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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/7/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 26 DE JUNY DE 2013.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 26 de juny de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 29 DE MAIG DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 29 de maig 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 2962 FINS
AL NÚMERO 3358 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets des del número 2962 fins al número 3358 de l’any 2013. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN DEFENSA DE LES
"POLÍTIQUES LOCALS D'HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER PROTEGIT"
Vista la moció que presenta el Grup municipal de CiU i que es transcriu tot seguit:

“Habitualment l’urbanisme i les polítiques d’habitatge han estat una matèria especialment
d’àmbit local, segurament per la proximitat necessària a l’hora de planificar el territori, el
òrgans que les gestionen, i els afectats/beneficiats per les mesures.
És, per tant, el nivell local el que s’encarrega de la competència en matèria d’habitatge,
trobant-nos amb una legislació estatal molt genèrica que ens fa centrar en la legislació
específica del sector en gran part catalana, atenent que la matèria és de competència
autonòmica.
Es pot dir que en matèria d’habitatge hi ha competències on existeix concurrència entre
Generalitat i ajuntaments, que es poden resumir en el foment públic de l’habitatge. Els
objectius són els de facilitar l’accés a l’habitatge, millorar-ne la qualitat del mateix i adequar
el seu cost a la realitat de renda; i per assolir-los, la fórmula recurrent de la Generalitat ha
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estat la de cooperació amb els ajuntaments, malgrat ser una competència exclusiva de la
Generalitat.
En concret, per promoure els habitatges de lloguer protegits hi ha mesures de foment des
del 1992 i els successius plans de l’habitatge els han anat mantenint amb una estructura
molt semblant. Els ajuts, tant per les institucions públiques com operadors privats, han
consistit sobretot en dos tipus de línia: Subvenció directa (un cop acaba la promoció); i
subsidiació del préstec. (amb terminis d’amortització diferents segons cada pla,satisfets
directament a les entitats financeres).
El Govern espanyol, amb l’aprovació a través del Senat i Congrés, ha promogut una
esmena al Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer de
vivendes. Aquesta esmena preveia suprimir amb efecte retroactiu les subvencions i
subsidiacions a institucions i promotors d’habitatges de lloguer protegits pendents de
pagament, així com l’ajuda o subvenció directa un cop tinguda la qualificació definitiva de
la promoció.
L’impacte d’aquesta mesura en molts municipis catalans, entre els quals hi ha Salou,
s’ha quantificat en 104 M€ pel que fa a subvenció directa a la promoció (del quals un
45% són promocions públiques); i de 480 M€ en subsidiacions de la quota, també una
part important en promocions municipals. Tot això podria provocar la conseqüent fallida
d’un bon nombre de promotors sense ànim de lucre i promotors públics de les
administracions locals.
En aquests moments, tenim coneixement que el Govern de l’Estat ha retirat l’esmena pel
que fa a la supressió de les subsidiacions d’interessos, però manté la supressió de les
subvencions. Es tracta, en tot cas, de promocions ja finançades i en la majoria
d’ocasions, ja acabades, per la qual cosa, la retirada d’aquests ajuts posaria amb greu
compromís la liquiditat de les empreses públiques, privades o socials que van confiar
amb aquests ajuts per la seva execució, i a la vegada, també la seguretat jurídica, ja que
es tractaria d’una norma amb efectes retroactius absolutament injustificada.
Per tots aquests motius, el grup municipal sotasignant acorda:

Primer: El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer, ha estat
indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat d’accés a un
nou habitatge a preu assequible, permetre a la ciutadania més mobilitat geogràfica, ja
sigui per motius laborals o d’altres, instrument per la regeneració de barris o centres
històrics, o fins i tot, convertir-se en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis
socials.
Segon: Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva integritat els
ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades amb càrrec als Plans
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d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de mantenir tant la finalitat social de les
actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels compromisos ja assumits.
Tercer: Traslladar la petició al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol, i a les entitats municipalistes.

Salou, 20 de juny de 2013”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 abstencions del PP, APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, té la paraula, en nom del Grup municipal de CiU, el regidor d’Urbanisme, el Sr. Marc
Montagut.

Sr. Montagut:
-Sí, alcalde, regidors bon dia, bon dia a tothom. A veure, a aquesta moció penso que poques
coses podem afegir-hi perquè està ben definida i ben explicada. En tot cas, remarcar tres
aspectes de la mateixa. El primer, la clara funció social que comporta la subvenció de les
quotes en els lloguers d’habitatges de les vivendes de protecció oficial i la supressió
d’aquestes subvencions evidentment aniria contra una part de la societat que evidentment
pot accedir a la vivenda privada però no tindria la capacitat de la subvenció que sí que dóna
aquest règim. Per tant, aniríem contra una clara funció social que avui en dia complim amb
aquestes subvencions.
També està clar i es diu a la moció, la funció, la possibilitat que les empreses de construcció
que avui encara queden, de poder desenvolupar vivendes de protecció oficial. Aquestes
mesures al final acabaran amb aquest règim i, evidentment, acabaran amb les possibilitats
que avui en dia tenim per aquestes empreses, que és la sortida de la construcció de
vivendes de protecció oficial, un altre clar perjudici, en aquest cas, empresarial.
I, per últim, i en particular a Salou, a Salou teníem, tenim previstos sis blocs de protecció
oficial, se n’han fet tres, un ara comença però en el Sector 01 encara en tenim dos pendents
d’executar. Aquestes mesures, evidentment, van contra aquest règim, acabaria amb aquest
règim, i ens comportaria en aquest cas tenir dos solars, dues possibilitats d’edificació doncs
que evidentment quedarien sense aquesta possibilitat. Per tant, evidentment nosaltres
defensarem aquesta moció, la votarem a favor i esperem que en aquest cas, entenem les
dificultats econòmiques que té el Govern de l’Estat però que aquest punt de l’habitatge en
règim de lloguer protegit sigui un punt que es mantingui i que es potenciï.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Otal:
-Sí, molt breument.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bé, coincideixo amb el que diu el regidor de CiU. Jo crec que el tema de l’habitatge és
fonamental a les ciutats i als pobles, especialment en els moments actuals de dificultats i
entenc que ha de ser la coincidència de les tres administracions les que estiguin totalment
d’acord amb els objectius. Si una d’aquestes parts pren iniciatives que van dirigides a
dificultar d’alguna manera com sembla la flexibilització d’aquest mercat de l’habitatge públic
pel que fa referència a la subsidiació que sembla que s’ha tret dels quatre cents i pico
milions d’euros i en la subvenció a la promoció público-privada doncs això evidentment, com
ha dit el regidor, ho dificulta. Per tant, és convenient que sigui la planificació de
l’administració local perquè és la millor administració per conèixer el territori, amb la seva
planificació i, a més a més, en facilitar l’accés a l’habitatge adequant el cost de les vivendes
perquè tothom hi pugui accedir. Per tant, implicació del govern autonòmic, del govern local i
del govern de l’Estat, en un marc general, però és evident que s’ha d’anar amb una
coincidència d’objectius. Aquestes esmenes, tot i que sembla, com diu la moció, que una
l’han tret i està retirada i pel que respecta a la promoció de la qual el 45% és pública i això
de tenir experiència és fonamental, per tant, que es mantingui és fonamental perquè els
pobles i ciutats tinguin molt a dir en l’habitatge social en l’aspecte fonamental. El meu vot
serà a favor.

