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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/10/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 25 de setembre de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

S’excusa:
Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 28 D'AGOST DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 28 d’agost 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 4366 FINS
AL NÚMERO 4681 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 4366 fins al número 4681 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 LA REVISIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
CORRESPONENT A L'ANY 2013 DE LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE LA
PARCEL·LA MUNICIPAL SITUADA AL C/ SALVADOR ESPRIU, PER A LA
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN CENTRE D'ENSENYAMENT REGLAT EN
LLENGUA ESTRANGERA DE TITULARITAT PRIVADA

FETS
1. El 20 de setembre de 2010, l’Ajuntament i la FUNDACIÓ PRIVADA FÒRUM CÍVIC DEL
CAMP (actualment FUNDACIÓ ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP) formalitzen el
contracte d’atorgament de la concessió demanial de l’ús privatiu de dues parcel·les
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municipals situades al carrer Salvador Espriu per a la construcció i explotació d’un centre
d’ensenyament reglat en llengua estrangera de titularitat privada, per un termini màxim
de 75 anys i un cànon anual de 67.500 €.
2. El 31 de juliol de 2013, el concessionari sol.licita a l’Ajuntament que anul.li el rebut del
cànon anual notificat el 28 de maig de 2013 i rectifiqui el seu import per tal que sigui
proporcional a la superfície ocupada efectivament per l’Escola Internacional del Camp
(escrit amb registrat amb núm. d’entrada 8245).
Així mateix, sol.licita la suspensió sense garantia de l’acte administratiu de liquidació del
cànon sense que, per aquest motiu, meriti interessos, recàrrecs ni sancions.
3. El 19 i el 21 d’agost de 2013, respectivament, el cap del Servei de Suport Intern i el cap
dels Serveis de Gestió Tributària emeten sengles informes sobre la sol.licitud formulada.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que
“l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan
s’incorporin al text d’aquesta”. A tal efecte, es reprodueixen com annex al present acord
els informes indicats en el punt 3 de l’apartat de Fets.
2. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament, en
tractar-se de l’òrgan que va aprovar l’expedient per a l’atorgament d’aquesta concessió
demanial.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Desestimar la pretensió de la FUNDACIÓ ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP de
revisió a la baixa del cànon de la concessió per a l’any 2013, en la proporció
corresponent a la superfície efectivament edificada, per ser contrària a dret, al
contravenir la pròpia oferta formulada pel concessionari, l’acte administratiu d’adjudicació
i les pròpies prescripcions contingudes en el plec que regula la concessió
2. Notificar aquest acord a l’interessat, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat al Serveis de Gestió Tributària.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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ANNEX
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302.- NOVACIÓ SUBJECTIVA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
DE CEMENTIRI I FUNERARIS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER FUSIÓ PER
ABSORCIÓ DE L'EMPRESA MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS S. L. PER GRAN
ABERLAND S. L. I CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA SOCIETAT ABSORBENT

FETS
1. El 9 d’octubre de 2002, l’Ajuntament de Salou i l’empresa FUNERÀRIA DE LA TORREGIRALTÓ SL, amb NIF B-43.493.394, formalitzen el contracte de gestió, en règim de
concessió, dels serveis públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que
comprèn també la construcció i posterior explotació d’un tanatori permanent.
2. El 20 de desembre de 2007, el Ple de l’Ajuntament autoritza a FUNERÀRIA DE LA
TORRE-GIRALTÓ SL a transmetre el 100% de les seves participacions socials a favor
de INVERSIONES FUNERARIAS REUNIDAS SL, amb NIF B-81.693.442.
Malgrat aquesta operació, FUNERÀRIA DE LA TORRE-GIRALTÓ SL conserva la seva
personalitat jurídica pròpia i individual i continua a tots els efectes la prestació de
l’activitat concedida, així com tots els drets i deures compromesos amb l’Ajuntament i els
usuaris.
3. El 15 de desembre de 2010, el Ple reconeix la plena eficàcia en la prestació dels serveis
funeraris municipals de la successió de l’empresa absorbent MEMORA SERVICIOS
FUNERARIOS SL (abans INVERSIONES FUNERARIAS REUNIDAS SL) en la posició
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jurídica que ocupava la societat absorbida FUNERÀRIA DE LA TORRE-GIRALTÓ SL, la
personalitat jurídica de la qual s’extingeix amb aquesta operació societària.
4. El 8 d’agost de 2013, MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL aporta còpia de
l’escriptura de fusió de societats, atorgada el 26 de setembre de 2012, davant del notari
de Madrid, senyor Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, núm. 4.564 del seu
protocol i la targeta d’identificació fiscal amb núm. B-85.012.441.
5. El 19 de setembre de 2013 (sic), el cap del Servei de Suport Intern signa un informe
sobre l’assumpte: Novació subjectiva del contracte de gestió dels serveis públics de
cementiri i funeraris de titularitat municipal per fusió per absorció de l'empresa MEMORA
SERVICIOS FUNERARIOS SL per GRAN ABERLAND SL i canvi de denominació de la
societat absorbent.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que
“l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan
s’incorporin al text d’aquesta”. A tal efecte es reprodueixen a continuació els fonaments
de dret i la conclusió de l’informe emès pel cap del Servei de Suport Intern:
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2. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple en tractar-se de l’òrgan
que va adjudicar aquesta concessió de gestió de serveis públics.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Reconèixer la plena eficàcia de la successió de l’empresa absorbent denominada
MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SL, amb NIF B-85.012.441, en la posició jurídica
que ocupava la societat absorbida i extingida del mateix nom, amb NIF B-81.693.442,
en la gestió dels serveis funeraris municipals.
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2. Reconèixer a la nova societat gestora la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional suficient per garantir la continuïtat dels serveis contractats el 9 d’octubre de
2002.
3. Notificar aquesta acord a MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, SL, amb l’advertiment
dels recursos que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat al Servei de Gestió
Tributària i a Estadística.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Regidors i regidores, senyores i senyors, bé en aquest punt els
informes dels tècnics municipals són concloents i no admeten cap dubte, d’acord amb
l’article 112·5 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en els
casos de fusió d’empreses en què participi una societat contractista, com es el cas de
Mémora, l’entitat absorvent o resultant de la fusió queda subrogada en tots els drets i les
obligacions que se’n derivin.
Tot i així aprofitem en aquest punt per recordar que a la sessió plenària del dia 7 de maig
passat, el Grup municipal Socialista va votar en contra de la proposta de l’equip de govern
relativa a l’aprovació de les tarifes dels serveis funeraris municipals per a l’any 2013, pel fet
que sent la societat Inversions Funeràries Reunides, Mémora l’empresa concessionària del
servei, en aquell moment, ho era pel fet d’haver comprat les accions de la funerària De la
Torre-Giraltó que era la concessionària inicial i que l’Ajuntament de Salou va acceptar el
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canvi perquè l’empresa De la Torre-Giraltó conservava la seva personalitat jurídica pròpia i,
el que era més important, conservava i cito textualment “tots els dret i deures compromesos
amb l’ajuntament i els usuaris”. Malgrat això o precisament per això, dels informes tècnics es
desprenia la desaparició de certes prestacions en la gamma més alta, els models de caixes
no eren comparables i cito textualment, també, “només en un 20% dels serveis individuals,
aproximadament, podia establir-se algun tipus de correspondència amb la situació anterior”.
Com sigui que un dels requisits formals que s’exigeix per tal que la fusió per absorció sigui
efectiva és el fet de la subrogació de la nova entitat en tots els drets i obligacions derivats
del contracte inicial, demanem una cura especial, als responsables polítics d’aquest servei,
per tal que l’ajuntament, i els nostres tècnics, per suposat, vetllin d’una manera, insisteixo,
especial amb l’objecte que aquest nou canvi en la titularitat no signifiqui cap pèrdua en la
prestació del servei i es respecti plenament el plec de condicions inicial signat per
l’ajuntament amb l’empresa funerària De la Torre-Giraltó a l’any 2002. Amb aquest prec el
nostre vot serà a favor.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

303.- DESESTIMAR, SI S'ESCAU, EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
DIGITAL DEVELOPMENT STUDIO, S. L. (INSPIRA), CONTRA L'ACORD DE PLE DE 29
DE MAIG DE 2013 PEL QUAL ES VA DECLARAR LA NUL·LITAT DE PLE DRET DE LES
ACTUACIONS MUNICIPALS PER CONCURRÈNCIA DE L'ARTICLE 62·1·e) DE LA LLEI
30/1992, ARREL DE LES QUALS ES DERIVEN DIVERSES FACTURES

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al recurs de Reposició interposat per
Digital Development Studio, S.L. contra l’Acord de Ple
de 29 de Maig de 2013, pel qual es declara la nul·litat
de ple dret de les actuacions municipals per
concurrència de l’art. 62.1.e) de la Llei 30/1992, arrel
de les quals es deriven diverses factures.

