalització, un acord impossible de signar si es
pensa en les possibilitats reals que tindrem de fer-ho complir i, per tant, de pensar en els
interessos generals de Salou, perquè aquesta és la clau, la clau és que no hi ha ni una sola
data, ni una, res. Per fer unes actuacions, que d’altra banda, són fonamentals pel municipi i
que, evidentment, la Generalitat té l’obligació de fer-les.
L’acord que se’ns proposa incorpora a les obres demanades per l’ajuntament i que consten
en l’acord del passat mes d’agost de tots els grups polítics, incorpora dos projectes més:
-

El vial, que ha llegit el Sr. Secretari, de connexió entre el centre urbà de Salou i el
Parc a través del traçat actual del ferrocarril
Variant de la Plaça Europa adaptada a les necessitats urbanístiques i de mobilitat que
esdevinguin en el desenvolupament del BCN World

Aquests dos projectes, en si mateixos, ja són un exemple de que els acords sobre projectes
han de tenir dates i terminis per a la seva realització. Aquests són dos projectes que es van
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aprovar pel Decret 152/1989 pel qual es va aprovar la installació del centre recreatiu i
turístic a Vila-seca i Salou i encara no estan executats.
Doncs bé, si unes obres aprovades per decret fa 24 anys, encara estan pendents, entre
altres coses perquè no tenien calendari, no serà fonamental que en l’Acord de collaboració
per a l’impuls del desenvolupament dels projectes d’inversió en infrastructures i serveis a
Salou intentem acotar i concretar al màxim les dates i les inversions? Com ja hem dit abans
la Generalitat no vol sentir ni parlar que es tracta de compensacions per la fiscalitat que
deixarem de percebre al CRT, per cert, tots vostès han dit tots sempre que eren
compensacions, els únics que pensen que no són compensacions és la Generalitat. Nosaltres
sabem que van íntimament relacionades aquestes inversions amb aquella fiscalitat que
deixarem de percebre del CRT i el propi Acord de collaboració hi fa referència a la fiscalitat
del CRT en el seu primer paràgraf, com molt bé ha llegit el Sr. Secretari. I què diu i com diu
que ho faran aquestes inversions?
El primer projecte diu textualment “Endegament del Barranc de Barenys”. Endegar té dues
accepcions en català: endreçar, per un costat, i donar a alguna cosa una direcció adequada,
per l’altra. A nosaltres no ens basta que la Generalitat ens digui que endegarà el barranc de
Barenys doncs només fent-li una neteja, o bé posant una excavadora dient que ha començat
a donar al barranc la direció adequada, ja podria dir-se que està fet l’endegament i per tant
complint l’acord.
Nosaltres, juntament amb UMdC i UTPS, hem proposat al Delegat del Govern que concreti
que l’obra es farà d’acord amb el darrer projecte existent, hem volgut deixar clar que cal
posar una data per l’inici de les expropiacions i hem volgut que constés una data
d’acabament i recepció de l’obra del barranc de Barenys que comporti l’acabament de les
inundacions que provoca l’estat actual del barranc. Com hem volgut deixar clar, i així ho hem
proposat per escrit al Delegat del Govern, que en l’acord s’especifiquessin uns terminis per a
la realització de tots els projectes, que hauria de ser, en la nostra proposta, d’un màxim de
vint anys. És a dir, el mateix termini que la Generalitat ens exigeix que duri la fiscalitat del
57/43 del CRT, vint anys el CRT, vint anys les obres, no són quatre dies. Però tampoc hem
fet una proposta tancada, ni la Generalitat, ni vostè Sr. Granados, no ens podrà mai dir que
no estem fent un veritable esforç per signar l’acord i per això en la proposta que feiem, tot i
que hem volgut posar data a l’execució i entrega dels projectes acordats, acceptàvem que de
forma raonada es modifiquessin les dates d’execució i recepció de tots els projectes, dins del
termini, això sí, d’un màxim de vint anys i a proposta que la comissió tècnica paritària que
caldrà posar en funcionament una vegada aprovat aquest acord.
També hem volgut deixar clar que de tots els projectes i l’execució dels mateixos es farà
càrrec el Govern de Catalunya assumint tota la gestió econòmica del procés sigui quina sigui
la fórmula de finançament adoptada. I amb això només estem proposant que es reflecteixi
per escrit el compromís verbal expressat públicament pel Delegat del Govern Sr. Joaquim
Nin en la reunió que vàrem mantenir amb ell, el passat dijous, juntament amb altres
membres del Govern, i a la qual abans s’ha fet referència.