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

Sr. Pellicé:
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-Bé, no tenim res a afegir, senzillament doncs manifestar que el nostre vot serà a favor de la
moció i més quan encara preveu que tingui efectes, l’oposició no té cap sentit. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, buenos días, señores regidores, regidoras, público, a ver les anticipo que el
voto del Grupo Popular será un voto de abstención y la motivación de ese voto pues tiene
una explicación que voy a intentar explicarles de manera muy sintética.
En primer lugar lo que sí que consideramos es que la moción no acaba de ser todo lo clara
que a nosotros nos gustaría pero entendemos que es una materia que tampoco es una
materia fácil y que esté al alcance de todo el mundo, por lo tanto intentar sintetizar los
motivos por los cuales se propone esta moción pues no deja de ser una labor compleja.
Evidentemente estamos totalmente de acuerdo con el primer punto de la parte resolutoria de
la moción que es el que hace mención al reconocimiento de la promoción pública local, a la
función social que tiene para toda la ciudadanía.
Pero sí que nos gustaría aclarar una serie de cuestiones. A ver, es evidente y en la propia
moción se dice, pero también se entremezclan conceptos, es que estamos ante una materia
estrictamente autonómica. Es verdad que, como se dice en la moción, el urbanismo y las
políticas d’habitatge pues se aplican en ámbitos estrictamente locales y de manera directa
pero no nos olvidemos que estamos ante una materia estrictamente autonómica y por ese
motivo así se hizo en el Congreso y en el Senado cuando se presentó el proyecto de
proposición de ley y se discutió y se presentaron las enmiendas correspondientes, el grupo
de CIU pues hizo las presiones oportunas a efectos de intentar enmendar aquellas
cuestiones que consideraban que no se ajustaban a lo que ellos consideraban que debía
contemplar esta ley y por ese motivo también es evidente que una de las cuestiones que en
un primer momento amparaba la ley, que era también la retirada de las subsidiaciones se
retiró con la enmienda 105 y finalmente lo único que se aprobará es la retirada de las
subvenciones directas. Y ¿por qué decimos esto? Pues lo decimos porque esto tiene una
importancia a nuestro parecer y la importancia es que el montante principal o la afectación
principal que podía tener esa retirada o esa modificación legislativa era respecto de las
subsidiaciones ¿por qué? Porque eso, y aquí sí que se dice de manera expresa en la propia
moción, suponía o se cuantifica en un importe de 480 millones de euros, mientras que las
subvenciones directas quedaban cuantificadas en 104 millones de euros.
Por lo tanto, es evidente lo que ha comentado el Sr. Marc Montagut de que a todos nos
gustaría que se mantuviesen las máximas subvenciones posibles pero la situación
coyuntural económica por la que está atravesando el país pues en muchas ocasiones
dificulta que así pueda ser. Y por ese motivo también se han hecho los esfuerzos,
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consideramos que se han hecho los esfuerzos oportunos por parte del Gobierno para
simplemente retirar una parte de estas ayudas que son las subvenciones directas pero no
las subsidiaciones.
Pero hay más, y decía que de alguna manera también consideramos que no acababa de ser
clara la moción y ¿por qué decimos esto? Porque si bien es cierto que ha comentado el Sr.
Marc Montagut que en Salou hay una serie de viviendas de protección oficial y están
proyectadas otras, etc, etc, yo creo que se están confundiendo conceptos. Una cosa es la
vivienda de protección oficial y otra cosa son las viviendas en régimen de alquiler protegido,
no debemos confundir un concepto con el otro. Y por eso, claro, la pregunta que nosotros
nos hacíamos como grupo es ¿realmente, actualmente Salou está afectado por esa
modificación legislativa, que afecte de una manera directa a la vivienda en régimen de
alquiler protegido? Y para el caso que lo sea ¿se ha hecho una estimación, una
cuantificación de cuanto podría suponer eso para los afectados? Y una cuestión más,
cuando se han expuesto por parte del Sr. Marc Montagut estas cuestiones me ha parecido
entender claro, como si por un lado se hablase de la afectación directa que podía tener para
el ciudadano y, por otro lado, la afectación que puede tener para el promotor, pero es que yo
entiendo que con estas modificaciones legislativas puede haber una repercusión
evidentemente indirecta hacia el ciudadano pero es que las repercusiones son directas
hacia los promotores de este tipo de viviendas porque no nos olvidemos que estamos
hablando de subsidiaciones de préstamos y de subvenciones directas pero nunca para el
ciudadano, siempre para el promotor, siempre para el promotor de la vivienda, nunca para el
ciudadano de manera directa.
Y, por último, evidentemente, pues manifestar una cuestión y daré lectura de manera textual
al libro de sesiones del Senado cuando se discutían todas estas enmiendas, en concreto la
enmienda 105, después de las propuestas que había hecho el Grupo de CiU en el Senado,
pues la defensa que hizo en ese caso el Partido Popular, el Gobierno, es que evidentemente
nos hubiese gustado poder mantener esas subvenciones directas pero se decía
textualmente a la hora de justificar esa enmienda que los compromisos de gasto y de
obligaciones en materia de ayudas a la vivienda provenientes de planes estatales anteriores
por su cuantía y duración, y aquí está el quid de la cuestión, algunas se prolongan hasta el
año 2038, resultan insostenibles en un marco de restricciones presupuestarias y contribuyen
al incremento autonómico del déficit, razones que justifican su limitación con carácter
extraordinario.
Y ese es el motivo principal por el cual el Gobierno se ha visto obligado a solamente poder
seguir manteniendo una parte de las subvenciones, de la subsidiación, y por eso retirar las
subvenciones directas y no nos engañemos, como gobernantes evidentemente yo sí que les
puedo asegurar que nunca asumiría un compromiso que fuese más allá del mandato que yo
puedo ejercitar, es decir, lo que no podemos hacer los gobernantes es hipotecarnos con
cuestiones totalmente hipotéticas porque evidentemente el asumir ese compromiso de
subvención directa hasta el año 2038 con este tipo de planes cuanto menos es muy
arriesgado, ya nos gustaría, evidentemente, que se pudiese hacer efectivo pero cuanto
menos es muy arriesgado. Y por todos esos motivos el voto del Grupo Popular será la
abstención. Gracias.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Sr. Granados, senyores i senyors regidors i regidores, senyores i senyors. Bé, la
moció que presenta el Grup municipal de CiU, defensada pel regidor d’Urbanisme, expressa
des del nostre punt de vista una gran preocupació pel fet que el govern central del Partit
Popular manté la supressió de les subvencions a institucions i promotors d’habitatges de
lloguer protegit tot i dir que afecten a promocions ja finançades i en la majoria d’ocasions ja
acabades, potser no és el cas de Salou però sí que és un drama per aquests casos perquè
efectivament així es produeix. La qual cosa posa en greu risc a les empreses públiques o a
les empreses privades que van confiar en aquests ajuts per la seva execució i, no ens
equivoquem Sr. Garcia, els responsables polítics i en aquest cas el Govern de l’Estat marca
les prioritats i hi ha 21 mil milions d’euros per pagar a Bankia i no hi ha 400 milions per
resoldre aquestes qüestions. És una qüestió de prioritats Sr. Garcia, no s’equivoqui. Si hi ha
21 mil milions per Bankia hi poden haver 500 milions, 1.000 milions per fomentar el lloguer
d’habitatges.
El Grup municipal Socialista considera que aquesta mena d’ajuts per la construcció
d’habitatges en règim de lloguer protegit possibilita l’accés a l’habitatge a preus assequibles
a un sector de la ciutadania que, d’altra banda, té veritables dificultats per accedir-hi en uns
moments de greu crisi econòmica, ja sigui per motius de mobilitat geogràfica a la recerca de
l’ocupació com per situacions econòmiques o socials desafavorides. Per aquest motiu, per
aquest motiu, el contingut de la moció presentada per CiU entra de ple en el nostre
posicionament de defensa del lloguer d’habitatge compartit, perdó, del lloguer d’habitatge
promocionat, en aquest cas, i per la qual cosa el nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Crec que el Sr. Marc Montagut volia aclarir alguna qüestió.