Exp. Núm:

8720/2011

Tràmit:

Desestimar el Recurs de Reposició
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Fets
1. Vist els antecedents que figuren a l’expedient instruït per a la declaració de nul·litat de
ple dret de les factures de subministraments i serveis presentades per l’empresa Digital
Development Studio, S.L. (Inspira),
relacionats a l’expedient i les obligacions
econòmiques que dimanen del mateix.
2. La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2011 inicia l’expedient per a la
declaració de nul·litat de ple dret de les factures de serveis i subministraments de
l’empresa “Digital Development Studio, S.L” corresponents a l’any 2011, relacionades a
l’expedient amb els números de fcatura, import i concepte i de les obligacions
econòmiques que dimanen de les mateixes, a tenor del que disposa l’article 62 apartats
e) i f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i el Procediment Administratiu Comú i, atorgant audiència a l’interessat.
3. L’ esmentat acord va ser notificat a l’empresa Digital Development Studio, S.L”, en data
30 de març de 2012.
4. El 19 d’abril de 2012, el Sr. A. P. C., en nom i representació de Digital Development
Studio, S.L, va presentar un escrit d’al·legacions en què d’ entre altres, manifestava que
havia entregat els treballs seguint les instruccions del director de l’escola a través de
més de 160 correus electrònics que annexava a l’escrit d’al·legacions, que havia abonat
les factures dels proveïdors necessaris per a prestar els serveis contractats, que existia
bona fe del contractista i mala fe de l’Administració i sol·licitava que l’indemnitzessin amb
els danys i perjudicis soferts i que s’aixequés la suspensió de l’ executivitat dels actes.
5. En data 15 de maig de 2012, la coordinadora d’ensenyament i el cap del Servei de
Suport Intern, amb el vist i plau del Secretari general de la corporació, informarem sobre
les al·legacions presentades per la mercantil interessada,en el sentit de desestimar-les.
6. En data 8 de juny de 2012, el Cap de Secció de Sistemes d’Informació va emetre el seu
informe en relació amb la propietat dels dominis associats a l’Escola de comerç.
7. En data 11 de juny de 2012, l’Interventor Municipal va emetre el seu informe, on posa de
manifest que compartia íntegrament els informes emesos per la coordinadora
d’ensenyament i pel Cap de la Secció de Sistemes d’informació de l’Ajuntament de
Salou.
8. La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió de data 12 de juny de 2012 va
formular la proposta de resolució per a declarar la nul·litat de ple dret de les factures de
serveis i subministraments relacionats a l’expedien sobre la base de les causes de
nul·litat previstes en els apartats e) i f) de l’article 62.1 de la Llei 30/1992. En el mateix
acord s’acordà suspendre el termini per a resoldre l’expedient fins que la Comissió
Jurídica Assessora no n’emetés el Dictamen preceptiu.
9. En data 18 de juny de 2012 per ofici de l’Alcaldia es remeté a la Direcció General
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d’Administració Local l’expedient de revisió d’ofici per tal l’enviés a la Comissió Jurídica
Assessora a fi que aquesta emetés el Dictamen corresponent.
10. En data 12 de juliol de 2012, la responsable d’ Assistència Jurídica a les Entitats Locals,
amb el vist i plau de la Cap del Servei de Règim Local, informà favorablement sobre al
tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora.
11. En data 2 d’agost de 2012 tingué entrada a la Comissió Jurídica Assessora la petició de
dictamen, formulada per l’Ajuntament de Salou, i tramesa per la Consellera de
Governació i Relacions Institucionals. El 30 d’agost de 2012, el Ple de la Comissió
admeté a tràmit la consulta referida, i en designà ponent en la sessió de 6 de setembre
de 2012.
12. En la sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2012, el Ple de la Comissió acordà
ampliar en un mes el termini d’emissió del dictamen sol·licitat.
13. La Comissió Jurídica Assessora reunida en data 18 d’octubre de 2012, va aprovar el
Dictamen 333/2012, amb la següent conclusió:
“S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici de les actuacions realitzades per
l’Ajuntament de Salou, a través de l’Escola de Comerç de Costa. I l’empresa “Digital
Development Studio, S.L (Inspira)”.
14. La Comissió Informativa de Serveis Interns en el decurs de la sessió de data 5 de març
del present, va dictaminar la proposta de resolució de declaració de la caducitat de
l’expedient administratiu 8720/2011 per a la declaració de nul·litat de les factures
presentades per l’empresa Digital Development Studio, S.L (Inspira) per haver
transcorregut el termini de 3 mesos des del seu inici; l’ inici d’un nou expedient de
nul·litat de ple dret en relació amb el conveni esmentat, incorporació de tota la
documentació, tràmits, informes i acords que formaven part de l’expedient 8720/2011 i,
concedint un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat, als efectes que manifestés el
que estimés convenient.
15. El Ple Municipal en el decurs de la sessió ordinària, de data 27 de març del present, vist
el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març del present,
va aprovar la declaració de la caducitat de l’expedient administratiu 8720/2011 per a la
declaració de les factures presentades per l’empresa Digital Development Studio, S.L
(Inspira) per haver transcorregut el termini de 3 mesos des del seu inici; l’ inici d’un nou
expedient de nul·litat de ple dret en relació amb el conveni esmentat, incorporació de tota
la documentació, tràmits, informes i acords que formaven part de l’expedient 8720/2011
i, concedint un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat, als efectes que manifestés el
que estimés convenient, d’acord amb el que disposa l’article 102.5 de la LRJPAC.
16. El Ple de la Corporació, el dia 29 de maig de 2013, va declarar la nul·litat de ple dret de
les actuacions municipals per concurrència de l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, arrel de
les quals es deriven les factures presentades per l’empresa Digital Development Studio,
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S.L (Inspira), d’acord amb allò exposat en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
de 18 d’octubre de 2012.
17. L’esmentat acord fou notificat a l’interessat el dia 6 de juny de 2013.
18. El dia 6 de juliol de 2013 l’interessat presenta recurs de reposició contra l’anterior acord,
al·legant: infracció dels articles 80 i 81 de la Llei 30/1992, existència d’un càrrec vàlid per
part de l’administració i equitat.
Fonaments de dret

