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Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/14/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 18 de desembre 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
MANUEL 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 accidental, el Sr. IVAN ANDREU BARBERÀ.

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 27 de novembre de 2013, el
Ple de l’Ajuntament l’aprova per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 5700
FINS AL NÚMERO 6172 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 5700 fins al número 6172 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS A LES PLANTES DE TRACTAMENT CORRESPONENTS, LA GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL
MUNICIPI DE SALOU (EXPEDIENT 2546/2013)

Tràmit: Acord de Ple
Fets
1. El 27 de març de 2013, el Ple de l’Ajuntament acorda iniciar un expedient per a la nova
licitació del contracte de gestió dels serveis públics de recollida i transport de residus a
les plantes de tractament corresponents, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja
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viària pública i de les platges del municipi de Salou, la prestació del qual està prevista
que s’iniciï l’1 de gener de 2015.
2. El 23 de maig de 2013, l’Ajuntament externalitza el servei d’assessorament i assistència
tècnica en la redacció del plec de prescripcions tècniques que ha de regular el nou
contracte, en collaboració amb els serveis tècnics municipals d’Enginyeria i sota la seva
supervisió (decret 2956/2013).
3. El 15 d’octubre de 2013, el cap del Servei de Suport Intern redacta l’esborrany del plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) (document AUPAC amb codi COPXI1RD),
amb l’excepció de l’ annex VII relatiu als criteris d’adjudicació del contracte, que ha estat
proposat pels Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria.
4. El 16 d’octubre de 2013, l’enginyer industrial contractat per assistir a la Corporació en
l’elaboració del plec de prescripcions tècniques (PPT) en presenta un primer esborrany,
pendent d’incloure els plànols digitals dels sectors del municipi on s’han de prestar els
diferents serveis (document AUPAC amb codi COPXI1RY).
5. El 22 d’octubre de 2013, el cap del Servei de Suport Intern elabora un document en el
qual relaciona amb detall les correccions, variacions i novetats que respecte a l’esborrany
del PCAP s’han incorporat al nou text d’aquest (document AUPAC amb codi COPXI1T0).
6. El 20 de novembre de 2013, l’enginyer industrial presenta la versió definitiva del PPT
(registre d’entrada amb núm. 12.051), que contempla la possibilitat que els licitadors
puguin formular una oferta variant, limitada a una solució tècnica alternativa en el servei
de recollida de residus (annex 18 del PPT), corresponent al sistema de recollida lateral.
El cap del Servei Tècnic d’Enginyeria supervisa i signa aquest document en prova de
conformitat amb el mateix (document AUPAC amb codi COPXI26L).
7. En la mateixa data, el cap del Servei de Suport Intern signa la versió definitiva del PCAP
(document AUPAC amb codi COPXI20R) i el secretari general l’informa favorablement.
8. El 28 de novembre de 2013, l’interventor de fons emet informe del referit plec de
clàusules administratives i fiscalitza l’expedient.
9. El 3 de desembre de 2013, a petició del regidor delegat de contractació, el cap del Servei
de Suport Intern i el secretari general emeten informe de legalitat sobre l’abast de la
participació del interventor municipal en el procediment de modificació del contracte
previst en el quadre de característiques que acompanya al PCAP.
Fonaments de dret
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1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP):


Article 22: L’Ajuntament justifica la conveniència i idoneïtat de contractar els serveis
de recollida i transport de residus a les plantes de tractament corresponents, gestió
de la deixalleria municipal, neteja viària pública i de les platges amb una empresa
especialitzada, en la manca de mitjans materials i personals propis integrats en la
plantilla assignats a aquests funcions o comeses. La naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se i el contingut de les prestacions es defineixen
amb precisió en el plec de prescripcions tècniques particulars.



L’article 110.2 regula els expedients de tramitació anticipada els quals es poden
ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent encara
que la seva execució, tant si s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi
d’iniciar en l’exercici pressupostari següent.
En aquest supòsit, no és possible emetre el certificat d'existència de crèdit
pressupostari, atès que la despesa que ha de derivar del contracte correspon a un/s
exercici/s futur/s respecte dels quals no existeix encara disponibilitat econòmica
perquè no s'ha aprovat el corresponent pressupost anual. En aquests casos, i amb les
limitacions que imposa la normativa pressupostària de l'administració pública local es
poden comprometre crèdits futurs que restaran condicionats a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost que s'aprovi per a l'exercici que pertoqui.



Malgrat que el contracte de gestió de serveis públics no es troba subjecte a regulació
harmonitzada, per a una major difusió d’aquesta convocatòria la clàusula desena del
PCAP preveu la publicitat comunitària de la licitació.

2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques: de les actuacions relatives a la
contractació.


Article 2 - pluralitat d’objecte: Es poden subscriure contractes amb pluralitat
d’objecte, però cada una de les prestacions ha de ser definida amb independència
de les altres.



Llibre I, Títol III, de les actuacions relatives a la contractació.

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (articles 273 i ss).
4. Atès que en la preparació d’aquest expedient administratiu s’han seguit els tràmits i s’han
incorporat els documents i informes que exigeix la normativa vigent, és procedent
aprovar-lo i convocar el corresponent procediment d’adjudicació del contracte.
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5. L’òrgan municipal competent per aprovar el PCAP, així com l’expedient de contractació i
l’obertura del procediment d’adjudicació, de conformitat amb la Disposició addicional
segona del TRLCSP, és el Ple de l’Ajuntament en tractar-se d’un contracte de gestió de
serveis públics l’import del qual, incloent l’iva, supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost de l’exercici 2013 (3.870.526,60 €) i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros,
sent a més la seva durada superior a 4 anys.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 6 vots en
contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el següent:
1. Aprovar l’expedient administratiu núm. 2546/2013 per a la contractació de la gestió dels
serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives
plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària
pública i de les platges del municipi de Salou.
2. Tramitar l’expedient aprovat amb caràcter ordinari i anticipat de despesa. En aquest
supòsit, l’Ajuntament es compromet a realitzar els tràmits i adoptar els acords que siguin
precisos per tal de garantir i assegurar la existència de crèdit suficient en la quantia
anual del preu compromès en l’acord d’adjudicació en l’exercici d’inici de la prestació dels
serveis -2015-. Si el contracte es formalitzés en l’exercici pressupostari anterior al de
l’inici de l’execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència
del crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte.
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, els quals figuren en l’expedient (codis AUPAC
COPXI20R i COPXI26L) i es donen aquí per íntegrament reproduïts.
4. Disposar l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, amb varis criteris.
5. Convocar la licitació mitjançant la publicació d’anuncis en el DOUE, BOE, DOGC i BOPT i
en el perfil de contractant de l’Ajuntament, amb expressa indicació dels requisits mínims
de solvència que ha de reunir l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los i
dels criteris de valoració de les proposicions i la seva ponderació.
6. Exposar els plecs contractuals a informació pública en el perfil de contractant pel mateix
termini establert per a la presentació de proposicions, per tal que els interessats hi
puguin presentar allegacions.
7. Donar al procediment d’adjudicació la tramitació reglamentària.
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Peu de recurs
Contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals es pot deduir, amb caràcter
potestatiu i previ a l’interposició del recurs contenciós administratiu, recurs especial en
matèria de contractació presentat en el registre de l’Ajuntament de Salou o en el registre del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèvia comunicació per escrit, en el termini
previst per a la interposició del recurs, de dita voluntat a l’òrgan de contractació.
El termini de 15 dies hàbils per interposar el recurs començarà a comptar a partir de
l’endemà del dia en què aquests documents hagin estat posats a disposició dels licitadors
mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou (pàgina
web www.salou.cat).
Contra l’anunci de licitació, el termini per interposar el referit recurs especial en matèria de
contractació començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Unió Europea.