Sr. Montagut:
-Sí, únicament comentar que sí que tenim a Salou lloguers de protecció oficial en règim
d’habitatge, en el Sector 05. I, per últim, dir que evidentment que estem parlant aquí del
règim d’habitatge però s’han pres altres mesures que la protecció oficial l’estan deixant
sense cobertura econòmica i, per tant, al final, a més a més, jo he parlat aquests dies amb
alguns promotors i em diuen que tal com van les coses extingiran aquest règim amb les
pertinents mancances que tindrà certa gent per poder accedir a l’habitatge.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo si em permeteu i per acabar, simplement donar les gràcies als grups
municipals per fer possible l’aprovació d’aquesta moció, una moció que el que està dient és
defensar l’accés a la vivenda, l’accés a la vivenda, recordem-ho tots plegats, que és un dret
fonamental que està recollit a la Constitució Espanyola però que també és un dret recollit en
els principis generals de qualsevol sistema jurídic. Aleshores, qualsevol mesura que vagi o
que tingui la finalitat i la seva tendència sigui la de facilitar l’accés a la vivenda jo crec que
sempre és benvinguda. Per tant, en aquest sentit agraeixo molt als grups municipals la
possibilitat que sigui aprovada aquesta moció en reconeixement a què l’administració
pública doncs faciliti l’accés a la vivenda, sigui en la modalitat que sigui, en aquest cas
estem parlant de lloguer protegit, un lloguer que evidentment són les famílies més
necessitades les que es fan ressò d’aquest tipus d’accés. Per tant, moltes gràcies.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA DE
L'AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT
EDUCATIVA (LOMCE)

Vista la moció que presenta el Grup municipal del PSC i que es transcriu tot seguit:

“El Govern central ha aprovat l’avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa, la LOMCE, per discutir-lo al Congrés. Un projecte de Llei que, tal i com
està plantejada pel Govern estatal, segrega als alumnes triplement: per llengua, per sexe i
per capacitats. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, d'escola catalana, trencant
el principi d'igualtat a l'escola i erosionant una societat cohesionada en el seu conjunt.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i
segregadora del Ministre Wert i de la política d’instrumentalització de l’educació amb
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. La LOMCE representa una involució del
sistema educatiu perquè defensa un model classista, competitiu, on els monopolis del
mercat i de l’Església estan per davant del servei públic democràtic i participatiu.
És un atac frontal contra l’actual model educatiu comprensiu, sense classificacions de
l’alumnat per les seves capacitats i/o possibilitats econòmiques. Un model educatiu en el
que té raó de ser la diversitat de les matèries i en el que el volum horari de les mateixes se
singularitza en funció del model lingüístic que hem escollit i en funció de l’entorn territorial en
el que està ubicat l’escola. Un model d’èxit en el que l’escola ha de ser el centre del sistema
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i que ara és vol menysprear atacant les competències del govern de la Generalitat en
matèria educativa i menystenint la capacitat de participació i decisió del conjunt de la
comunitat educativa i de la societat catalana.
És per aquest motiu que recentment va tenir lloc la cimera catalana sobre educació: per
defensar el model d’escola catalana pública, inclusiva, no segregadora i de qualitat. Perquè
cal, en definitiva, fer un front comú en defensa del model d'escola catalana amb el màxim
consens entre pares, mares, estudiants, sindicats i grups polítics. Un model que defensi el
dret a l'educació, així com el model d’immersió lingüística tot rebutjant, fermament, la
politització que constantment es fa de la llengua presentant-la com un problema quan no és
ni real ni rellevant a la societat catalana, i utilitzar tots els instruments disponibles així com
donar suport a les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model
d’immersió lingüística a l’escola catalana.