1. La potestat de revisió d’ofici és atribuïda als ens locals, amb caràcter general, per l’article
173 del TRLMRLC.
2. D’acord amb aquest precepte els ens locals poden revisar les seves disposicions i els
seus actes i acords en els termes que estableixi la legislació reguladora del procediment
administratiu comú.
3. En quan al procediment de revisió resulten d’aplicació els previsions incloses a l’article
102 de la LRJPAC, així com les disposicions generals reguladores del procediment
administratiu.
4. En quant al recurs de reposició, ho són els articles 107 i ss. LRJPAC.
5. De conformitat amb l’establert a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, es consideren
íntegrament incorporats els informes emesos en data 15 de maig de 2012 per la
coordinadora d’ensenyament i el cap del Servei de Suport Intern, amb el vist i plau del
Secretari general de la corporació, en data 11 de juny de 2012 per l’Interventor Municipal
i, principalment, el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora núm. 333/2012,
de data 18 d’octubre de 2012 i donant-se per íntegrament reproduïts els Fonaments
Jurídics que contenen, en concret els exposats per la mateixa Comissió Jurídica
Assessora, que es constitueixen com a argument de la present resolució. La
fonamentació jurídica del recurs de reposició no desvirtua el contingut jurídic de la
Comissió Jurídica Assessora.
6. En aplicació, també, de l’article 89.5 de la LRJPAC, i en relació als arguments exposats
en el recurs de reposició, s’emeten els següents informes, que s’adjunten com a annex a
la present resolució, per motivar-la, i que literalment conclouen el següent:
6.1 Conclusions de l’informe del Cap de Secció de Sistemes d’Informació de 25 de juliol
de 2013:
“En referència a la petició d’informe (SECXI0HJ de data 23-07-2013)) sobre els
treballs efectivament realitzats per l’empresa Digital Development Studio SL, i en
l’ambit dels productes informàtics que em correspon informar,
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m’he de remetre als informes que vaig fer amb anterioritat (INFVI07C de data 21-102011 i INFWI038 de data 08-06-2012) que formen part de l’expedient (6020/2011) i
on ja indicava que, en aquesta Secció de Sistemes d’Informació, no tenim ni hem
tingut mai control tècnic o administratiu sobre els dominis www.fundacionecc.es /
www.fundacionecc.com / www.proyectoitaca.es / www.proyectoitaca.com als quals
feien referència una sèrie de factures de la citada empresa i per tant, des del punt de
vista efectiu, no puc considerar cap treball realitzat i ni cap treball recepcionat per
aquesta secció”.
6.2 Conclusions de l’informe de la Coordinadora d’Ensenyament i Esports de 25 de juliol
de 2013:
“3.1. Tal i com consta a l’informe de data 5 de desembre de 2011 (Doc. AUPAC
ENSVI0FW) la majoria de les factures d’aquest proveïdor, relacionen prestacions
que requereixen coneixements tècnics en sistemes d’informació i que van ser
analitzades pel Cap de la Secció de Sistemes d’Informació de dates 21 d’octubre de
2011 i 8 de juny de 2012.
3.2. En relació amb les factures a les quals hi figuren conceptes de subministraments
de material o de prestació de serveis i subministrament de material i, en relació al
material que va se entregat pels ordenances de l’Ajuntament del despatx del Director
de l’ ECC:
3.2.1. En relació amb la factura 54/2011, de data 11/02/2011, per import 1.770,00
euros, en concepte de provisió d’un equip de personalització de targetes de PVC.
Tal i com consta a l’informe de data 5 de desembre de 2011, entre el material que es
va trobar al despatx del Director de l’ ECC hi havia una màquina d’aquestes
característiques. Consultat el preu a internet, en principi el preu del subministrament
s'ajusta al preu de mercat.
3.2.2. En relació amb la factura núm. 55/2011, de data 11/02/2011, per import de
1.504,50 euros, en concepte de serveis d’impressió de credencials PVC, insumos y
software de connexió a la base de dades i impressió de 1.000 targetes comercials
ECC (2 models).
Tal i com consta a l’informe de data 5 de desembre de 2011, entre el material que hi
havia al despatx del Director de l’ ECC hi ha un paquet de targetes de PVC, tot i que
a la factura no hi consten les unitats per tal de determinar si el preu unitari és ajustat
al mercat i si les existències corresponent amb el concepte de la factura. Pel que al
software de connexió a la base de dades, es desconeix la seva existència, atès que
al despatx del Director de l’ECC no hi havia equip informàtic. En relació amb les
targetes comercials no es determina ni a nom de qui es van expedir ni hi ha
constància de la seva existència.
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3.2.3. En relació amb la factura núm. 56/2011, de data 14/02/2011, per import de
1.714,98 euros, en concepte de Impressió del cartell de sala Mikah de Waart,
banners roll up i provisió d’un sistema portàtil amb focus i maleta. Aquest material no
consta entre el material que van baixar els ordenances del despatx del Director de l
’ESCC.
3.2.4. En relació amb la factura 57/2011, de data 15/02/2011, per mport: 1.539,29
euros, en concepte d’Impressió del cartellera de peu fabricada en alumini sobre base
d’acer. Producció de gràfica addicional Itaca per a utilitzar en un stand portàtil en
paper encapsulat mate i diferencia d’imatges stand i banners de qualitat fotogràfica.
Entre el material que van baixar els ordenances del despatx del Director de l’ ESCC
hi ha una cartells adhesius amb iman amb les lletres de “Projecte Itaca”.
3.2.5. En relació amb la factura núm. 146/2011, de data 04/05/2011, per import de
198,24 euros, en concepte de serveis de logística i transport de materials, stands
portàtils, banners, cartelleria, targetes i spiders.
Tal i com consta a l’informe de data 5/12/2011 no es detallen quins materials, quins
banners, quina cartelleria ni a on es traslladen perquè cal tenir en compte que la
única factura que relaciona el subministrament de banners i material com el
relacionat en aquesta factura és del mes de febrer , per tant, cal entendre que
aquesta material facturat el mes de febrer no va ser traslladat fins al mes de maig?.
3.2.6. En relació amb la factura núm. 156/2011, de data 20/05/2011, per import de
1.243,54 euros, en concepte de
-

-

Serveis de transport i logística de material socis ECC, targetes Itaca,
Credencials PVC i cartells de promoció de cursos.
Producció gràfica digital de 100 cartells curs Mikah (2ª edició).
Per la producció gràfica digital de 100 cartels curs Lobsang.
Fabricació de “troquel” per a “cantos romo”.
Per la provisió de targetes comercials projecte desenvolupament personal i
directriu per a A.G (A. G.- Productora 9 Sentit). Inclou servei de troquelat de
“cantos romo”
Per la provisió de targetes comercials projecte de desenvolupament personal
i directiu per a J.M (J. M.) i M.P. Inclou servei de troquelat de “cantos romo”.

Es desconeix si es va prestar el servei de transport del material. Entre el material del
despatx del Director de l’ ESCC no consten cartells del curs Mikah (2a edició), ni
curs Lobsang, ni paper “troquelat” “cantos romo”, ni targetes comercials”.

6.3 Conclusions de l’informe de l’Interventor General de 9 de setembre de 2013:
“1.- Del total de factures reclamades, només unes corresponents aproximadament a
la meitat (26.113,23€ dels 53.723,25€ reclamats) han estat enregistrades, si bé no
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van ser comptabilitzades i van ser retornades per incompliment de la tramitació
Administrativa.
2.- En la meva opinió no s’ha produït enriquiment injust a favor de l’Ajuntament, tant a
causa per la previsible inutilitat dels serveis, d’obligatori coneixement per la empresa
prestadora del mateix, com per la manca de bona fe.
Per altra banda, cal retornar a la empresa tot el material rebut.
3.- Hi ha un import de factures efectivament abonades a DIGITAL DEVELOPMENT
ESTUDIOS S.L i a una empresa mercantilment rel.lacionada: MIMICA PUBLICITAT
S.L. de servis deliberadament fraccionats en contra de la llei, per import conjunt de
15.309,75€, incorrent en unes irregul.laritats conegudes amb posterioritat a la marxa
del SR. M. Segons el meu parer, aquest import s’ha d’incloure en l’expedient de
lesivitat per tal de demanar, en el seu cas, el reintegrament de l’import esmentat”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per Digital Development Studio,
S.L (Inspira) contra l’acord del plenari de 29 de maig de 2013, d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de 18 d’octubre de 2012, l’informe del Cap de Secció
de Sistemes d’Informació de 25 de juliol de 2013, l’informe de la Coordinadora
d’Ensenyament i Esports de 25 de juliol de 2013, i l’informe de l’Interventor General de 9
de setembre de 2013.
2. Ordenar als serveis municipals que custodien el material rebut la seva devolució a
l’interessat.
3. Comunicar la present resolució a l’interessat ales efectes oportuns.
Peu de Recurs
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.