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

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Molt bon dia a tots. Bé, com ja ens tenen acostumats aquest plec arriba tard, és a dir, és
habitual que al final no siguem capaços de renovar les concessions en el termini i en el
moment que finalitza la concessió, sempre hem d’acabar fent pròrrogues i, a més, com
passa en aquest cas, acabem necessitant de serveis externs per poder-ho fer. I més quan,
segons reconeixia ahir a la Junta de Portaveus el senyor secretari, el 80% de les clàusules
són les mateixes que en l’anterior plec de condicions o de la concessió, diguéssim, actual. A
l’hora d’aprovar aquestes clàusules veiem, una vegada més, una descoordinació entre els
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departaments i així es reflecteix en l’informe emès per l’interventor d’on es dedueix una poca
intervenció per part del Departament de Medi Ambient, que de fet són els responsables
posteriorment de controlar la concessió i, per tant, la seva experiència seria important,
l’experiència que han agafat durant aquests darrers 10 anys per tal de fer la valoració
d’aquest plec de condicions.
Però de l’informe de l’interventor es desprenen també qüestions que són molt preocupants.
D’una banda sembla que existeix una manca de coordinació en el moment de precisar si
l’import porta o no porta l’IVA o si el porta duplicat, coses que et sembla estrany doncs que
entre els departaments no siguem capaços d’establir quina és la concessió exacta en quant
al seu import o que pugui faltar, segons diu l’informe, probablement més de 500.000 € en el
que es referirà als anys 2015 i 2016 que estipula que podria arribar a faltar un 10% més del
cost d’aquesta concessió.
També es desprèn de l’informe que hi ha una preocupació en tant que no es contempla quin
ha de ser o quin pugui ser el cost de possibles ampliacions, resultat dels sectors 03 i
l’ampliació del sector 04, ambdós amb una viabilitat superior a 330.000 m2. Per tant, aquest
cost econòmic tindria una gran implicació en el que és la concessió del que són els pròxims
10 anys podent arribar, com diu l’informe, a desequilibrar el pressupost.
També en un altre apartat demana que els preus unitaris del subministrament i de la
construcció dels contenidors subterranis siguin considerats dintre dels criteris de valoració de
la propia concessió per tal que no acabem pagant dèficits d’aquesta concessió en el que és
l’adquisició d’aquests serveis i d’aquests contenidors.
En quant a les amortitzacions es demana que coincideixin amb els anys de la pròpia
concessió perquè puguin ser realment comparables les diferents propostes que es puguin
presentar i més quan estem parlant d’una concessió a llarg termini. Preveu també el leasing i
unificar-lo comparativament amb l’amortització i jo crec que tots són aspectes preocupants,
tots tenen el seu sentit i es desprèn doncs que en aquest cas s’hauria d’haver establert una
major coordinació i una major participació entre els diversos departaments perquè pogués
sorgir un plec de condicions que ens ha de determinar el servei durant els propers 10 anys. I
sense tenir en compte la denúncia per part de l’informe d’Intervenció defensada pel secretari
en quant a les competències d’Intervenció que podrien quedar, d’alguna manera, mutilades
deixant fora les funcions i/o competències per analitzar el cost del funcionament i del
rendiment dels serveis municipals. Per tant, tots aquests són, com dic, elements que
preocupen en quant a l’elaboració d’aquest plec de condicions i que, per tant, nosaltres ens
abstindrem en quant a la seva votació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sí, Sr. Zacarias.
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Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidors i regidores, senyores i senyors bon dia. Bé, el servei de
recollida i transport de residus és una de les concessions més importants del nostre
ajuntament, no només pel volum econòmic, estem parlant d’un cost mínim de 43,4 milions
d’euros en un termini de 10 anys, pretesos en principi, el Sr. Pellicé hi ha fet referència,
perquè en el procés d’elaboració d’aquest plec de condicions o d’aquests plecs de condicions
es posa de manifest que el responsable tècnic de l’economia i de la comptabilitat d’aquest
ajuntament no sap exactament quina és la quantitat i entenc que no la sàpiga perquè no és
fàcil, no està clar si és amb IVA o si és sense IVA, etc. En qualsevol cas, aquest és un primer
defecte del plec que convé tenir en compte. Tot i així, estem parlant, insisteixo, d’una
quantitat molt elevada. Però és important no només per aquesta qüestió sinó per la
importància qualitativa que aquest servei té en la vida diària dels ciutadans i ciutadanes i per
la seva especial importància en un municipi turístic, com és el nostre, en el qual l’estat de
conservació i neteja del nostre espai públic és un element de referència que permet
visualitzar, com és natural, tant en positiu com en negatiu, segons el cas, la qualitat de la
nostra oferta turística.
Ara bé, en la gestació d’aquest expedient, la primera cosa que ens sorprèn, ja ho ha reflectit
el Sr. Pellicé en la seva intervenció, és la no existència de cap informe tècnic de Medi
Ambient de l’Ajuntament, del tècnic responsable directe de les funcions de control,
d’inspecció i supervisió de l’empresa adjudicatària així com del seguiment tècnic del plec de
prescripcions tècniques. Doncs bé, malgrat això, el tècnic de Medi Ambient només ha emès
un informe en relació a una qüestió molt concreta que és per posar de manifest que la
partida pressupostària sobre la qual s’havia de fer la reserva de crèdit per contractar un
assessor extern per la confecció del plec de prescripcions no estava dotada suficientment i,
per tant, calia fer una reserva de crèdit de 8.350 € més IVA per pagar aquests serveis, és
l’únic informe, és l’única intervenció de Medi Ambient en tot aquest expedient quan,
insisteixo, Medi Ambient és, en aquest cas, el servei o la unitat responsable del control,
supervisió, seguiment del plec de condicions. L’expedient no permet veure cap altra
implicació dels tècnics de Medi Ambient ni detectar cap indicació del responsable polític, ens
referirem al final al responsable polític de Medi Ambient, al qual li correspon impulsar
l’expedient i proposar innovacions i propostes per la neteja de la ciutat per millorar els
serveis, un cop escoltada l’opinió dels ciutadans i la dels tècnics corresponents.
És ben cert que, en fi, donada la complexitat per contractar aquest servei i gestionar aquest
plec de condicions s’ha contractat el servei d’un assesor externs, la qual cosa s’ha volgut
justificar mitjançant dos informes de dos tècnics de la Casa, la Secretaria General, per un
costat, i el cap del Servei d’Enginyeria, per l’altre. Informes que, per cert, són textualment
idèntics, ni un punt, ni una coma de divergències, clavats. No s’entén que dos alts tècnics de
la Casa amb funcions tan diferenciades com són la responsabilitat de l’assessorament legal
preceptiu, per un costat, i la direcció del servei d’enginyeria, per l’altre, s’hagin copiat els
informes, o el que és el mateix, hagin fet el mateix informe i l’única cosa que variï sigui les
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seves signatures. Bé, les signatures i les dates, perquè mentre el de la Secretaria General
porta la data de 2 d’abril de 2013, el del cap del Servei Tècnic d’Enginyeria porta la de l’11
d’abril del 2013. Vostè em mira Sr. Granados i es pregunta, segurament, i quina importància
té això? Doncs és molt senzill, perquè segons es recull als dos informes l’acord de l’equip de
govern municipal per la contractació d’aquest servei d’assessorament a favor del Sr. J. B. va
tenir lloc el dia 2 d’abril, és a dir, vostès van decidir, vostès, l’equip de govern, van decidir
adjudicar al Sr. J. B. el servei d’assessorament sobre aquesta qüestió, mentre que l’informe
favorable a dita contractació i el del cap de Servei d’Enginyeria es fa el dia 11 d’abril, d’això
se’n diu sollicitud d’informe exprés, primer acorden políticament la necessitat d’aquesta
contractació, el dia 2, i després demanen un informe que vesteixi l’acord i el posen en
funcionament dins de l’expedient el dia 11, nou dies més tard.
Sr. Granados no hem tingut ni la precaució de modificar la data de l’informe i es veu
clarament, això és el món al revés, els acords polítics han d’estar sostentats en informes
tècnics i no els informes tècnics sostentats en acords polítics. Per què ha passat això Sr.
Granados? Ens agradaria que ens ho expliqués, si ho sap.
Al quadre de característiques de la concessió es preveu la possibilitat de fer modificacions
convencionals al contracte, tenint en compte la possibilitat d’inloure sectors urbans de nova
creació, el sector 03, el sector 04, modificacions del programa de recollida derivades de
canvis en l’estacionalitat del turisme o la creació de noves bateries de contenidors soterrats
en un màxim de 3, en principi, al carrer Barcelona. En trobem d’altres que podrien ser molt
importants i que no es contemplen, com és el de la plaça Venus però, en tot cas, són 3 al
llarg dels anys de duració de la concessió però, en cap cas s’ha fet una projecció del que
poden costar aquestes ampliacions, les quals, en cas de produir-se i amb les penúries
pressupostàries que estem passant en el context del Pla de sanejament econòmic i financer
molt ens temem que només es podran finançar aquests increments amb l’increment de les
taxes d’escombraries a pagar pels salouencs i les salouenques amb el qual nosaltres estem i
estarem en total desacord. No estem d’acord tampoc en la duració del contracte per 10
anys, superior en dos al contracte actual, al contracte que ha vençut. És evident que quant
més gran sigui el termini de duració de la concessió millor és per l’empresa concessionària
que ha de pagar unes anualitats menors d’amortització de maquinària. Però la qüestió no és
aquesta, la qüestió és si allargant els terminis de duració de les concessions es millora el
servei als ciutadans i nosaltres estem convençuts de que no i més en aquest cas. Si al cap de
8 anys els camions i la maquinària es pot dir que ja estan obsolets a 10 anys, 12 de
possibles amb les pròrrogues que incorpora el plec de prescripcions, els avenços tecnològics i
l’ús dels vehicles en 12 anys, dels vehicles i de la maquinària estaran absolutament obsolets
i, per tant, la qualitat del servei, forçosament, se n’ha de ressentir.
Tampoc estem d’acord en que no es fixi el termini d’amortització de la maquinària, abans ho
citava el Sr. Pellicé, ni que no es faci esment a les previsions possibles que l’empresa
concessionària utilitzi el leasing com a mecanisme d’aportació de la maquinària, ja que
segons com es consideri si el període d’amortització de l’empresa adjudicatària és superior a
la duració de la concessió ens podríem veure obligats a pagar el que resta per amortitzar
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després de la finalització del contracte. O si fem pròrroga del contracte, en el cas del leasing,
també ens podríem veure obligats a pagar-ho més enllà del termini ordinari de la concessió.
Són aspectes, són problemes reals que passa en aquests i en d’altres ajuntaments que han
estat en aquest cas posats de manifest en l’informe d’Intervenció i que no s’han tingut en
compte.
Finalment, manifestem el nostre desacord per la manca de propostes innovadores des de la
Regidoria de Medi Ambient, propostes en d’altres municipis que han pogut ser models d’èxit
més enllà, i a això em referia al començament de la meva intervenció, de la possibilitat de
que la concessionària incorpori camions de càrrega lateral, la qual cosa està contemplada al
plec de prescripcions tècniques com una mesura a proposar per la concessionària malgrat
que no és un model que es posi de manifest que vol fomentar l’ajuntament.
Per tots aquests motius el nostre grup votarà en contra.

Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sí, bon dia Sr. Alcalde, regidors, regidores, veïns molt bon dia a tots. Bé, com s’ha dit aquí,
comparteixo totalment l’opinió del Sr. Zacarias respecte al fet de que estem davant d’una
concessió que possiblement és, possiblement no, és la concessió més important que tenim a
l’Ajuntament de Salou quantitativament parlant i també, com no, pel que suposa això per
tota la ciutadania, al final estem parlant de la neteja del nostre municipi i, evidentment, per
aquesta qüestió considerem que era una tasca que s’havia de fer amb molta cura, era un
plec que s’havia de tractar molt escrupolosament i de manera transversal. Aquí s’ha fet
referència a que no hi ha hagut la implicació per part del Departament de Medi Ambient, que
no hi ha informes, l’informe tècnic per part del responsable de Medi Ambient, jo el que sí que
m’agradaria dir, això sí que després, en tot cas, ho podrà ratificar el regidor competent, és
que en totes les reunions que s’han mantingut a efectes de determinar tot el plec de
clàusules administratives s’ha fet de manera transversal, hi han estat tots els departaments
implicats en la matèria, hi ha estat el Departament de Contractació, el de Medi Ambient, el
de Gestió Econòmica, el de Platges, de Manteniment de la Ciutat, hi hem estat tots implicats
en aquestes reunions, tots hi hem posat el nostre granet de sorra i hi hem fet les
aportacions que es van creure oportunes, el que sí que és veritat, com vostè ha dit Sr.
Zacarias, és que hi ha dos informes, un per part de Secretaria i l’altre per part del
responsable de l’Àrea d’Enginyeria de la Casa on ell mateix demana la collaboració d’una
consultoria a efectes de poder tirar endavant aquest plec de condicions. Amb això, el que
vull dir és que d’alguna manera tot i que no existeixi de manera formal aquest informe tècnic
per part del responsable de Medi Ambient, que no és preceptiu, tot s’ha de dir, sí que és