Per tots aquests motius proposem que el Ple de l’Ajuntament de Salou acordi:

1.- Demanar que es retiri el projecte de llei orgànica (LOMCE) presentat pel Govern del PP
fins que no hi hagi un ampli consens de la Comunitat Educativa sobre el contingut del
mateix.
2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra l’actual projecte de reforma que proposa el
Govern espanyol.
3.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i
per dur a terme les accions jurídiques pertinents, com ara el recent recurs al Tribunal
Constitucional contra la LOMCE, en defensa del nostre actual model d’escola catalana.
4.- Recolzar el Govern català -atenent l’acord de la cimera d’educació- en la defensa de
l’actual model d’immersió lingüística sustentat en l’actual marc regulador de l’Estatut
d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya, atès que garantitza el domini d’ambdues
llengües cooficials, al finalitzar l’educació obligatòria.
5.- Defensar una escola pública catalana, inclusiva, equitativa, oberta a l’entorn, diversa i
integradora -sense itineraris diferenciats- que tingui autonomia de gestió i d’avaluació, en la
que es trametin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el marc d’un sistema
que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, es vertebri sota l’acció i la
coresponsabilitat de les administracions públiques i faci possible una real i efectiva
implicació dels agents socials.
6.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament legitimat,
jurídicament viable i socialment acceptat, que ha portat resultats netament positius per
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l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà.
7.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana
de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Salou, 20 de juny de 2013”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP, APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bé, una altra vegada tenim el sistema educatiu a debat aquí a l’Ajuntament de Salou. Bé, la
veritat és que és un tema insoslayable, és un tema molt important. Bé, el meu grup votarà a
favor de la moció que ha presentat el Partit Socialista. De la Llei Wert o LOMCE poques
coses podem afegir en aquesta taula que no s’hagin dit ja. I també és cert que poques
vegades una llei ha suscitat un rebuig tan unànim com aquesta llei, per alguna cosa deu ser,
no conec a data d’avui cap sector de la comunitat educativa que estigui a favor d’aquesta llei
certament problemàtica. No estem davant d’una bona llei. Una bona llei d’educació, cosa
que també és certa, que si ho retrotreiem a èpoques anteriors encara estem esperant tenir
una bona llei que susciti el consens de tota la comunitat educativa i de totes les parts
afectades. Mentre no sigui així les lleis d’educació no tindran l’efectivitat que haurien de tenir
en un tema tan cabdal i estratègic com és l’educació. Ara aquesta és veritat que és, en la
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meva opinió i, a més a més, també els hi dic des de l’òptica del professional, és una llei
certament problemàtica que desperta, com ja he dit, un rebuig bastant unànim en la
comunitat educativa.
Per tant, si no hi ha un consens en la comunitat educativa ja puc adelantar que fracassarà, i
el fracàs en les lleis d’educació es repercutiran evidentment sobre generacions d’estudiants
que la patiran de forma directa perquè estic segur que quan entri un altre govern una altra
vegada la modificarà. Això és fatal per mantenir una continuïtat en el sistema educatiu. Jo
crec que com que el Sr. Wert, el ministre d’Educació, i el grup del Partit Popular no es
replantejarà aspectes fonamentals de la llei està cridada al fracàs tant des del punt de vista
de la implicació com pel resultat final que s’haurà d’examinar a mig i llarg termini.
Jo crec que adjectius que cita la moció que, per altra banda, és molt explícita, com la
immersió lingüística, que tant bons resultats i legitimitat social té, com l’escola de qualitat,
equitativa, pública i integradora són adjectius clars i evidents en qualsevol procés que han
de ser defensats i recollir-se en una llei que, en tot cas, si s’hagués plantejat ara mateix
tindria que mirar les carències que evidentment té l’actual però no una llei que desperta un
enfrontament en tota la comunitat educativa. Per tant, estem davant d’una llei dolenta
clarament i que per alguna cosa serà quan no hi ha ningú de la comunitat educativa que
senti pràcticament una adhesió o una coincidència i ja no diguem en les comunitats
autònomes amb llengua pròpia. Per tant, el meu vot serà a favor d’aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, bé el nostre vot també serà a favor. Abans deia el Pablo que una vegada més, em
sembla que ja deu ser la quarta, que ens toca defensar aquest model d’immersió lingüística,
un model doncs que al llarg dels anys, ja s’ha manifestat en d’altres ocasions, ha donat bons
resultats des del punt de vista de la cohesió social, no ha donat cap problema i, a més a
més, els nivells de coneixement del castellà ens han demostrat que són els que han de ser i
que tenen un bon nivell. A vegades ens preguntem la funcionalitat o si realment serveixen
d’alguna cosa aquestes mocions però pel que potser sí que serveix és que realment la gent
que representeu el PP el que sí que podeu és fer arribar la realitat del que està passant a
casa nostra perquè a vegades sembla que sigui fruit una mica del desconeixement perquè
realment els que coneixeu la realitat, com dic, que teniu els nanos a l’escola doncs sabeu
quins problemes hi ha i sabeu que en aquest àmbit no n’hi ha ni n’hi ha hagut cap i és una
llàstima doncs que realment no feu arribar la situació d’aquesta realitat al partit. Per tant,
com dic una vegada més, doncs com ja ho hem fet en d’altres ocasions el nostre vot serà
favorable.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sí Sr. Alcalde. Bé, en primer lloc abans de donar l’explicació de vot del Grup Popular que ja
anticipo que serà en contra d’aquesta moció, sí que per al·lusions doncs sí que li diria al Sr.
Otal que evidentment jo no sé si aquesta llei fracassarà o no, evidentment crec que no
fracassarà però el que sí que li puc dir és que l’immobilisme tampoc dóna bons resultats i jo
crec que en el que tots coincidim és en què l’actual legislació en matèria educativa és
millorable i que si es fa aquesta nova llei és amb aquesta intenció, amb la intenció de
millorar el nostre sistema i amb la intenció de buscar l’excel·lència en el sistema educatiu.