Annex 1 Informe Intervenció
Consta a l’acta original.
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Annex 1 Informe Ensenyament
Consta a l’acta original.
Annex 1 Informe Informàtica
Consta a l’acta original.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 574, DE DATA 16/07/2013, DICTADA
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL EL RECURS
INTERPOSAT PER DISA PENÍNSULA, S.L.U. CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE DATA 13/05/2008,
I L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE TARRAGONA, DE
DATA 08/11/2007

Vista la sentència de data 16 de juliol de 2013, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya 574/13, resolent el recurs interposat per DISA PENÍNSULA, SLU, contra la
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de maig de 2008,
la part resolutiva de la qual diu:

“FALLO
ESTIMAMOS en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de DISA PENÍNSULA SLU, contra la resolución del Conseller de Política
Territorial y Obras públicas de fecha 13/05/2008, que declaró inadmisible por improcedente
el recurso de alzada interpuesto por la aquí actora contra acuerdo de la Comisión de
urbanismo de Tarragona de fecha 8/11/2007, por el cual se dio por enterada del acuerdo del
plenario municipal del Ayuntamiento de Salou de fecha 25/10/2007, por el que se revocó el
acuerdo municipal de aprobación provisional de la Modificación puntual del POUM en lo
referente al incremento de usos admisibles del sector y a la modificación de los artículos 68
y 107 referentes a las áreas de servicio clave 32, en el ámbito del sector 04, Emprius nord; y
ANULAMOS la resolución del Conseller de Política territorial y Obras Públicas de fechas
13/05/2008 y el acuerdo de la Comisión de urbanismo de Tarragona de fecha 08/11/2007,
que dejamos en efecto, y CONDENAMOS a la Comisión de Urbanismo de Tarragona a que
se pronuncie de conformidad con el artículo 90 del Decreto legislativo 1/2005, adoptando
una de las resoluciones previstas en los subapartados a), b) y c) del apartado 1 de dicho
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precepto y en el plazo de un mes contado desde la firmeza de la presente sentencia
comunique fehacientemente a este Tribunal la resolución adoptada que, de conformidad con
lo antes dicho, proceda, desestimando las demás pretensiones de la demanda.”
Atès que l’esmentada sentència condemna a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona a adoptar un altre acord, i l’Ajuntament no resta obligat a efectuar cap actuació
jurídic-administrativa, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i
Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 246/2013,
DE DATA 18/06/2013, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
TARRAGONA, RECURS ORDINARI 347/2010, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM
ESPAÑA, S. A.

Identificació de l'expedient:

Recurs Ordinari 347/2010, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per
France Telecom España, S.A., contra la resolució de data
29 de març desestimant recurs reposició interposat contra
les liquidacions del tercer i quart trimestre de 2009 per la
taxa mòbils

Exp. Núm.

347/2010

Tràmit.

Execució de sentència

Fets
1. El 27 de juny de 2013 es notifica sentència núm. 246/2013, de 18 de juny de 2013, del
recurs de referència, procediment ordinari 347/2010, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per France Telecom España, S.A.., per la
qual, es sentencia:

"FALLO: Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencios-administrativo
interpuesto por la representación procesal de France Telecom España, S.A.
(ORANGE), y en consecuencia anular y dejar sin efecto la resolución impugnada, así
como las liquidaciones giradas. Sin costas."
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2. Per comunicació de 25 de juliol de 2013, notificada el dia 31 de juliol de 2013, es declara
la fermesa de la sentència citada anteriorment.
Fonaments de dret
1. Article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa: una vegada ferma la sentència, l'òrgan que hagués dut a terme l'activitat
objecte del recurs, la durà al seu pur i degut compliment, comunicant-ho així al òrgan judicial
corresponent. El termini per a l'execució de la sentència és de 2 mesos.
2. Article 52.2.d) del 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 i, en el mateix sentit, article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: L'òrgan competent per a la
execució de la sentència és el Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Procedir a l'execució de la sentència núm. 246/2013, de 18 de juny de 2013, del recurs de
referència, procediment ordinari 347/2010, Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Tarragona, interposat per France Telecom España, S.A., i procedir, de conformitat amb
l'article 104 de la LJCA, a anul·lar i deixar sense efecte la resolució impugnada, així com les
liquidacions girades, així com les següents liquidacions girades:

Liquidació tercer trimestre 2009:
Liquidació quart trimestre 2009:

Núm. Liquidació
Import
21.039,00 € 2009 001484
21.039,00 € 2009 001485

2. Procedir a la devolució dels següents avals depositats:

Aval tercer trimestre 2009:
Aval quart trimestre 2009:

Núm. Registre especial d'avals
Import
21.039,00 € 2009/37.325 Caja Madrid
21.039,00 € 0030-1518-04-0143079-211 Banesto

3. Acusar rebuda de la comunicació de 25 de juliol de 2013, notificada el dia 31 de juliol de
2013, pel qual es declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.
4. Notificar aquesta resolució al Jutjat de referència i a France Telecom España, S.A
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502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 256/2013,
DE DATA 26/06/2013, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
TARRAGONA, RECURS ORDINARI 185/2012, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, S. A. U.

Identificació de l’expedient:

Recurs Ordinari 185/2012, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per
Telefonica Móviles España, S.A., contra la resolució de
data 1 de març de 2012 desestimant recurs reposició
interposat contra les liquidacions del tercer i quart
trimestre de 2011 per la taxa mòbils.

Exp. Núm.

185/2012

Tràmit.

Execució de sentència.

Fets
1. El 28 de juny de 2013 es notifica sentència núm. 256/2013, de 26 de juny de 2013, del
recurs de referència, procediment ordinari 185/2012, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per Telefónica Móviles España, S.A.,
per la qual, es sentencia:

“FALLO: Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencios-administrativo
interpuesto por la representación procesal de Telefónica Móviles España, S.A. y en
consecuencia anulo y dejo sin efecto la resolución impugnada, así como las
liquidaciones giradas. Se condena en costas al demandado, con el límite de 400
euros, IVA incluido, al que se sumará la cuantía abonada por el actor en concepto de
tasa judicial.”
2. Per Diligència d’ordenació de 30 de juliol de 2013, notificada el dia 31 de juliol de 2013, es
declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.
Fonaments de dret
1. Article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa: una vegada ferma la sentència, l’òrgan que hagués dut a terme l’activitat
objecte del recurs, la durà al seu pur i degut compliment, comunicant-ho així al òrgan
judicial corresponent. El termini per a l’execució de la sentència és de 2 mesos.
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2. Article 52.2.d) del 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 i, en el mateix sentit, article 22.2.d)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: L’òrgan
competent per a la execució de la sentència és el Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Procedir a l’execució de la sentència núm. 256/2013, de 26 de juny de 2013, del recurs
de referència, procediment ordinari 185/2012, Jutjat Contenciós Administratiu número 1
de Tarragona, interposat per Telefónica Móviles España, S.A., i procedir, de conformitat
amb l’article 104 de la LJCA, a anul·lar i deixar sense efecte la resolució impugnada, així
com les següents liquidacions girades:

Liquidació tercer trimestre 2011:
Liquidació quart trimestre 2011:

Import
45.636,00 €
45.636,00 €

Núm. Liquidació
2011 001450
2011 001451

2. Procedir a la devolució dels següents avals depositats:

Aval tercer trimestre 2011:
Aval quart trimestre 2011:

Import
Núm. Registre especial d’avals
45.636,00 € 14/008825-84 Bilbao Bizcaia Kutxa
45.636,00 € 0182000739791 BBVA

3. Acusar rebuda de la Diligència de Notificació de 30 de juliol de 2013, notificada el dia 31
de juliol de 2013, pel qual es declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.