 10
31
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

²43444J3B296R6Z3X0ORCO»
²43444J3B296R6Z3X0ORCO»
43444J3B296R6Z3X0ORC

Codi de document

SECYI008

Núm. d’expedient

08-01-14 12:51

veritat que a totes les reunions que s’han mantingut hem tingut la participació de totes les
àrees implicades i també de l’Àrea de Medi Ambient.
S’ha fet també referència a aquest famós informe de la Intervenció, tant per part del Sr.
Pellicé com per vostè, Sr. Henar, fent un desglossament de tots els apartats que hi ha a
l’informe i s’han fet un seguit de matisacions. S’ha dit que en un primer moment existia
alguna confusió respecte a si l’import de licitació era amb IVA o sense IVA. A veure, aquí cal
dir que és evident que el preu, en un primer moment, quan es fa l’esborrany, i així consta a
l’expedient, és un esborrany, a vegades es posa amb IVA i no hauria d’estar amb l’IVA però
és un esborrany. El consultor extern, el Sr. J. B., va rectificar aquest document i al plec
definitiu que es passa a Intervenció, i es passa concretament en data 25 d’octubre de 2013
ja s’hi diu de manera explícita, de manera expressa que el preu de la licitació de 43.400.000
€ per un període de 10 anys és sense IVA. I és amb aquest document amb el qual s’ha de
fer l’informe preceptiu per part d’Intervenció, és a dir, jo sincerament considero que estava
el tema bastant clar, no donava lloc a confusió, perquè torno a reiterar, l’informe que s’envia
per part del Sr. J. B. i que s’incorpora al plec definitiu doncs ho diu així, de manera expressa,
i aquest informe, amb tot l’expedient, s’incorpora i s’eleva a Intervenció en data 25 d’octubre
i ja queda el tema totalment aclarit.
També es fa referència al tema de les ampliacions previstes. A veure, jo crec que les
ampliacions previstes també queden d’una manera totalment explícita i clara redactades al
plec de condicions on s’hi diu de manera expressa que la quantia d’aquesta licitació és de
43.400.000 € i que amb les ampliacions pot pujar fins a 60.760.000 €. Doncs bé, aquestes
ampliacions queden determinades al propi plec de clàusules on es diu que es quantifiquen
dos anys de pròrroga més el 20% de les modificacions que pugui patir aquest contracte i
aquestes modificacions venen determinades de manera expressa, tal i com ha dit el Sr.
Henar, amb les possibles ampliacions de zones, amb possibles modificacions del sistema de
recollida, amb noves bateries de contenidors soterranis, etc, etc. És a dir, queda tot, de
manera expressa, recollit al plec de condicions. Aquí, evidentment, ara podem fer volar
coloms i dir, bé, si es fan aquestes ampliacions possiblement no tindrem diners per pagar
això. A veure, jo crec que ho podem dir ara però no és el moment de dir-ho, així, en tot cas,
s’haurà de debatre quan arribi el moment si és que es fan aquestes modificacions i sí que
hem de tenir clara una cosa, que si es fan aquestes modificacions doncs si hem d’aportar
més diners pel tema de la neteja, pel tema de la recollida, doncs haurem de reduir-ho
d’altres apartats del pressupost, a no ser que tinguem més ingressos, evidentment, però si
no tenim més ingressos ens haurem d’adaptar a la realitat d’acord, perquè això, com dic, és
fer una mica de futurisme i no sabem el que pot passar, en qualsevol cas el que sí que tenim
clar és que el plec de condicions havia de determinar de manera expressa quines eren les
possibilitats de modificació del contracte.
També es fa referència als altres preus unitaris i, Sr. Pellicé, a veure, els altres preus
unitaris, evidentment, són treballs puntuals que nosaltres entenem que no poden tenir ni
han de tenir cap tipus d’incidència en el propi contracte.
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De la duració del contracte només dir que és un contracte que està fet dintre dels
paràmetres previstos a la llei i que no és igual que d’altres contractes. De l’informe de
l’Intervenció es dedueix que aquest contracte hauria de tenir una durada, igual o similar, a
d’altres concessions que es fan a l’ajuntament, doncs evidentment jo entenc que no, pel que
he dit abans, és a dir, perquè és una concessió molt particular, és la concessió més
important que tenim a la corporació i, evidentment, no li podem donar el mateix tracte a
aquesta concessió que a d’altres concessions que tenim a la corporació.
Es fa referència també a l’amortització de la maquinària, doncs bé, l’amortització de la
maquinària, com s’ha dit, es fa en un període de 10 anys i queda de manera expressa així
determinat perquè si bé en un primer moment en el plec de condicions ja es deia que
l’amortització hauria de ser en un període de 10 anys, que no podríem tenir en compte el
possible període de 2 anys de pròrroga d’aquesta concessió per evitar possibles confusions
es va fer un aclariment d’aquesta part de la clàusula del plec dient de manera expressa que
no es podrà tenir en compte aquest període de 2 anys de pròrroga. És a dir, l’amortització
haurà de ser estrictament durant els 10 anys del període de la concessió.
I, per últim, evidentment, també es fa referència a una qüestió que no deixa de ser força
curiosa per nosaltres, diu l’informe de l’interventor que hi ha un possible buidament
d’aquestes competències respecte al que hauria de dir o deixar de dir, doncs bé, com ja s’ha
dit aquí el que sí que és cert és que tenim un informe per part de la Intervenció, tenim un
altre informe per part del cap de Servei de Contractació i per part de la Secretaria de
l’Ajuntament que estableix de manera clara i explícita, en la seva conclusió, que la regulació
de la participació de l’interventor de fons en el procediment de modificació del contracte
recollida en el quadre de característiques que acompanya el procediment s’ajusta
perfectament a dret i garanteix la fiscalització de la despesa que la legislació li reconeix.
Llavors en aquest sentit evidentment no és una qüestió que consideri jo que com a polítics hi
haguem d’entrar però el que sí que és cert és que tenim la cobertura legal per part de la
persona que ha d’emetre els informes legals a la Corporació, que és el secretari, i que ens
diu que el plec de condicions s’ajusta en tot moment al que s’estableix a la llei.
Per totes aquestes qüestions entenem que el procediment s’ha seguit tal com s’havia de
seguir i que el plec de condicions és perfectament legal. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Ha de dir alguna cosa Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-Sí. En relació a la intervenció del Sr. Garcia, a veure, vostè sap perfectament Sr. Garcia o
penso que intueix, perquè vostè no és tonto, que si no es tractés d’aquest tècnic, pels
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motius que siguin, no entraré en aquests motius, seria pràcticament impossible pensar que
el responsable de la supervisió d’una concessió no informi sobre determinats aspectes
d’aquesta per molt que hagi estat present en determinades reunions, en cap moment no se li
ha demanat ni consta cap informe al respecte, per exemple, per exemple. Una vegada, fins i
tot, assumida la possibilitat de contractació d’un servei extern sobre la idoneïtat del mateix,
estem parlant d’una persona competent en la matèria, un tècnic de Medi Ambient, amb la
formació i l’experiència suficient com per des de l’ajuntament poder dir, sí em sembla molt
correcte o potser hi ha aquestes propostes i en podem triar una altra. Per tant, això, vostè
sap que és pràctica habitual de totes les unitats i serveis d’aquesta Casa que es demani
informe sobre la idoneïtat de determinats assessoraments, no es demana en aquest cas i no
està. O, per exemple, sobre el mateix plec de condicions, és a dir, en aquest cas els tècnics
de Medi Ambient o la proposta del plec de condicions tant administratives, en aquest cas
correspondrien més al secretari, com tècniques, especialment tècniques, evidentment la
persona que ha tingut la supervisió d’aquest servei durant tots aquests 8 anys darrers alguna
cosa pot dir o creiem que alguna cosa ha de dir i si resulta que el tècnic de Medi Ambient no
ha de dir res, revisem la competència d’aquest tècnic perquè alguna cosa, insisteixo, ha de
poder dir.
I, finalment, pel que fa referència a totes les respostes, en fi, als plantejaments que en
aquest cas es fa, jo sí que demanaria dues coses. Per un costat, vostè és capaç de justificar i
defensar que en aquest cas pel servei als ciutadans de Salou és millor que aquesta concessió
sigui de 10 anys o de 8 anys, aquesta és la pregunta essencial. No si és legal o illegal Sr.
Garcia, aquesta no és la pregunta, per suposat que està dins dels termes de la Llei de
contractes de l’administració pública però la qüestió és si és beneficiós o és perjudicial, si va
millor o pitjor pels ciutadans. I, evidentment, nosaltres hem donat arguments en relació al
que considerem que una concessió de menys anys és millor pels ciutadans perquè en 10
anys la tecnologia ha avançat moltíssim en aquest terreny, perquè en 10 anys la maquinària
es fa obsoleta com està demostrat amb 8, 9 ja en aquests moments està passant amb els
camions i la maquinària.
I, finalment, és a dir, sí que agraeixo l’aclariment que fa però miri, jo li he dedicat moltes
hores i m’he pogut equivocar, sóc un ésser humà i m’equivoco, m’he llegit amb molt
deteniment tot aquest plec que són cinc volums i que ocupen un espai d’aquest tipus, full
per full, en cap lloc explícitament he vist i per això li demano que hem digui on ho posa que
l’amortització serà de 10 anys. Gràcies.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias començant pel final, a veure, jo no porto aquí, evidentment, tot l’expedient. Al
que sí que em puc comprometre és a portar-ho en la propera sessió plenària, jo aquest tema
el vaig estar parlant directament amb el cap de Servei de Contractació i em consta que hi ha
un document que així ho estableix, no porto evidentment tots els volums.
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Sr. Henar:
-Jo sí que porto tots els volums o una bona part.