Evidentment jo no puc dir si anirà millor o no anirà millor però aquesta és la realitat i jo
particularment crec que serà perquè es millorin els resultats de tots els nens que estan
estudiant i del sistema educatiu.
I respecte al Sr. Pellicé que fa referència a que ell demanaria que coneguéssim una miqueta
la realitat social que hi ha, a veure jo el que li puc dir és que evidentment jo tinc dos nens en
edat escolar, un de 9 i un de 6 i sóc coneixedor de la situació real que hi ha a les escoles,
evidentment no vivim fora d’aquesta societat, som plenament conscients del que hi ha però
això no vol dir que nosaltres pensem de manera diferent a com pot pensar vostè o com pot
pensar el seu grup.
I una vegada fetes aquestes reflexions doncs manifestar respecte a la moció el següent, ens
estan plantejant una moció que es basa en tres pilars bàsics, un que és la segregació dels
alumnes, un altre és la vulneració del principi d’igualtat a les escoles i l’últim és l’al·lusió a
una societat cohesionada. Fins i tot arriben a destacar i mencionar que s’està fent un atac
directe a competències de la Generalitat en matèria educativa i parlen per últim d’una
politització constant que es fa del tema de la llengua. A veure, respecte a aquesta qüestió sí
que m’agradaria fer una petita reflexió, si algú pretén fer política del tema lingüístic
evidentment aquest no és el Partit Popular Sr. Zacarias, si algú ha portat a aquest plenari
altres mocions per debatre aquestes qüestions aquest mai ha sigut el Partit Popular i això el
que evidencia és que el Partit Popular no està interessat en fer un debat polític del tema
lingüístic, són altres grups els que sí que ho pretenen però no nosaltres. Això sí que els hi
agrairia que no diguessin que és el Partit Popular qui pretén generar aquest debat perquè
aquí mai hem portat cap tipus de moció o de qüestió que tingui a veure amb el tema de la
llengua.
Fins ara hem discutit, en un altre plenari, una moció en defensa del model de l’escola en
català i ja vam fer al seu moment les al·legacions oportunes. També vam discutir en un altre
plenari una altra moció referent a les retallades en educació i també en aquell moment vam
manifestar el nostre posicionament amb les nostres argumentacions. I tal i com s’acostuma
a dir en terminologia jurídica, Sr. Zacarias, doncs per economia processal el que no faré
serà reiterar totes i cadascuna de les argumentacions i les al·legacions que ja vaig fer al seu
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moment perquè si no al final em podria acabar semblant a vostè i no és la meva intenció, no
és la meva intenció de fer discursos que siguin massa llargs perquè sé que al final la gent
desconnecta i tampoc serveixen de res.
Però sí que m’agradaria de manera molt breu manifestar que no és cert el que vostès
manifesten en la seva moció. No es pretén cap segregació d’alumnes i no és cert que es
vulguin segregar alumnes per cap motiu i menys pel tema de la llengua Sr. Zacarias.
Nosaltres som partidaris del sistema que apliquen la major part de les comunitats
autònomes que és el del bilingüisme integrador, equilibrat i harmònic però no posem en
qüestió el criteri del Tribunal Constitucional d’acord amb el qual la immersió lingüística, si
compleix determinades condicions, no és contrària a la Constitució. I precisament per això
regidors, la major novetat que incorpora aquesta llei és donar rang legal a aquestes
condicions que ha de complir el sistema d’immersió lingüística.
I manifestava abans que enteníem que s’està construint una moció amb coses que no estan
a la llei. La primera qüestió era aquesta a la qual havia fet referència del tema lingüístic però
torno a reiterar, l’únic que es pretén amb aquesta llei és transposar, fer la transposició de la
doctrina constitucional a efectes de que aquesta llei es consideri una llei totalment ajustada
a la Constitució. I per això es fa perquè això és el que diu literalment la disposició addicional
38 d’aquesta llei i que és fer aquesta transposició del que diu la sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010 al seu fonament jurídic número 24, és l’únic que s’està fent en la
qüestió lingüística, res més, res més.
Hi ha una altra qüestió que vostès manifesten i és que diuen que estem davant d’una
vulneració de les competències del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria
educativa i sincerament l’únic que li podem dir és que no s’està produint cap tipus d’invasió
competencial de la nostra comunitat, això és totalment impossible tenint en compte que
l’única novetat que hi ha, ha sigut justament aquest, incorporar la doctrina constitucional
sobre com s’ha d’entendre el sistema d’immersió lingüística a Catalunya.
I l’última qüestió a la qual també fan referència és que volíem segregar els alumnes i aquí sí
que seré taxatiu, aquí ningú vol segregar els nens, per cap tipus de raó però menys, menys
per la llengua. Li torno a repetir que el nostre grup fa una defensa per un bilingüisme
integrador i no desagregador.
I ja per acabar només dir-li’s una qüestió més, que nosaltres creiem més en la igualtat
d’oportunitats que en la de resultats, això que no s’equivoquin, el Partit Popular com a partit
liberal que és creu en la igualtat d’oportunitats més que en la igualtat de resultats, l’únic que
entenem que s’està buscant amb aquesta llei, com deia abans, és intentar superar o intentar
millorar l’actual sistema educatiu que tenim al nostre país. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Garcia, crec que per al·lusions volia contestar prèviament el regidor Sr. Pellicé.
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Sr. Pellicé:
-Si em permet, jo és que Mario, probablement, admeto que potser m’explico malament
normalment o potser ho faig molt breu i, per tant, sempre explico i després entens el que
vols. Perquè jo t’estava dient que no és que no coneguis la realitat, precisament t’estava
dient que donat que ets pare, tots sou pares d’alumnes que coneixeu la realitat educativa de
casa nostra podeu ser perquè no està en les vostres competències canviar aquesta llei però
el que sí que podeu fer és transmetre aquesta realitat perquè potser amb la distància a
vegades el que sents i les afirmacions que sents no corresponen a la realitat del que està
passant i de la problemàtica de l’educació a casa nostra, això és el que estava dient, no que
no ho coneguis. Per tant, no em canviïs, si us plau, cada vegada les paraules. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies. Si em permet Sr. Zacarias, el Sr. Benet Presas en nom del grup de CiU volia
fer una petita intervenció. Gràcies.