4. Notificar aquesta resolució al Jutjat de referència i a Telefónica Móviles España, S.A.

503.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SISENA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2013
Vista la normativa aplicable a les transferències de crèdit entre aplicacions, concretament els
arts. 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, els arts. 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d’hisendes locals en matèria de pressupostos, i l’art. 12 de les Bases d’execució del
Pressupost Municipal vigent, així com la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària.
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Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenaran la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetran a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per Intervenció i Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
Atès l’anteriorment exposat, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (7 de CIU, 3 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:

PRIMER.- APROVAR la sisena modificació de crèdits, d’acord amb el següent detall:
Despeses:
Orgànica

Programa

Econ.

11
21
12
12
24
25
21
07
03
02
14
15
16
01

132
132
430
433
924
930
132
930
162
310
320
340
334
459

16200
21400
22634
22635
22637
22638
22707
22709
22715
22717
31100
31100
48906
61907

02
19
19
01
10
24
15
01
21
20
02

155
920
920
151
920
924
340
155
132
169
155

21002
22000
22201
22612
22709
48902
48908
61900
62401
62402
61900

Descripció
Formació i perfeccionament Policia Local
Conservació i manteniment vehicles Seguretat
Despeses diverses Comerç, Consum i Mercats
Despeses diverses Promoció Econòmica
Despeses diverses Participació Ciutadana
Fons de Contingència
Servei Grua
Altres despeses diverses Àrea Econòmica
Recollida d’escombraries i neteja viària
Socorrisme i plataformes platges
Despeses rebuts activitats Ensenyament
Despeses rebuts activitats Esports
Entitats Culturals
Urbanització PPR-1
TOTAL

Import
-3.000,00
-25.000,00
-9.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-36.000,00
-15.000,00
-2.662,00
-20.000,00
-10.000,00
-3.000,00
-4.000,00
-3.000,00
-209.286,71
-344.948,71

Conservació i manteniment vies públiques
Material oficina Ordenances
Comunicacions postals oficials
Despeses diverses Arquitectura
Contractes realitzats per altres empreses
Subvencions Participació Ciutadana
Subvencions entitats esportives
Infraestructures i obres als carrers Arquitectura
Inversions Policia Local
Inversions Brigada
Infraestructures i obres als carrers Enginyeria
TOTAL

10.000,00
10.000,00
20.000,00
17.662,00
3.000,00
8.000,00
7.000,00
51.929,69
54.000,00
6.000,00
157.357,02
344.948,71

SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies, durant el qual els
interessats podran presentar les al·legacions que estimin oportunes, considerant-se l’acord
definitiu en cas de que no n’hi hagués cap.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí, gràcies, bon dia. Bé, se’ns presenta un expedient, el sisè de l’exercici en curs, de
readaptació pressupostària per vinculació jurídica de partides fonamentalment al Capítol 2 i
al Capítol 6 d’Inversions. En termes absoluts no són massa grans i, a més a més, no es
suplementa, estem dins del que és el mateix pressupost que havia deixat ultimat l’anterior
modificació de crèdit. És conseqüència de minoració i suplementació d’algunes partides per
vinculació jurídica sotmeses a qüestions generalment tècniques com material d’oficina,
comunicació postal, despeses d’arquitectura, conservació i manteniment de vies, vehicles,
camins, contractes amb altres empreses, etc, etc. Adaptacions totes elles que estaven
degudament explicades i documentades. El Capítol 6 presenta una minoració de 209.000 €
provinents del Pla Parcial Residencial número 1 i una suplementació en la qual destaquen
unes actuacions immediates al barranc de Barenys, la compra d’una carrelita elevadora, de
dos cotxes per la Guàrdia Urbana, etc, etc. Amb la qual cosa aquesta minoració es
suplementa amb 60.000 € del Capítol 6.
Bé, estem davant del que ja hem dit altres vegades, tot i que en teoria, en teoria, el rigor
pressupostari segueix igual que es comença i fóra el desitjable, també és cert que en el
muntant global, crec que estem parlant de 42 milions d’euros, jo crec i entenc que fins a un
cert punt és una prerrogativa del govern que tingui moviments interns sempre i quan no hi
hagi suplementació de crèdit i es contingui la despesa en adaptació als recursos que es
tenen.
Per tant, el vot del meu grup serà l’abstenció tenint en compte que és un tema purament
instrumental i purament de gestió de les regidories.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Més intervencions? Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, en aquest punt el nostre grup votarà en contra per diferents motius. En primer
lloc no estem d’acord en disminuir les partides d’ensenyament, esports i entitats culturals,
encara que no siguin quantitats molt elevades, ja s’ha dit abans, perquè aquestes partides,
les partides d’ensenyament, esports i entitats culturals entenem que ja són prou exigües les
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dotacions inicials i creiem que hi ha d’altres partides que podrien aprimar-se molt més com
són, per exemple, les de publicitat. Tampoc veiem clar disminuir en 25.000 € la partida de
conservació de vehicles de seguretat, ja que hem tingut l’ocasió de comprovar l’estat interior
d’alguns vehicles policials, que són francament millorables, i que donen una imatge
deplorable del nostre municipi. Tampoc estem d’acord amb les partides d’escombraries que
un dia pugen, en una modificació de crèdit, i en la pròxima modificació baixen com els
ascensors, mentre que desgraciadament a la pràctica la neteja del municipi deixa molt que
desitjar. Això pel que fa a les partides que financen la modificació.
Si entrem a l’apartat de les partides que es suplementen, com són les de material d’oficina,
d’ordenances o comunicacions postals, entenem que el seu increment manifesta una mala
planificació pressupostària, ara bé, el que és inconcebible és com és possible que la
subvenció al Club Nàutic de Salou porti dos anys, el 2012 i el 2013, sense pressupostar i
que s’hagi de suplementar ara per falta de previsió.
Però a banda d’aquestes raons, el nostre grup considera absolutament inadequada la
justificació de la modificació de crèdit feta pel regidor delegat Sr. Barragán que la considera
necessària a causa, d’entre d’altres, del retard en el pagament del PAM 2013 de la Diputació
de Tarragona a l’Ajuntament de Salou. Miri, Sr. Barragán, tenim en aquest cas la proposta,
la tenim aquí, si no l’ha llegit en tot cas li puc facilitar, tenim la proposta que es fa per part de
la Comissió informativa d’Actuacions Integrals al Territori, en data 17 de setembre de 2013, i
es fa al Ple de la Diputació en la qual el punt 17 de la relació de fets s’especifica que
l’Ajuntament de Salou és deutor de la Diputació, l’Ajuntament de Salou és deutor, i no
s’adoptarà l’acord de concessió de subvenció del PAM 2013 fins que compleixi el requisit de
no ser deutor, és a dir, de liquidar el deute contret amb la Diputació. El retard no és, per tant,
imputable a la Diputació si no a la nostra condició de deutors d’aquesta institució. Si a tot
això afegim la nostra posició contrària als pressupostos generals del 2013 és evident que,
per tot allò que hem dit, el nostre vot serà en contra d’aquesta sisena modificació de crèdit.