 33
36
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²436X3T5R2S442D4Y05I6j»
²436X3T5R2S442D4Y05I6j»
436X3T5R2S442D4Y05I6

 SECXI0RE



19-11-13 09:09

Però per tenir més garanties, és veritat que la garantia al 100% no la tindrem, però per tenir
més garanties qualsevol projecte que la Generalitat es proposi és impossible que es porti a
terme sense la consignació pressupostària plurianual pertinent i és per aquest motiu que
hem demanat, també, que en el termini d’un any, la Generalitat es comprometi a aprovar les
plurianualitats que permetrien portar els projectes de l’acord a bon fi.
Com hem volgut, també, que constés en l’acord que l’incompliment de la Generalitat
d’aquests pactes compensatoris, facultaria a l’Ajuntament de Salou a emprendre les accions
legals que considerés oportunes.
Hem demanat, també, i, reiteradament, ja s’ha dit, informes jurídics sobre els acords que
se’ns proposen, obtenint la resposta de vostè Sr. Granados en el sentit de que el Sr. Gómez
Ferrer, advocat al qual se li va encarregar portar el tema, li ha donat el seu vistiplau de
paraula, però el llenguatge administratiu i jurídic, Sr. Granados per desgràcia seva i nostra,
per desgràcia del poble de Salou, com vostè sap molt bé, és un llenguatge escrit. Verbo
volans, deien el romans, les paraules se les emporta el vent. Perquè el dia de demà, Sr.
Granados, els regidors que hagin de defensar possibles incompliments d’aquest acord per
part de la Generalitat, que ja d’entrada els hi serà molt difícil quan podran dir que s’està
incomplint, quan ens preguntin pel fonament jurídic de la nostra posició, no els podrem dir
que va haver-hi un senyor que, de paraula, va donar el seu vistiplau.
En definitiva, les nostres propostes, que vàrem fer arribar a la Generalitat en menys de 24
hores des de que el dijous passat li vàrem demanar al Delegat del Govern la possibilitat de
fer-les i va acceptar-ho, no recullen res al qual el Govern no s’hagi compromès de paraula
davant tots els regidors i regidores i, únicament, pretenen facilitar l’exigència dels acords en
un possible futur, als representants del nostre poble que, en el seu dia, hagin d’exigir el seu
compliment, doncs, altrament, els deixarem als peus dels cavalls, davant una possible no
execució dels projectes, que insisteixo que serà molt difícil saber quan, ja que la proposta, al
no determinar terminis ni compromisos de finançament, pot estar cent anys sense portar-se
a terme i la Generalitat no estaria incomplint res.
Però res de tot això Sr. Granados s’ha acceptat, quan les nostres esmenes recullen elements
essencials de qualsevol pacte que, quan les parts estan disposades a complir-les, cap d’elles
no haurien de tenir cap problema en ser assumides. La Generalitat ens demana confiança,
però com podem tenir confiança en un Govern, ni en el partit que el composa com és CiU, i
que vostè en reiterades ocasions ha denunciat, quan al mes de febrer de 2012 va impulsar al
Parlament una addicional a la Llei 5/2012, per la qual ens condemnava de per vida a una
distribució fiscal del CRT al 50 per cent amb Vila-seca quan sabia perfectament que era
injust i illegal? I aprofito per reiterar que vostè les va qualificar d’injustes i d’illegals, no
digui que hi ha una llei, hi ha una llei recorrible, hi ha una llei que es pot portar al contenciós
administratiu, que es pot portar a Madrid, hi ha una sèrie d’actes administratius del Consorci
que es poden denunciar, com així s’ha fet, per tant, moltes coses es poden fer per exigir el
compliment del que és nostre. En català es diu que comptes clares fan bons amics, no és
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una qüestió de confiança el que el nostre grup planteja. El nostre grup no ha vist voluntat
política suficient en la Generalitat de tirar endavant els compromisos, acceptant les esmenes
als acords que li hem proposat, ni la fermesa ni el coratge suficients per part de vostè Sr.
Granados per exigir pactes solvents amb veritables garanties, en relació als quals, no tingui
cap dubte hagués obtingut el nostre recolzament com l’ha tingut sempre i fins ara i la nostra
confiança i hauria obtingut la unanimitat de tots els grups polítics a favor de la proposta si
aquesta hagués estat garantida. Aquest no és un bon acord polític, Sr Granados perquè no