Sr. Presas:
-Bon dia, senyor alcalde, regidors i regidores. Bé, el grup de CiU donarà recolzament, votarà
a favor d’aquesta moció presentada pel partit Socialista, els motius s’han explicat prou
clarament en la mateixa moció i el Sr. Otal quan ha fet la seva explicació i estic segur que el
Sr. Henar com a tècnics d’ensenyament faran una exposició tècnica molt millor que la que
pot fer qualsevol de nosaltres. Però jo sí que volia dir, primer que l’ensenyament és un tema
prou important, com deia el Sr. Otal, que calen grans acords si no per unanimitat com a
mínim grans majories, i aquesta llei és cert, com gairebé tot el que ve del Sr. Wert, està
provocant grans rebutjos, grans acords en rebutjar i això és el que està passant.
El nostre grup, evidentment, hi està en contra per tot el que ja s’ha dit aquí. Jo voldria creure
que el mateix que ahir sembla que el ministre va rectificar una mica o va canviar el criteri
que tenia en quant a les beques, a les notes sobre les beques, doncs voldria creure que el
govern de l’estat retirés aquesta llei, francament crec que una llei així no es pot tirar
endavant perquè ens afecta en molts aspectes i, com ha dit el Sr. pellicé, en el tema de la
immersió lingüística que és un tema que l’hem parlat moltes vegades aquí, ha facilitat una
integració social total i creiem que davant de la unanimitat, sobretot en la societat catalana,
però també una falta de recolzament fora de la gent del Partit Popular que té aquesta llei,
crec que el més prudent seria retirar-la, tornar a començar i tornar a començar en base a
uns consensos amplis com no pot ser d’una altra manera en el món de l’educació.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados. Bé, amb un esforç de brevetat, sembla que té presa el Sr.
Garcia, no m’estranya, quan es parla d’aquesta qüestió perquè deu ser molt difícil aguantar
el tipus. En tot cas, és a dir, amb un esforç de brevetat però no sempre fàcil en aquest cas
per la importància i l’abast d’una reforma del nostre sistema educatiu com el que pretén la
LOMCE em referiré a algunes de les qüestions que assenyala la moció amb l’objectiu de
precisar el seu significat i, especialment, Sr. Garcia, després d’haver-lo sentit perquè és
evident que vostè ha dit el discurs oficial Popular però no s’ha llegit la llei, això està
claríssim.
En primer lloc cal parlar d’una llei retrògrada, més pròpia del segle passat que dels reptes de
futur del nostre sistema educatiu que necessàriament hauria de tenir en compte, i no ho té i
explicaré perquè, almenys no en la proporció necessària, aspectes com l’organització de
l’estat de les autonomies o els objectius de creixement de la Unió Europea definits en
l’estratègia d’Europa 2020. Miri, en cap cas podem compartir el fet que la LOMCE doni
l’esquena a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social i també li explicaré perquè, com
tampoc podem estar d’acord en la manca de respecte que el projecte de llei expressa
envers a les competències autonòmiques i locals de l’actual distribució de responsabilitats i
funcions entre l’estat central i les administracions autonòmiques i els ajuntaments.
En primer lloc, ja s’ha dit, no podem compartir el model d’ordeno i mano que transpira el
projecte de llei i que ens recorda èpoques històriques del passat, del passat, èpoques
històriques de l’època franquista, aquest projecte de llei ha estat fora dels debats, fora dels
debats, fora dels intercanvis, de la participació dels diferents sectors de la comunitat
educativa i ha fugit clarament, fugit, dels consells dels experts nacionals i internacionals de
models educatius d’èxit, ha fugit absolutament. Menystenint una oportunitat única de cercar
el que la llei promet, com és la qualitat, en el seu enunciat i que de cap manera pot
aconseguir al marge de l’experiència internacional sobre la millora de la qualitat en educació,
els sistemes educatius fa molts anys que estan en funcionament, hem d’aprendre d’allò que
és millorable. És evident que la llei fomenta unes divisions segregadores, ho diu la moció
però ho explicaré, divisió segregadora que un estat democràtic i social no pot tolerar,
fomenta la segregació en les revàlides a l’ESO i al Batxillerat, revàlides, vostè no sap
segurament què és, jo sí, és una antiqualla, les revàlides són una antiqualla educativa del
segle passat que a hores d’ara cap model educatiu d’èxit manté a Europa, jo he passat la de
quart, tercer amb molt bones notes i la de sisè, també, i alguns d’aquí probablement, que
ens estan escoltant també. Vostè no sap què és, és un error pedagògic brutal, fomenta la
segregació en la diversificació dels itineraris a partir dels 15 anys en la formació bàsica, el
que anomena formació bàsica, i després els estudis acadèmics, que s’anomena així, és a
dir, que en definitiva, el reproduir el model que va imposar el règim franquista als anys 70 i
que dividia les opcions i possibilitats dels estudiants entre els que aprovaven l’educació
general bàsica, els quals podien anar cap al batxillerat i la universitat i els que no els quals,
pobrets, no tenien altra opció que anar cap a la Formació Professional i al món del treball si
volien continuar els estudis. I que xoca de ple, Sr. Garcia, de ple, amb els models d’èxit
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escolar del nostre entorn europeu, analitzi els sistemes educatius a Europa, a Anglaterra, a
Alemania, Finlàndia, Suècia, analitzi, hi xoca de ple. Fomenta la segregació també quan
potencia la capacitat d’elecció dels centres de les classes socials amb més oportunitats,
fomenta la segregació a l’aprovar per llei el dret al finançament públic dels centres educatius
que segreguen no només per llengua, que també, que també, sinó el que és més greu, en
funció del sexe, en funció del sexe, i que sota el pretex, és a dir, es fomenta el finançament
públic de centres que estan segregant en funció del sexe, nois per un costat i noies per un
altre, i que sota el pretex d’adaptar els ensenyaments a les pecularietats de gènere a la
pràctica eduquen a la dona per ser poca cosa més que el repòs del guerrer i a l’home a ser
l’amo i senyor de l’univers, això és el sistema educatiu que ens volen imposar. El projecte de
llei de la LOMCE respon, a més, a l’objectiu pervers de la recentralització de les
competències transferides a les autonomies, la política de recentralització de la LOMCE i la
manera com esborra les competències autonòmiques i les devalua de les institucions
escolars amb les noves funcions avaladores del govern central acaben de tancar els marges
de maniobra de les autonomíes. Sr. Garcia la LOMCE preveu que els exàmens de revàlida,
com durant el règim franquista, al final estem parlant de franquistes els qui estan fent
aquesta llei, es faran i vindran des de Madrid sent corregits per professors externs amb la
qual cosa els projectes educatius de centre i la seva autonomia passen a perdre tot el sentit,
en contra de l’experiència internacional que considera l’autonomia dels centres educatius
com un factor de qualitat de primera magnitud. Desapareixen del redactat de la llei les
referències a la llibertat de pensament, l’esperit crític, del valor cultural i la pluralitat dels
diversos territoris de l’estat espanyol i es restringeix la prioritat de les llengues cooficials, sí
Sr. Garcia, es restringeix. Vostè ha pogut assistir a debats públics entre la consellera
d’Ensenyament i el ministre Wert clarament es restringeix, en aquest cas, els ensenyaments
de les llengües cooficials, arribant a l’extrem de regular en la seva disposició addicional
tercera que “los correspondientes gastos de escolarización de alumnos en centros privados
en los que exista oferta de enseñanza en la que el castellano sea utilizado como lengua
vehicular el Estado podrá deducir o retenerlos de los importes satisfechos por todos los
recursos de los regímenes de financiación de las comunidades autónomas”, le está
diciendo, en definitiva, que les persones que demanin un tipus d’ensenyament de més
castellà ho tindran gratis això i a més ho pagarà la comunitat autònoma. Mesura aquesta
que per cert fins i tot les federacions empresarials dels centres concertats hi estan
absolutament en contra. Tot això ho diu la llei, tot això està a la llei, es pot llegir o no, es pot
passar o no per damunt però està escrit.
Miri, l’actual sistema educatiu a diferència del que ens vol fer creure el govern del Partit
Popular està considerat, el nostre sistema, a nivell internacional com un model equitatiu i
d’èxit mal que els hi pesi, vostès no han pogut ficar mai mà al sistema educatiu perquè no
han pogut governar i ara volen fer-ho però mal que els hi pesi el sistema educatiu a nivell
internacional, el nostre sistema educatiu, l’espanyol i el català, és un model equitatiu i d’èxit,
així està considerat internacionalment, amb marge de millora, com tota obra humana, faltaria
més, que hi ha marge de millora, evidentment Sr. Garcia. Però capaç en aquests moments
de respondre als reptes del segle XXI, si enfortim la formació professional, evidentment, i si
som capaços d’aconseguir la continuïtat dels estudis a partir dels 18 anys que són les dues
assignatures més febles del nostre sistema, però estan detectades, sabem quines són.
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El camí, per tant, no és frenar les conquestes educatiques dels darrers trenta anys sinó
ampliar-les, ampliar aquestes conquestes mitjançant els recursos necessaris i suficients que
requereix una educació de qualitat on el servei públic sigui el referent primer, on es
mantingui l’actual model d’immersió lingüística o la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i
les polítiques de proximitat siguin el pal de paller del sistema, on els projectes educatius dels
centres puguin desenvolupar-se i crear xarxes de coneixement i d’intercanvi de bones
pràctiques, com fan els models educatius d’èxit del nostre entorn pròxim, un model que
cregui, com l’actual, en l’autonomia de centres, en la corresponsabilitat plural de les
comunitats educatives i de les administracions amb competències, un model d’enfortiment
de l’escola oberta, inclusiva, diversa, integradora i catalana. Tot això és, en definitiva, el que
la moció que presenta el Grup municipal Socialista pretén, cridar l’atenció ciutadana sobre el
veritable significat del projecte de llei de la LOMCE i fomentar la unitat de totes les forces
polítiques i socials del país en contra d’una reforma que de ser aprovada pel Parlament
espanyol en la seva redacció actual posarà en greu perill el nostre sistema educatiu.
I finalment el Grup municipal Socialista vol agrair tots els recolzaments obtinguts en aquesta
moció per part dels grups polítics, tant del govern com de l’oposició, i emplaçar a tota la
comunitat educativa i a tota la societat a continuar en la línia portada per la Cimera sobre
Educació a Catalunya tot lluitant per un model d’escola catalana pública, inclusiva, no
segregadora i de qualitat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sí, simplement Sr. Zacarias, jo crec que no analitza amb objectivitat la llei, primerament
perquè està traumatitzat per la seva època d’estudiant en l’anterior règim perquè ha fet girar
tota la seva argumentació entorn de l’època franquista, a la legislació franquista i l’antiga llei
però jo crec que això és el que no el deixa realment veure d’una manera objectiva la nova
legislació.