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

Sr. Barragán:
-Bé alcalde, simplement per a clarificar, el tema del PAM i el retard pel que sortim deutors és
un tema purament administratiu que té solució, no és que siguem deutors sinó que
simplement hi ha hagut una diferència i falta acabar-la d’aclarir. Em penso que ja està
aclarida a dia d’avui, l’interventor em confirma que ja està. Simplement ha sigut un malentès
administratiu per dir-ho així. Però el que sí que és cert és que sí que hi haurà retard tant en
el PAM com en el PUOSC perquè el PAM encara no ha sortit el que hem de cobrar els
ajuntaments i el que sí que és cert és que el PUOSC, el Pla Únic d’Obres i Serveis de la
Generalitat, ja ens han comunicat que no serà efectiu fins l’any vinent. Nosaltres ja teníem
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aquest any el pressupost, teníem consignats aquests diners per fer una sèrie d’obres i,
sobretot, sobretot, destinar-ho a obra pública.
Com que això s’ha retardat ens hem vist obligats per a no retardar aquestes inversions que
són totalment necessàries, per no tenir que retardar-les ens hem vist obligats a fer aquesta
modificació però principalment tota la quantitat de la modificació va destinada tota a obra
pública, i això és el que ha de quedar clar, ho ha dit molt bé el Sr. Otal, el Sr. Otal ha dit que
això no significa que suplementem, que haguem d’anar a crèdits, que tinguem que anar a
buscar més diners, simplement és una modificació entre partides, per tant, innòcua a efectes
pressupostaris i l’important és que podrem arreglar el barranc de Barenys abans de
Setmana Santa, el tram que queda per fer, i podrem arreglar totes les voreres que aquest
hivern no s’han pogut fer precisament per aquest retard en l’arribada dels diners. I això és
l’important, l’important és això, que la ciutadania es veurà beneficiada d’aquesta decisió. Res
més.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Barragán. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Si em permet, a veure, l’important és això però també l’important és dir les coses tal i com
són i, evidentment, el que no es pot dir és que hi ha un retard degut, en fi, aparentment a
una mala gestió quan el que tenim de la Diputació, quan el que tenim és tota la llista de les
administracions locals la concessió del PAM, concretament en el cas de Cambrils cinquantaquatre mil i pico d’euros, en el cas de Vila-seca quaranta-vuit mil cent trenta i en el cas
nostre no apareixem per la senzilla raó que som deutors. No entro en l’anàlisi de les raons
però clar som deutors senzillament per un motiu, perquè no hem pagat i ja està. Per tant, Sr.
Barragán, per tant Sr. Barragán diguem les coses amb claredat.

Sr. Barragán:
-No, no, jo ja les dic, vostè les ha de dir com les ha de dir perquè no és tot el tema del PAM
perquè s’hagi retardat el PAM, és que hem de fer més inversions, és per el PUOSC, el PAM,
etc, etc, i això ens fa falta. El PAM és una petita part de finançament per arreglar aquestes
coses però no és la causa principal, és el PAM, el PUOSC i algunes inversions més que
s’haurien de fer i que no han arribat els diners. Això simplement és no retardar tota aquesta
obra pública que és totalment necessària, no confonguem les coses que no és el problema
aquest.

Sr. Henar:
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-Sr. Barragán no ens confonem, no les intenti diluir vostè en una cortina de fum, hem dit el
que hem dit i jo crec que està tot clar.

Sr. Alcalde:
-Sr. Barragán ho ha deixat molt clar, no insisteixi si us plau, perquè està claríssim.

Sr. Henar:
-I jo també Sr. Granados, i jo també.

600.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS

601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2014

Exp. Núm: 5723/2013
Tràmit: Proposta de resolució dies festes locals designats per l’Ajuntament de Salou
per al 2014.
Fets
1.- Vista l’Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació EMO/202/2013, de 22 d’agost,
publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 2013, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2014, les quals es relacionen a continuació:
-

1 de gener ( Any Nou)
6 de gener ( Reis)
18 d’abril ( Divendres Sant)
21 d’abril ( Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig ( Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost ( l’Assumpció)
11 de setembre ( Diada Nacional de Catalunya)
1 de novembre ( Tots Sants)
6 de desembre ( Dia de la Constitució)
8 de desembre ( La Immaculada)
25 de desembre ( Nadal)
26 de desembre ( Sant Esteve)
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2.- Atès que cada any l’Ajuntament estableix les dues festes locals del municipi, per a l’any
següent.
Fonaments de dret
1.- Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis municipals.

Per tot l’exposat, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1.- Fixar com a festes locals els dies següents:
- Divendres, 31 de gener
- Dijous, 30 d’octubre

700.- ASSUMPTES URGENTS

Sr. Alcalde:
-Sr. Secretari, hi ha algun assumpte urgent?

Sr. Alijo:
-Una moció presentada pel Grup Popular que va arribar quan ja estava distribuïda l’ordre del
dia.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. Garcia:
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-Sr. Alcalde prèviament ens agradaria aclarir una sèrie de qüestions respecte a la moció a la
qual fa referència el senyor secretari. El Grup Popular va presentar una moció a la
Secretaria de l’ajuntament, concretament divendres, a les 14:00 hores, a les dues del
migdia. És una moció doncs que es presenta per debatre o per demanar al Govern de la
Generalitat de Catalunya que abandoni el discurs sobiranista, un discurs sobiranista que
nosaltres entenem que està posant en perill la materialització del macroprojecte de BCN
World, no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè així s’ha manifestat pel propi president de
BCN World, el Sr. Xavier Adserà, que ha traslladat aquest malestar per part dels inversors
dient que si Catalunya sortís de la Unió Europea doncs ells no estarien disposats a fer
aquesta important inversió.

Sr. Alcalde:
-Senyor secretari, procedim a votar la urgència?

Sr. Garcia:
-No, no, un moment.

Sr. Alcalde:
-Procedeixi senyor secretari. Votem primer la urgència i entrem després en el fons.

Sr. Garcia:
-No, és que jo li agrairia senyor alcalde, no faré més referència al contingut de la moció però
li agrairia que em deixés acabar perquè possiblement no farà falta votar la urgència, per això
li agrairia que vostè em deixés acabar.
Vam presentar aquesta moció el divendres a les dues, com és costum habitual a la nostra
Corporació, doncs fins al mateix divendres es poden presentar mocions perquè entrin a
l’ordre del dia i el motiu pel qual no ha entrat com a punt ordinari és que se’ns ha dit que ja
estava redactat l’ordre del dia, aquí no hi tenim res a dir, evidentment, l’ordre del dia ja podia
estar redactat però sí que és veritat que entenem que davant d’aquestes situacions
possiblement el que hauríem de fer al no tenir un reglament orgànic municipal, un ROM que
determini la data límit, dia i hora que els grups polítics podem presentar unes mocions per tal
que es debatin com a ordinàries i no que hagin d’entrar com a urgents, doncs crec que
almenys hauríem de determinar aquestes qüestions, data límit i hora límit en la qual els
grups polítics podem presentar aquestes mocions. Però és que no obstant creiem que
l’ordre del dia tot i que estigués redactada es podia haver modificat i es podia haver
modificat sense vulnerar en qualsevol cas la reglamentació estatal existent, que és el ROF,
el Reglament orgànic de funcionament de les administracions locals perquè aquest

 33
42
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²261Q47072Z4P0N4W0JQSp»
²261Q47072Z4P0N4W0JQSp»
261Q47072Z4P0N4W0JQS