Sr. Garcia:
-Jo porto una part però no tot, però prenc aquest compromís de portar-li en el proper plenari
aquest document o si no en la propera Comissió per ensenyar-li, això per una banda. I, per
una altra banda, a veure, i tornant una mica al que hem comentat abans de si el tècnic
responsable de Medi Ambient i l’enginyer han emès informe o no han emès informe doncs jo
l’únic que puc fer és tornar a remetre’m al que ja havia dit abans i és que han participat en
tot el procediment i de fet el propi enginyer, com vostè ha dit abans, fa un informe de data
11 d’abril de 2013 en el qual d’alguna manera el que va demanar és aquest recolzament per
part d’una consultoria externa per poder tirar endavant aquesta contractació i, és evident,
que en tot moment l’enginyer ha estat en contacte amb el responsable d’aquesta consultoria
externa per poder determinar totes les clàusules d’aquest plec de condicions, és l’únic que
puc tornar a reiterar i dir-li que, evidentment que podria ser més o menys convenient que
existís aquest informe per part del responsable de Medi Ambient però que la veritat és que
s’ha externalitzat aquesta qüestió i s’hi ha estat treballant de manera conjunta per part dels
responsables de la corporació i per part del responsable de la consultoria externa a efectes
de fer aquest plec de condicions, Sr. Zacarias, és així.

Sr. Henar:
-Em podria explicar Sr. Garcia, ja que fa vostè referència als informes de Secretaria i
d’Enginyeria, com explica vostè que dos informes d’una òptica tan absolutament diferent,
amb termes legals, per un costat, i aspectes tècnics, per un altre, absolutament diferents del
que serien els elements de l’assessorament legal preceptiu i, per tant, amb la necessitat de
fer referència a la bondad, propostes de millora, etc, sobre termes o qüestions tècniques de
la recollida de residus, com és que són idèntics?

Sr. Garcia:
-En això evidentment, Sr. Zacarias, jo ja no hi entro. Jo això no li puc contestar.

Sr. Henar:
-I a vostè el deixa tranquil això. Vostè com a responsable, perdó, deixi’m acabar, a vostè
com a responsable de la gestió, no de Medi Ambient, que no és vostè i jo crec que aquí la
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qüestió fonamental també és l’impuls que la regidoria corresponent ha donat, vostè està
defensant tot el procediment i ho està fent bé, no li dic que no, però la qüestió no és
aquesta, no estem parlant dels procediments legals, dels terminis o dels plaços, estem
parlant d’un servei i de la millora d’aquest servei i del poc que desgraciadament, en aquest
cas, l’ajuntament ha fet per millorar aquest servei, d’això estem parlant.

Sr. Garcia:
-Sí, jo respecte a la meva part, de l’Àrea de Contractació, com vostè ha dit, el procediment
s’ajusta a la legalitat i, en principi, poca cosa més tinc a dir Sr. Zacarias. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, continuem.

302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRÒRROGA CONVENCIONAL FINS A 31 DE
DESEMBRE DE 2014 DEL CONTRACTE DE SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS A LES PLANTES DE TRACTAMENT CORRESPONENTS, LA
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI DE SALOU (EXPEDIENT 7033/2013)

Fets
1. El 26 d’octubre de 2004, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa URBASER SA el
contracte per a la gestió dels serveis públics de recollida i transport de residus a les
plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja viària pública i de les platges
del municipi, per un període de 8 anys comptats des de la data d’inici de la prestació dels
serveis (d’1 d’abril de 2005 a 31 de març de 2013).
2. El 27 de març de 2013, el Ple aprova la primera pròrroga convencional del contracte però
limitada al període comprès entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de desembre de 2013.
Així mateix, acorda iniciar un expedient per a la nova licitació dels diversos serveis
compresos en l’actual contracte formalitzat amb URBASER SA.
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3. L’Ajuntament desitja prorrogar el contracte per un nou any natural (2014) atès que té
previst licitar i adjudicar durant aquest una nova concessió per a la gestió dels serveis
públics prestats actualment.
4. El 3 de desembre de 2013, URBASER SA sollicita la pròrroga del contracte fins el 31 de
desembre de 2014, reproduint les allegacions que ja va formular amb motiu de la
primera pròrroga per fonamentar un suposat trencament de l’economia del contracte.

Fonaments de dret

1. La clàusula I.8 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) estableix que la
concessió de serveis públics formalitzada amb URBASER SA s’atorga per un termini
màxim de 8 anys, comptats des de la data d’inici de la prestació dels serveis
(01/04/2005). No obstant, preveu que “les parts podran concertar per mutu i exprés

acord pròrrogues d’un any de duració, amb un màxim de dues pròrrogues, sempre que
dita voluntat es manifesti durant el primer trimestre de l’últim any de duració del
contracte o de la primera pròrroga.
El licitador presentarà motivadament l’hipotètic increment de cost que es pugui produir
en cas de concessió de la pròrroga.”
El llarg procés previ de redacció dels plecs contractuals i de preparació de l’expedient
de contractació, l’aprovació d’aquest i de la convocatòria de la nova licitació dels serveis
públics que actualment presta URBASER SA, prevista en el Ple del mes de desembre de
2013, la durada de la tramitació del procediment de selecció de l’empresari i les
inversions en vehicles i maquinària que aquest haurà de realitzar prèviament a l’inici de
la prestació del contracte justifiquen la proposta de pròrroga del contracte per una nova
anualitat, amb la finalitat de garantir la prestació regular d’aquests serveis obligatoris per
a l’Ajuntament.

L’extemporani acord de voluntats manifestat per les parts no és obstacle a la
vigència i eficàcia de l’acord de pròrroga que adopti la Corporació.