Sr. Henar:
-Miri Sr. Garcia, si després de quaranta anys de dedicació al sistema educatiu d’aquest país,
de fer tres carreres universitàries ara estigués espantat per aquesta qüestió és que vostè no
em coneix en absolut, si parlo del règim franquista és perquè la Llei Wert és un retorn al
passat franquista, és una llei retrògrada, és una llei que no està d’acord amb les necessitats
del sistema ni amb el moment històric que el país està vivint.

Sr. Alcalde:
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-Bé, moltes gràcies. Jo si em permeten una reflexió, està clar que el sistema educatiu és un
element essencial i fonamental d’una societat, de la nostra també, és evident, i que es fa del
tot necessari arribar a un pacte autonòmic i a un pacte d’estat, en el sentit de preservar
aquells elements del model fonamentals que no siguin ideològics perquè ha de primar
sobretot la formació dels nostres joves davant de qualsevol ideologia i està clar, està clar
que la nostra societat avui dia té un debat molt profund en relació al seu sistema educatiu
perquè d’una manera o d’una altra està veient com s’està rebutjant qualsevol mesura que
vagi en contra de la millora del mateix. Aleshores que es reflexioni ben profundament per
part dels partits polítics d’àmbit autonòmic i, sobretot, d’àmbit estatal per tal d’arribar a
aquest acord i a aquesta entesa de dir, escolteu-me, sobretot primem el sistema educatiu
per davant de la ideologia perquè si no al final el que farem tots plegats serà perjudicar el
futur dels nostres joves només per qüestions ideològiques. Per tant, en aquest sentit, el que
deia primerament el Sr. Pablo Otal i en referència també al que deia el Sr. Zacarias s’ha
d’apelar a aquest consens, i s’ha d’apel·lar en aquest acord i sobretot respectar-lo perquè si
no al final, insisteixo, això va en detriment dels joves, del seu futur i de la nostra societat. El
sistema educatiu ha de ser un pacte d’estat. Gràcies.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD FORMULADA PER L'EMPRESA CLECE S.
A. DE RESTABLIMENT ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ DE LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL EL CAVALLET DE MAR I APROVACIÓ DEL PREU PEL CURS ESCOLAR
2012-2013

FETS

1. L’1 de setembre de 2009, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa CLECE, SA el
contracte de gestió del servei públic de llar d’infants al centre municipal, “El Cavallet de
Mar”, per un termini de 5 cursos escolars i un preu de 60.687,65 € per curs (retribució
directa que ha d’abonar l’Ajuntament).