 SECXI0NB



30-09-13 09:50

reglament el que diu és que les actes, perdó, les convocatòries s’han de convocar com a
mínim amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració del plenari, és a dir, que fins dilluns a
les 12 hores del matí hauríem tingut temps per poder modificar aquesta convocatòria i que la
moció s’hagués presentat com a punt ordinari perquè de fet és el que creiem, creiem que és
una moció que no ha d’entrar com a urgent, és una moció que nosaltres no defensarem en
cap moment la urgència perquè creiem que s’hauria de debatre com a punt ordinari. Però és
que, a més a més, podem afegir una qüestió i és que ja som conscients que la votació de la
urgència no prosperaria i no prosperaria perquè a la pròpia Junta de Portaveus que vam
tenir ahir doncs tant RDS com UMdC, com el propi grup de CiU, ja van manifestar que ells
no votarien la urgència d’aquesta moció.
En definitiva tot i que ells haguessin estat disposats a votar la urgència d’aquesta moció
nosaltres creiem que aquesta moció s’ha de debatre com a punt ordinari i no com a urgent i
per això el que farem serà retirar la moció del plenari d’avui perquè no es debati com a
urgent i al sortir d’aquest plenari la tornarem a presentar a efectes de que es pugui debatre
en la propera sessió plenària.
No obstant, sí que ens agradaria agrair públicament la predisposició del partit Socialista de
Catalunya que ahir va manifestar també que ells sí que votarien a favor de la urgència de la
moció per a poder-la debatre en aquest plenari tot i ser conscients que estan a les antípodes
de la nostra opinió respecte a aquesta qüestió però creiem que aquesta bona voluntat el que
demostra és un tarannà de participació i d’higiene democràtica que permet que tots els
grups puguem expressar les nostres opinions sense cap tipus de problemàtica. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Garcia. Senyor secretari una pregunta si us plau, quan el grup municipal
del Partit Popular presenta aquesta moció, estaven signades totes i cadascuna de les vint-iuna ordres del dia i entregades pel seu repartiment senyor secretari?

Sr. Alijo:
-Així consta, jo el divendres estava de vacances, consta en una nota que va fer el
vicesecretari, i estaven signades i no sé si havien començat a distribuir-se. En tot cas, es va
presentar a les dues.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Es dóna per retirada aquesta moció.

Sr. Otal:
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-Sr. Alcalde per al·lusions.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Otal.

Sr. Otal:
-El que no m’agradaria és que la gent que ens està escoltant tingués qualsevol mínim dubte
de que com a mínim pel que fa referència al meu grup polític té cap inconvenient en què
s’expressi la moció en el moment que sigui. El que no pot ser és “estar en misa y repicando
a la vez”, es decir, una discutida cuestión procedimental de inclusión o no en el orden del dia
lo que no puede es trasladarse el problema a los demás. En primer lloc, perquè vostè mateix
està reconeixent que no és procedent considerar-ho com una cosa urgent, és a dir, si a mi
se’m va preguntar si jo votaria a favor de la urgència és que no és urgent i punt i final. Per
tant, el del tarannà democràtic sobra perquè no em donarà vostè lliçons a mi de tarannà
democràtic, punt i final. Jo vaig dir que no votaria a favor de la urgència per tres motius que
no repetiré ara, però el tarannà democràtic el tenim tots, eh. Vostè mateix diu que no és
urgent, doncs no miri, no és urgent i no la votaré i punt i final. Res més.

Sr. Garcia:
-Sr. Otal jo no he de donar lliçons a ningú, a ningú.

Sr. Otal:
-Doncs les està donant.

Sr. Garcia:
-Jo no he de donar lliçons a ningú, l’únic que he volgut ha sigut manifestar el meu agraïment
al grup municipal del Partit Socialista de Catalunya per aquesta predisposició, ni més ni
menys.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé, si us plau.

Sr. Pellicé:
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-Si em permet, en la mateixa direcció, està molt bé que ara vulguin modificar el reglament,
està molt bé, però fins avui hi ha hagut unes regles de joc que tothom ha sabut com jugàvem
i, per tant, el que sempre hem fet ha sigut presentar amb suficient temps aquestes mocions.
Però sempre ho hem fet amb antelació suficient. Passa això a l’equip de govern o a
membres de l’equip de govern i ara resulta que ens fiquem les mans al cap, vull dir que
aquestes són les regles del joc i les que s’han assumit i punt.
Per una altra banda, una mica el que deia el company Pablo, vull dir, el tema entenem que
no és urgent, si acabem votant la urgència a tot doncs ja no cal que es voti i se’n va per la
urgència, senzillament escolta, quan es faci una proposta, una moció doncs ja no cal que la
votem perquè al final entendrem que tot és urgent i punt. Per tant, home, són les regles del
joc que sempre hem entès i doncs que sigueu els primers d’assumir-les i, per tant, no tenim
cap inconvenient en debatre-ho quan convingui. Gràcies.

Sr. Garcia:
-Efectivament Sr. Pellicé però suposo que vostè estarà d’acord amb mi que en aquest cas
les regles del joc són una mica ambigües en el sentit que no estan determinades ni una hora
límit ni un dia límit per presentar les mocions, jo crec que en aquest sentit hi estem tots
d’acord. L’únic que volem és que per seguretat jurídica tots els grups polítics, entre tots ens
posem d’acord i determinem aquest horari i ja està, no hi ha cap tipus de problema, per
evitar que es torni a produir una situació així.

Sr. Alcalde:
-A veure, Sr. Secretari un aclariment, no es va quedar en aquesta última Junta de Portaveus
que divendres a les 12:00 hores?

Sr. Alijo:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Es va quedar així.

Sr. Henar:
-Si em permet.
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Sr. Alcalde:
-Perdoni que estic parlant jo. Bé, una qüestió més, aquest funcionament ha estat tota la vida
igual, el lògic i més normal és que com a mínim es faci una trucada sabent que s’ha de
presentar una moció a última hora o qualsevol altre qüestió a última hora, si no a mi, si no
em voleu trucar a mi, a la Secretaria, per dir, escolti, miri, parin un moment tot el procés
perquè resulta que presentarem una moció a última hora i no hagués passat això, però clar,
aquí ningú ha rebut cap trucada, ningú ha rebut res advertint d’aquest fet, per tant, nosaltres
hem de donar el curs normal i habitual que portem des de sempre, ni més ni menys. I
escolti, que les coses s’han de millorar, evidentment que sí, per això estem, i per això vam
dir divendres a les 12:00 hores. Però jo crec que aquestes coses es poden evitar
simplement amb una trucada de telèfon i dir, escolteu-me no tanqueu l’ordre del dia perquè
resulta que presentem una moció, és una cosa tan senzilla com aquesta. Ara no s’ha fet.

Sr. Garcia:
-Sr. Granados si no s’ha fet és perquè possiblement no es va poder, no hem de buscar cap
tipus de res.