URBASER SA entén, com ja ho va fer amb motiu de l’acord de la primera pròrroga,
que ha de rebre una compensació econòmica també en aquesta ocasió i pels mateixos
conceptes i quanties determinats en l’escrit de 13 de febrer de 2013 (r.e. 1713). Haventse pronunciat el Ple municipal sobre aquesta reclamació en l’acord de pròrroga i de
fixació del preu per a l’any 2013, adoptat en sessió de 27 de març de 2013, correspon
ara remitir-se al mateix en prova de ratificació, sense necessitat d’un nou pronunciament.
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2. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple, en tractar-se de l’òrgan
que va adjudicar la concessió.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar una segona pròrroga convencional del contracte de gestió de serveis públics
formalitzat amb l’empresa URBASER SA el 26 d’octubre de 2004, per a l’anualitat 2014,
subjecta a les mateixes condicions de prestació previstes en les clàusules del contracte i
en les prescripcions dels plecs que el regulen.
2. Confirmar l’acord del ple de data 27 de març de 2013 d’aprovació de la pròrroga i del
preu de la concessió de la prestació dels serveis públics de recogida de residus i altres
per a l’any 2013, en el relatiu als punts 5 i 6 de la seva part dispositiva, que resolen les
allegacions plantejades per URBASER SA en el seu escrit de 13 de febrer de 2013, al ser
idèntiques a les que ara reprodueix en l’escrit de 3 de desembre de 2013.
3. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a la pròrroga del contracte aprovada en aquest acord.
4. Notificar aquest acord a URBASER, SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat als STM d’Enginyeria i a la Intervenció General.

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

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

 17
31
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

²43444J3B296R6Z3X0ORCO»
²43444J3B296R6Z3X0ORCO»
43444J3B296R6Z3X0ORC

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI008

08-01-14 12:51

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Sí, gràcies. Al Ple del dia 27 de març d’enguany el nostre grup ja va criticar prou
àmpliament l’acord de pròrroga d’aquesta concessió fins al 31 de desembre del 2013 per
considerar que coneixent que finalitzava el 31 de març no s’havia gestionat l’elaboració de
plecs de condicions tècniques i administratives amb la deguda antelació i diligència per poder
convocar el corresponent concurs públic. Malauradament les nostres paraules, una vegada
més, no han tingut cap efecte i avui, després de nou mesos, la direcció política d’aquest
ajuntament ha estat incapaç d’impulsar amb la deguda eficàcia el procés i així veiem com els
precs de condicions tècniques i administratives de la concessió s’han aprovat en el punt
anterior, avui dia 18 de desembre i, com és natural, com que encara no s’ha iniciat el
concurs públic, l’1 de gener de 2014 és impossible que la nova empresa concessionària pugui
posar en marxa el servei. Per aquest motiu nosaltres no tenim altre remei que votar a favor
de la pròrroga a l’actual concessionària doncs el servei de neteja el dia 1 de gener s’ha de
continuar prestant però no sense deixar constància en aquest Ple municipal del nostre
desacord en la manera de fer del seu equip de govern que en la gestió de les adjudicacions
de les noves concessions sempre arriba tard amb el conseqüent perjudici de la prestació del
servei. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha res més continuem.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,
PLASEQCAT, INFOCAT I TRANSCAT

DELS

PLANS

ESPECIALS

D'EMERGÈNCIA

Tràmit: Acord del Ple

Fets

1. El municipi de Salou té redactats plans d’emergència per riscos especials els quals
s’han de revisar i actualitzar i posteriorment homologar per la Direcció General de
Protecció Civil de Catalunya.
2. La tècnica municipal de protecció civil emet informe sobre la necessitat revisar de nou
els plans especials Plaseqcat, Infocat, Transcat per donar resposta al possibles riscos
per productes químics, per incendis i per transport de mercaderies perilloses, així com
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determinar l’estructura organitzativa, els procediments d’actuació i coordinació i
recursos dels que disposa el municipi a tal efecte.
3. L’any 2013 l’ajuntament de Salou ha fet revisió dels plans especials:
•
•
•

Químic (PLASEQCAT)
Incendis (INFOCAT)
Transport de Mercaderies perilloses (TRANSCAT).

4. Arrel d’aquesta petició a llarg de l’any 2013 es contracta a l’empresa T&associats
Consultors per a fer la revisió i redacció dels Plans Especials d’Emergències per risc
Químic (PLASEQCAT), per risc d’Incendis (INFOCAT) i pel risc dels Transports de
Mercaduries Perilloses (TRANSCAT) dins del nostre territori.

Fonaments de dret
•

•

•

De conformitat amb l’article 24. punt 1 i 2 de la Llei 4/1997 del 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, els plans han d’estar adaptats als canvis i revisats
periòdicament; la seva aprovació ha de ser efectuada i homologada pel mateix
procediment d’aprovació i homologació inicial.
De conformitat amb l’article 47.2, lletra a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, correspon al Ple de l’Ajuntament “Aprovar el Pla bàsic
d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació
municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d'àmbit municipal.”
D’acord amb el seu article 46.3, lletra c) és competència de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya “homologar els plans de protecció civil d'àmbit
municipal i supramunicipal que li corresponguin.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar els Plans Especials d’Emergències PLASEQCAT, INFOCAT i TRANSCAT ,segons la
revisió efectuada en data novembre 2013.
2.Traslladar un exemplar d’aquests documents a la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat per a la seva homologació.

Peu de recurs
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE
L'EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A
TURISPATRIMONIAL, S. L.

Fets
1. En data 14-03-2013 s’emet informe dels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura,
Llicències i Disciplina, indicant el següent:

“ Realitzada inspecció ocular s'ha pogut comprovar que en el xalet situat al Passeig
Jaume I, núm. 3 s'ha eliminat de la façana el grafiat històric amb la denominació
original "Enriqueta" i en el seu lloc s'ha realitzat un nou grafiat "Alexander" que
correspon amb la denominació actual de l'activitat que es desenvolupa en el edifici.
No ens consta petició de llicència d'obres.
Fotos d'estat inicial.Foto 1

Foto 2
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Foto de l'estat actual.-

L'edifici en el qual s'han realitzat les modificacions està catalogat pel Poum Fitxa E-08
i els treballs realitzats no són legalitzables ja que incompleixen la Normativa general
del Catàleg:
1. Art. 5, ja que s'ha de conservar la decoració que forma part del conjunt
arquitectònic.

2. Art. 12, ja que no s'admeten rètols o qualsevol altre element publicitari, i en aquest
cas s'ha incorporat el nom comercial del local.

2. Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 07-05-2013
s’acorda incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística a
TURISPATRIMONIAL SL, com a responsable de la comissió d’una infracció urbanística
molt greu per dur a terme l’eliminació del grafiat històric existent a la façana del xalet
ubicat al passeig de Jaume I núm. 3, de Salou, , inclòs en el catàleg de béns
protegits del POUM amb la denominació “Enriqueta” i substituint-lo per un grafiat
nou.
3. En data 15-05-2013 es notifica a Turispatrimonial SL l’acord anterior d’incoació
d’expedient d’infracció urbanística i sancionador i de nomenament de la Instructora i
la Secretària del mateix, així com el plec de càrrecs formulat per la Instructora.
4. En data 23-05-2013 (registre d’entrada núm. 5.612) el Sr. J. B. D. Q. en
representació de Turispatrimonial SL, presenta escrit d’allegacions al Plec de Càrrecs
anterior, indicant el següent:
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•
que de forma immediata i de bona fe han procedit a la restauració de la
realitat física alterada.
•
Que en el supòsit d’aplicar la sanció només s’hauria d’imposar un 20% de la
sanció imposada, o sigui 30 €, donat que a la proposta que es fa al Ple consta que la
sanció que es proposa és de 150.00 €.
5. En data 21-06-2013 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura, Llicències i
Disciplina, emeten informe indicant el següent:
“En relació al grafiat de la façana del xalet del Pg Jaume I, 3 indicar que s’ha reposat
el texte original si bé el color és diferent de l’original.

6. Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31-07-2013
s’acorda desestimar les allegacions presentades en data 23-05-2013 (registre
d’entrada núm. 5.612) pel Sr. J. B. D. Q. en representació de Turispatrimonial SL, es
rectifica l’error material sofert al Plec de Càrrecs i es continua amb la tramitació de
l’expedient notificant-se a l’interessat, juntament amb aquest acord, la corresponent
proposta de resolució. Notificat a l’interessat en data
07-10-2013.
7. En data 16-10-2013, amb registre d’entrada núm. 10.872, presenta el Sr. H. B. C. en
representació de TURISPATRIMONIAL SL, allegacions a la proposta de resolució
anterior indicant que, atès que s’ha procedit a la restauració de la realitat física
alterada mantenint el nom de l’immoble anterior, no es pot graduar la infracció com
a falta molt greu ni la graduació de la sanció.
8. En data 24-10-13 els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura, Llicències i Disciplina,
emeten informe indicant:
“Estat inicial amb les lletres pintades de “blauet”.
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Estat actual amb les lletres ocres.

Els cost de les mesures de reparació de l’ordre urbanístic vulnerat s’estima en 300
€.”

Fonaments de dret
1. Article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, disposa el següent:

“En els procediments iniciats d’ofici, el venciment del termini màxim establert sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa no eximeix l’Administració del
compliment de l’obligació legal de resoldre, i té els efectes següents:
...
En els procediments en què l’Administració exerceixi potestats sancionadores
2.
o, en general d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de
gravamen, es produeix la caducitat. En aquests casos, la resolució que declari la
caducitat ha d’ordenar l’arxiu de les actuacions, amb els efectes que preveu l’article
92.”
2. L’article 92.3 de la citada Llei, que estableix el següent:

“La caducitat no produeix per si sola la prescripció de les accions del particular o de
l’Administració, però els procediments caducats no interrompen el termini de prescripció.”
Havent-se produït seguidament diverses actuacions administratives relatives a l’esmentat
expedient i tenint en compte que encara no s’ha dictat resolució definitiva. Vist el dictamen
de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per19 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 2 de UTPS, 5 del PSC i 1 de RDS) i 2
abstencions de UMdC, el següent:
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1. DECLARAR D’OFICI LA CADUCITAT de l’esmentat expedient administratiu, sense
perjudici de la possibilitat d’incoar un altre de nou amb motiu dels mateixos fets en no
haver prescrit l’acció sancionadora.

PEU DE RECURS
Contra el present acord podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de la
notificació d’aquest acord o resolució. Alternativament, i de forma potestativa, podeu
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des de la seva notificació. Igualment, podeu interposar qualsevol altre recurs que
estimeu procedent.

500.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció?

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí. Sr. Alcalde simplement una intervenció per expressar dos pensaments. Primer de tot
expressar la felicitació del Nadal a tota la Corporació, als veïns i als periodistes que ens
acompanyen, ja hi estem a les portes pràcticament.
D’altra banda, el meu partit vol expressar el desig que tenim tots, jo crec, que l’any vinent
sigui un any de canvi i de rectificació de la trajectòria econòmica d’aquest país i que tot vagi
millor. Per tant, un feliç Nadal a tothom.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, en la mateixa línia, desitjar unes bones festes a tots els salouencs i salouenques i a tots
els presents i desitjar que l’any vinent com a mínim no sigui pitjor que aquest 2013 i que de
mica en mica puguem anar millorant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Pellicé. Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, bien, pues en este caso y siguiendo el protocolo de estas fechas pues también
desde el Grupo municipal del Partido Popular de Salou queremos adherirnos a las
felicitaciones ya realizadas por los portavoces de los otros grupos que componen la
Corporación de Salou, desear unas felices fiestas, esperar que el año 2014 sea mejor que
este año 2013, que podamos ver de una vez por todas la recuperación económica y que
podamos ver cumplidos también todos nuestros anhelos personales, profesionales y
políticos.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, nosaltres trencarem una mica aquesta línia i farem també una
pregunta i també un desig per felicitar als ciutadans de Salou. Però primerament una
pregunta, miri Sr. Granados, al Ple del passat mes de novembre a la pregunta del Sr. Pellicé
sobre l’estat del tema de la Duana i del procediment que s’ha de seguir, vostè va contestar
que l’acord entre la titularitat de l’edifici de la Duana i l’ajuntament en cap moment s’havia
denunciat i, per tant, en la seva opinió estava plenament vigent. Tot seguit, al torn del meu
grup jo li vaig dir que seria imperdonable que algun regidor del seu equip de govern tingués
informació o documentació sobre aquest tema i vostè no hagués sabut res. Doncs bé, a la
Junta de Portaveus d’ahir vostè va reconèixer que després d’aquell Ple va demanar
informació i efectivament l’advocat de la propietat havia presentat un escrit a l’ajuntament, a
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primers de novembre, encara que no se li havia dit res, en el qual es comunicava que
s’instava a l’execució de la sentència. A banda de la gravetat, per uns pot ser greu pels altres
no, nosaltres creiem que l’alcalde no saber una cosa d’aquest tipus, quan es tracta d’una
qüestió que li pot costar a l’ajuntament moltíssims diners doncs és greu, però bé, és igual, és
una precisió que evidentment respectarem totes les consideracions possibles. Anem a la
pregunta, la pregunta és, què pensa fer vostè davant d’aquesta situació si efectivament la
propietat tira endavant la demanda d’execució de la sentència?

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias jo crec que la resposta li vaig donar ahir a la Junta de Portaveus, la recorda
vostè, o no? O vol que li repeteixi?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí? Doncs miri, li diré una qüestió i començaré pel principi. El que per vostè resulta que és
molt greu i que sembla que si no ho sap l’alcalde, com si el regidor no tingués la
competència suficient per solucionar els problemes, crec que això per nosaltres no és així, és
a dir, no és gens greu, el regidor en tenia coneixement, ha tingut cura de tot aquest tema, jo
ho desconeixia, jo li vaig dir ahir i li torno a dir avui un altre cop, el que li puc dir, com li vaig
dir ahir, el que passa és que sembla ser que vostè no se’n recorda o té memòria selectiva
d’allò del que es recorda i del que no, però li repeteixo perquè ho torni a saber, nosaltres a
la vista d’aquest document, un document de la part, no del jutjat, que no és del jutjat, és de
la part, aquest document el vam estudiar, el vam estar mirant en les Juntes de Presidència
que tenim, on hi són els tècnics i també el Jesús Barragán, el Mario Garcia, el propi regidor
d’Urbanisme i un servidor i el secretari de la Corporació, ahir vam fer tot un seguit de
valoracions i el que sí que vam dir és que no és normal. I això és el que a vostè li hauria de
xocar, cosa que m’estranya a no ser que hi hagi alguna cosa que nosaltres desconeguem,
que no critiqui el posicionament, en aquest cas, de la propietat que presenta un escrit i a la
vista de que s’ha arribat a un acord no truqui a l’Ajuntament de Salou, vulgui parlar amb qui
sigui, en aquest cas amb l’alcalde, però amb qui sigui, per dir, escolti, miri, ha passat això i
nosaltres entenem aquesta situació, cosa que no ha fet. Aleshores jo el que faig és trucar al
representant de la propietat per tal que vingui immediatament a l’ajuntament i que doni una
explicació de què és el que pretenen o què és el que volen, perquè el primer que han de fer
és clarificar què és el que vol la propietat. Bé doncs, estava fora, de viatge, i ara tenim data i
vindrà, crec que és el dia 9 de gener. Per tant, el primer que hem de fer és clarificar aquesta
situació però el que li puc dir jo és que nosaltres farem tot el que calgui i el que sigui
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possible, Sr. Zacarias, per tal de defensar els interessos de l’Ajuntament de Salou per tal que
si s’ha d’arribar a una indemnització sigui el mínim possible. I això se li va dir ahir.