es planteja els mecanismes de control necessaris pel seu compliment, també perquè està fet
sota pressió, el tema del R3 que molt bé ha explicat el Sr. Salvador Pellicé és un element
clau d’aquesta pressió, signeu això perquè si no tota la inversió de BCN World anirà a Vilaseca, la pressió de l’addicional 22, pressions, pressions i pressions i vostè Sr. Alcalde les
accepta. Bé, en tot cas, nosaltres després de tot això hem de dir que no ens oposarem, no
ens oposarem a les inversions possibles que puguin venir per petites que aquestes siguin
però és evident que no podem votar a favor, per tant, el nostre vot serà l’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde. Ja ho he expressat al primer punt i el Grup municipal de CIU votarà a favor
d’aquest acord.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies portaveus. Jo vull fer també una reflexió. Abans s’estava fent referència
a una esmena, una esmena que sempre hem considerat que és injusta però que gràcies a
aquest acord que avui aprovarem aquesta esmena es modificarà. Però també és veritat i
aquí s’ha de dir i s’ha de tornar a recordar, que pensi el poble de Salou que a l’hora de lluitar
hem estat sols perquè cap grup polític del Parlament de Catalunya ens ha donat suport. Els
hi vam demanar a tots i cadascun d’ells, recordeu això, que presentessin allegacions a la
Comissió de Garanties Estatutàries. Se’n va presentar alguna? Cap ni una, sols.
Per tant, escolti’m, reflexionem tots plegats perquè es parla molt i després no es fa res. És
més, por si teníamos poco surt el Sr. Sabaté, en unes declaracions en un mitjà de
comunicació, i al damunt ens diu el següent, que ho vaig trobar fora de lloc, diu que jo he
posat en perill la inversió amb la meva actitud, imagineu-vos de què estem parlant, i diu que
ens han fet callar a cop de xec, que es refereix a aquestes inversions. No entenc res, no
entenc res i perdoneu que ho digui així perquè en si mateix és contradictori, tot és
contradictori i aquí estem sentint també expressions absolutament contradictòries.
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Per tant, insisteixo que cap grup parlamentari al Parlament de Catalunya ens va donar suport
en el seu moment, cap n’hi un i gràcies a aquest acord que avui fem possible, els regidors i
regidores que el voten, es modificarà aquesta esmena que la considerem injusta i per això el
Govern la modificarà.
Però també vull remarcar i fer uns agraïments finals. Remarcar que el Sr. Rafael GómezFerrer i el Sr. Jose Mª Baño a la nit del divendres de l’altra setmana que vaig està a Madrid
vam estar junts i ens van felicitar per aquest acord assolit i que també ell ha participat del
seu contingut a l’hora de la seva redacció i ens va felicitar. Jo vull felicitar-los a ells, tant al
Sr. Rafael Gómez-Ferrer com al Sr. José Mª Baño per tot el suport que ens han donat i
suposo que en un futur també ens en continuaran donant en el tema dels Estatuts. També
vull agrair i felicitar als funcionaris que també, d’alguna manera o d’una altra, han participat i
molt especialment al senyor secretari de la Corporació, el Sr. Francisco Alijo, i al Cap de
Serveis d’Urbanisme, el Sr. Lluís Serra. I, evidentment, a tots els regidors i regidores que fan
possible que a partir d’aquest moment, a partir d’aquesta aprovació, d’aquí a 15 dies es
reuneixi la Comissió que preveu aquest acord i comencin a treballar en quelcom que ho diu
ben clar, molt clar, perquè ho diu de forma taxativa i imperativa perquè vaig exigir que ho
digués així, és a dir, han de començar a treballar primerament per posar un calendari i
després, com diu l’acord, dotant, i ho diu de forma imperativa, pressupostàriament el
finançament necessari per portar a terme els esmentats projectes i això es farà any rere any
d’acord amb el calendari que es marqui en aquesta Comissió, que gràcies a l’acord que avui
aprovem es començarà a reunir d’aquí a 15 dies, si tot va bé. Per tant, gràcies a tots plegats.
Gràcies ciutadans i ciutadanes que heu vingut a aquesta sessió, regidors i regidores.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:40 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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