Sr. Alcalde:
-Al matí estaven vostès a l’Ajuntament de Salou, a primera hora.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Per al·lusions reiterades. Miri, aquest debat posa un cop més de manifest una qüestió molt
clara i que és la desconfiança i la descoordinació existent entre els partits que conformen
l’equip de govern que s’afegeixen a les ja posades de manifest pel meu grup en el Ple del
passat mes d’agost i al creuament de declaracions de la passada setmana sobre si al darrer
any d’aquesta legislatura el Partit Popular ostentarà o no l’alcaldia. El resultat de tot això és
confusió i incomprensió per part dels ciutadans i afectació negativa a la governació de la
ciutat i als projectes de futur i, per tant, sensació Sr. Granados d’inestabilitat política que en
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absolut afavoreixen els interessos generals que requereixen de grans dosis d’unitat en
moments transcendents pel futur del nostre municipi, i això ho hem pogut veure clarament
ara mateix.
El meu grup pot entendre les raons esgrimides pel Sr. Granados, l’alcalde, i pel primer tinent
d’alcalde, el Sr. Garcia, que en aquest cas malgrat formar part del mateix equip de govern
defensen posicions enfrontades, entre el primer, en aquest cas el Sr. Granados,
s’argumenta amb raó que la convocatòria del Ple ja estava signada, en el segon cas, per
part del Partit Popular, i també amb raó, s’aplica l’argument que en absència de cap
disposició explícita, de cap reglament orgànic de funcionament de l’ajuntament que marqui
un termini o un horari de presentació de mocions és la que genera aquesta possible
confusió, si bé, també és veritat, com ja s’ha dit, el costum històric de presentar les mocions
com a molt tard a les 12:00 hores del migdia del divendres anterior a la celebració del Ple.
Estem parlant, de totes maneres, de si la moció es va presentar a les 14:02 hores i el Ple es
va convocar a les 14:17 hores, és a dir, estem parlant de minuts i estem convençuts que si
hi hagués una bona entesa política entre els dos partits del govern, cosa que es posa de
manifest, fins i tot en aquest Ple de forma molt clara, el problema hauria sigut una tormenta
en un got d’aigua mentre que donades les circumstàncies pot esdevenir o ha esdevingut un
joc de trens.
Miri, el meu grup, en aquest cas, i agraim les paraules del Sr. Garcia, no hauria tingut cap
problema, en benefici de la llibertat d’expressió política dels grups del consistori de votar a
favor de la urgència per tal que el grup del Partit Popular hagués presentat la seva moció i
s’hagués pogut explicar i obrir el debat, si bé, també volem deixar clar, com ha dit el Sr.
Garcia, que nosaltres a la moció concreta hauríem votat en contra i votarem en contra si la
moció concreta que es presenta al mes d’octubre, per la via ordinària, és exactament igual o
molt similar a la mateixa.
Bé, en tot cas, no és el moment crec jo ara d’obrir el debat sobre la moció, deixem-ho pel
moment en què es presenti, en tot cas agraïm les paraules del Sr. Garcia i creiem que amb
aquesta retirada el que es fa és un exercici de sentit comú que pot permetre, en definitiva,
que d’aquí a un mes es pugui debatre el contingut de la seva proposta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Alguna intervenció, algun prec, alguna pregunta més?
No? Doncs, s’aixeca la sessió. Molt bon dia.

Sr. Henar:
-Perdó, perdó. És que ha anat molt ràpid. N’hi ha una, hi ha una pregunta, però de precs i
preguntes.
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Sr. Alcalde:
-Ho he preguntat i si diuen que no n’hi ha. És que no escolten.

Sr. Henar:
-Sí, sí. Hem escoltat, el que passa és que vostè ha anat més ràpid que el rayo.

Sr. Alcalde:
-Jo he preguntat si no hi havia cap intervenció més.

Sr. Henar:
-N’hi ha una.

Sr. Alcalde:
-Digui, digui, en exercici de la seva llibertat d’expressió.

Sr. Henar:
-Només faltaria.

800.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Henar:
-Només un prec i serà ben curt perquè sembla que en aquest Ple ha anat tot molt ràpid. Miri,
al Ple del dia 3 d’octubre de 2012 li vam plantejar el tema dels 76.429 € que l’ajuntament
havia dipositat davant de la Lliga Nacional de Futbol Sala en concepte de dipòsit al que la
lliga obligava al Club Futbol Sala Laguna Playas de Salou i, en relació al qual, l’11 de maig
de 2011, el Sr. David Ninyà en representació de l’Ajuntament de Salou i el Sr. José Laguna,
en representació del club salou futbol-sala Laguna Playas de Salou, varen signar un acord
on el Sr. José Laguna feia un reconceixement de deute i es comprometia a tornar aquests
76.000 € tot i que en la curiosa forma, com ja hem manifestat en d’altres plens, consistent en

 39
42
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²261Q47072Z4P0N4W0JQSp»
²261Q47072Z4P0N4W0JQSp»
261Q47072Z4P0N4W0JQS

 SECXI0NB



30-09-13 09:50

el retorn d’un 25% anual de la subvenció que precisament rebien de l’ajuntament. Vostè Sr.
Granados es va comprometre en aquell moment i cito textualment les seves paraules que
consten a l’acta tot dient “per això també li dic que intervindrà l’Àrea de Serveis Econòmics
als efectes d’exigir o utilitzar l’expedient adient per tal de reclamar la quantitat que es degui a
l’Ajuntament de Salou”, octubre del 2012.
Al Ple del mes de maig de 2013, com tot seguia igual sense cap mena d’informació ni de
l’Àrea de Serveis Econòmics, ni de la de Joventut i Esports, ni de la de Contractació vàrem
en aquest Ple reiterar la pregunta per tal que se’ns informés de la situació d’aquest
expedient i del retorn d’aquests diners que entenem que es deuen a Salou. En aquest cas
Sr. Granados, vostè ens va contestar que una de les primeres qüestions que li havia
encarregat al senyor vicesecretari quan va prendre possessió, va ser aquest tema afegint
que se’ns aniria informant quan la qüestió estigués més avançada.
Doncs bé, ha passat un any des de la primera pregunta a l’octubre del 2012 i no hi ha cap
novetat. Creiem Sr. Granados que és suficient temps com per tenir les idees clares al
respecte. Demanem que ens digui amb claredat si ja han realitzat el rescabalament
d’aquests diners o en cas contrari que ens digui, d’una vegada, quin és el termini raonable
que l’equip de govern considera o que s’ha marcat per aclarir definitivament el tema en un
moment de greus necessitats econòmiques per les administracions locals. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-En primer lloc, li vull agrair aquesta intensitat en recordar les meves paraules, les recordo,
però li agraeixo molt i el compromís s’està complint Sr. Zacarias. Una altra cosa és que pel
que sigui a vostè no se l’hagi anat informant però pensi que des de l’Àrea d’Esports i des de
l’Àrea de Serveis Econòmics han fet tot el que calia i de fet hi estan treballant i ara, en tot
cas, ja l’informaran. Però moltes gràcies Sr. Zacarias per la seva insistència en el
recordatori, molt interessant. Gràcies.

Sr. Henar:
-De res Sr. Granados.

Sr. Barragán:
-De totes maneres dir-li alcalde que el que vostè va ordenar s’està complint. Ens vam reunir
amb els Serveis Jurídics, el que passa és que potser no han informat amb el degut temps
però a la propera Comissió em comprometo a portar la informació. S’ha demanat aquest
rescabalament a la Federació, estem esperant la contesta per seguir actuant. Els Serveis
Jurídics ja els hi explicaran en la propera Comissió. Però li puc dir que ja s’ha demanat
aquesta quantitat a la federació que és a qui correspon.
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Sr. Alcalde:
-Això també Sr. Barragán és interessant que es pugui reconèixer el treball que s’està fent
perquè si no poden arribar a pensar, com pensen, que no s’hi està treballant i és interessant
que els vagin informant de forma puntual. Gràcies.

Sr. Henar:
-En tot cas, sí que li demano que això sigui objecte d’un punt d’informació a la Comissió
pertinent perquè vostè diu que s’ha demanat a la Federació però la Federació el que ens
dirà molt possiblement, i me n’acabo d’assebentar del que vostè està dient, però és molt
probable que la Federació digui que aquests diners estaven dipositats per un senyor que es
diu Laguna i que, per tant, vostès aquí no hi pinten res, no pintem res nosaltres en aquest
sentit, l’ajuntament. Per tant, jo no estic parlant només de procediments administratius,
d’escrits, etc. Escolti, existeix un pla clar per saber com aconseguir recuperar aquests
diners? És el que no veig. I, en tot cas, sí que li prego Sr. Barragán, no en aquest Ple perquè
lògicament vostè s’ho ha de preparar, màxima informació puntual i dedicar-li el temps que
requereixi per explicar clarament a l’oposició, en aquest cas al partit Socialista, quins són els
terminis, els calendaris, els plaços, en definitiva, les accions previstes per tal de recuperar
aquests diners de l’ajuntament. Gràcies.

Sr. Barragán:
-Ja li he contestat abans.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Alguna qüestió més?

Sr. Henar:
-Li he dit una.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies per la seva assistència i s’aixeca la sessió.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:38 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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