Sr. Henar:
-Sr. Granados només dir-li que la paraula jutjat la va introduir vostè, miri’s les actes. Segona
qüestió, doncs no em correspon a mi jutjar a ningú, tampoc a vostè, és a dir, jo puc opinar o
tenir judicis, en tot cas, polítics però no d’altra mena i, per tant, en fi, les raons per les quals
la propietat de l’edifici fa o deixa de fer no em correspon a mi de jutjar-les. En tot cas, és a
dir, vostè ja ha deixat molt clar que farà tots els possibles per pagar el menys possible, ho
he interpretat correctament?

Sr. Alcalde:
-Perquè la indemnització, si és que s’hi ha d’arribar, si és que al final la propietat decideix
que no hi ha acord o no volen continuar amb aquest acord farem tot el que calgui i el que
sigui possible, tot el que la llei ens permeti, per tal que la quantia indemnitzatòria sigui,
insisteixo, el mínim possible. I Sr. Zacarias amb això ja li he contestat. Hi havia alguna
pregunta més?

Sr. Henar:
-No, no, preguntes no, desig.

Sr. Alcalde:
-A veure si aquest desig es pot complir.

Sr. Henar:
-El desig va en la línia de les intervencions dels anteriors portaveus, va adreçat a tota la
ciutadania de Salou, a tot el Consistori, a tot el personal de l’ajuntament, és un desig de pau
i de fraternitat d’aquestes festes de Nadal i un desig per tal que aquest 2014 sigui molt
millor, a ser possible, i si no simplement millor que el 2013 especialment per tots aquells que
es troben en situacions d’infortuni econòmic o social en aquests moments difícils de crisi
econòmica. Gràcies.

Sr. Barragán:
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-Sí, Sr. Alcalde.

Sr. Pellicé:
-Perdó alcalde, si em permet, només volia arrel del que comentava el Sr. Zacarias.

Sr. Alcalde:
-Sí però és que si us plau jo crec que estem arribant al final però, digui, digui.

Sr. Pellicé:
-Només dues preguntes que són molt ràpides. Una, en relació a quan vostè parlava de
l’actitud de la propietat, el conveni que vostès van firmar amb la propietat, quan va vèncer?

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Salvador a veure, els documents són una cosa i les actituds de les persones en són
una altra. Si vostè ha arribat a un acord i a una entesa amb un ajuntament, amb una
corporació, el lògic és que si vostè després no hi està d’acord o qualsevol cosa es truqui. I si
us plau, no vull fer un debat d’això perquè, escolti, miri, jo el que estic defensant no és la
propietat, el que estic defensant són els interessos de Salou, que quedi ben clar, eh.

Sr. Pellicé:
-No, no, només li dic perquè en la defensa d’aquests interessos potser el que hauria sigut
normal és que veient que s’estava a punt de complir el termini del conveni i que no es podia
dur a terme potser hauria sigut normal trucar-los i dir, escolteu, per aquests motius, per
aquest i per aquest potser val la pena que ens assentem o que anem a parlar amb la
Generalitat o el que convingui abans d’arribar a trencar res. Només ho deia per això.

Sr. Alcalde:
-Ha acabat?

Sr. Pellicé:
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-No, no, només per dir, escolti, en quin termini preveu que tot això es pugui desenvolupar?

Sr. Alcalde:
-Iniciem el debat de nou?

Sr. Pellicé:
-No, només li pregunto això.

Sr. Alcalde:
-Ho deixem així que se li ha passat el torn i perquè no em digui que no el deixo parlar i ara
deixi’m parlar a mi que acabaré ràpidament. Vostè està dient que s’hauria pogut fer, és que
s’ha fet. Hem parlat moltes vegades, és que hem anat de la mà per defensar això durant
aquests mesos i sabien tots els passos que estàvem donant, jo he estat sentat amb el
representant de la propietat, no fa gaire, per dir-li’s com estava i què és el que estava fent i
totes les gestions que s’estaven fent des del departament, en aquest cas a través del
regidor, moltes, moltes reunions a Barcelona i això la propietat ho sabia, el Sr. E. M. estava
informat de forma personal, aleshores perquè fan això? D’això em queixo i aquí està la
gravetat, això sí que és cert.

Sr. Macho-Quevedó:
-Alcalde si em permet, només per reiterar el que ja han exposat els companys de consistori,
bones festes a tots els regidors, als presents, a la premsa també que ens soporta cada
sessió, salouencs i salouenques esperar un millor any de tot tipus, econòmic i d’altres
vessants i res més. Moltes gràcies.

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

Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Ara ja li toca, per fi.

Sr. Barragán:
-En nom del Grup municipal de CiU ja s’ha dit tot però reiterar i desitjar unes bones festes a
tothom, que passeu un bon Nadal i, sobretot, sobretot, que el 2014 sigui millor per a tots,
especialment pels qui estan patint els efectes de la greu crisi que ens està afectant.
L’important, i per això estem lluitant, és que tothom pugui trobar feina i que puguem ser una
mica millor tots. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Barragán. Bé, moltes gràcies a tots per les seves felicitacions i ara com a alcalde
em toca el torn i, per tant, en nom de la Corporació, a la Corporació, al públic que ens
acompanya, a la premsa, als regidors i regidores i, com no, a tot Salou els hi vull desitjar un
bon Nadal i unes molt bones festes.
Però també un any que serà fantàstic per Salou, per què? Perquè hem de fer referència a les
últimes notícies que tenim, a Salou es genera una nova illusió, a Salou hi tenim un gran
futur, hem sentit a parlar de que aquí hi haurà grans inversions a la nostra localitat, amb el
creixement de dos grans projectes, PortAventura i BCN World, això significarà crear riquesa
al territori i sobretot una cosa molt important d’aquests moments i que els grups hi heu fet
referència i que és la situació econòmica que pateix el nostre país, que és veritablement
dura, duríssima i, per tant, hi ha famílies que pateixen, doncs bé, per aquestes famílies i per
a tots nosaltres tenim la nova illusió i la nova esperança en aquestes inversions que
generaran riquesa, com he dit anteriorment, i també nous llocs de treball. Però també pel
nostre municipi hi haurà un any fantàstic perquè s’inicia també un dels expedients per tal de
solucionar un problema que nosaltres aquí l’hem patit any rere any, que és històric i que és
el barranc de Barenys. Per tant, escolteu-me, Salou té una nova llum, té un nou futur i, per
tant, una nova illusió. Desitjo que tot plegat es converteixi en realitat, que ja s’hi està
treballant i que serà una realitat però que també desitjo que hi hagi molta salut i que
aquests dies hi hagi aquesta solidaritat que les famílies demanen, les famílies necessitades
del nostre municipi ho demanen, que siguem tots encara molt més solidaris, que Salou és un
poble solidari, per tal que tothom pugui gaudir d’unes festes a casa i d’unes festes dignes.
Des d’aquí continuarem treballant per a tots els salouencs i salouenques per tal que la seva
prioritat de vida vagi millorant. Gràcies i bones festes i millor any 2014.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:49 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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