2. El 2 de novembre de 2010, el Ple municipal aprova la primera modificació del contracte
que afecta l’horari d’entrada i sortida d’escolarització, i fixa la compensació econòmica
que ha de percebre el concessionari en 14.312,35 € per curs.
El preu per curs, amb efectes d’1 d’octubre de 2009, passa a ser de 75.000 €.
El 7 de febrer de 2011, aquesta modificació es formalitza en addenda núm. 1 al contracte
inicial.
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3. El 27 de juliol de 2011, el Ple aprova la retribució directa que l’Ajuntament ha d’abonar al
contractista en concepte de prestació del servei de llar d’infants durant els cursos
escolars 2010-2011 i 2011-2012:

Concepte
Preu anual
Preu mensual

Curs 2010-2011
75.510,00 €
6.292,50 €

Curs 2011-2012
77.435,51 €
6.452,96 €

Expedient 7025/2011:

4. El 4 d’octubre de 2011, CLECE SA sol·licita a l’Ajuntament de Salou que aprovi una
compensació per import de 17.772,38 € per restablir l’equilibri econòmic de la concessió
(núm. registre entrada 14.236).

5. El 20 de desembre de 2011, la coordinadora municipal d’Ensenyament emet informe
desfavorable, que compta amb el vist-i-plau dels titulars de la Secretaria General i del
Servei de Suport Intern, a la sol·licitud formulada.
Expedient 5265/2012:

6. El 31 de gener de 2012, CLECE SA sol·licita (núm. registre entrada 1.602) a l’Ajuntament
que li autoritzi la reorganització del servei per tal que la ratio mínima de professorat i
tutors sigui proporcional a les necessitats dels grups d’alumnes i a les activitats
previstes, mitjançant la reducció del número d’aules de 5 a 4 i del número de treballadors
/ aula de 6,5 a 6.
No obstant, en posterior escrit de 7 de març de 2012, CLECE SA es retracta de la
proposta de reorganització del servei, manteniment únicament l’adaptació de l’horari de
la segona educadora de suport al número d’alumnes escolaritzats (núm. registre entrada
3.069).

7. El 19 de juliol de 2012, CLECE SA aporta el quadre estadístic d’ocupació de la llar
d’infants durant els anys 2009 a 2012 i el pressupost pel curs 2012-2013, que preveu un
excés de despesa de 14.473,17 € (núm. registre entrada 8.552).

8. El 23 d’agost de 2012, la coordinadora municipal d’Ensenyament emet informe, que
compta amb el vist-i-plau del secretari general i el cap del Servei de Suport Intern, on
proposa que el preu anual que ha d’abonar l’Ajuntament al concessionari per la gestió de
la llar d’infants pel curs 2012-2013 es redueixi en 18.906,88 € per adaptar el preu als
nivells de cobertura i qualitat de les diferents prestacions derivada del volum de
demanda (ocupació) real del servei. El preu a abonar directament per l’ajuntament
passaria, per tant, de 77.435,51€ a 58.528,63€.
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9. El 7 de setembre de 2012, CLECE SA presenta una nova proposta d’organització dels
serveis i el seu reflex econòmic que preveu un equilibri entre ingressos i despeses en
haver reduir les partides de personal, material i manteniment de la llar d’infants (núm.
registre entrada 10.251).

10. El 23 de gener de 2013, l’interventor de fons emet informe sobre l’expedient contradictori
iniciat pels temes pendents amb l’empresa CLECE SA (expedient 5265/2012).El 19 de
febrer de 2013, la Intervenció General comptabilitza el document d’autorització i
disposició de la despesa (AD) per import de 82.499,37 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14 320 22711 - llars d’infants.

11. El 19 de febrer de 2013, la Intervenció General comptabilitza el document d’autorització i
disposició de la despesa (AD) per import de 82.499,37 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14 320 22711 - llars d’infants.

12. El 2 d’abril de 2013, CLECE SA aporta l’Informe de procediments acordats sobre el
Compte d’Explotació corresponent a la llar d’infants municipal El Cavallet de Mar, curs
escolar 2011-2012, realitzat per l’empresa Mazars Auditores S.L.P. (núm. registre
entrada 3.552).

13. El 14 de maig de 2013, l’interventor de fons evacua informe complementari de l’anterior
emès el 23 de gener de 2013 (expedients 5265/2012 i 7025/2011).

14. El 15 d’abril de 2013, CLECE SA presenta un nou pressupost pel curs 2012-2013 que
recull la repercussió econòmica que comporta la reducció de l’aportació municipal i haver
d’assumir al seu càrrec les despeses de consum elèctric i d’aigua de la llar d’infants des
de l’inici de la prestació dels serveis.
Expedient 1738/2012:

15. El 17 de desembre de 2012, el 18 de febrer i el 8 de març de 2013, el regidor delegat de
Serveis Interns, Contractació i Patrimoni resol requerir a l’empresa CLECE SA que
conforme a les seves obligacions contractuals assumeixi al seu càrrec les despeses pels
diferents subministraments de serveis a la llar d’infants i compensi a l’Ajuntament del
pagament indegudament realitzat de la facturació emesa per les companyies
subministradores en concepte de consum elèctric de l’edifici municipal del carrer
Domènech Sugrañes i Gras, núm. 2, de Salou.
Des de l’inici de la prestació del servei a l’any 2009 fins el mes de desembre de 2012,
l’import devengat per aquest concepte s’eleva, llevat d’error u omissió involuntària, a la
suma de
39.771,29€ €; a banda, s’han de liquidar també les despeses per
subministrament d’aigua durant l’indicat període.
A la data d’aquest acord no consta que el concessionari hagi donat compliment als
successius requeriments municipals.
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16. El 17 de juny de 2013, la coordinadora municipal d’Ensenyament emet informe, que
compta amb el vist-i-plau secretari general i el cap del Servei de Suport Intern, en relació
als expedients contradictoris incoats.
FONAMENTS DE DRET

1. Els procediments a que es refereixen els expedients esmentats en l’apartat de Fets
tenen una identitat substancial i una connexió íntima: equilibri econòmic de la concessió,
consum de subministrament de serveis imputables al contractista i revisió del preu pel
curs escolar 2012-2013.
De conformitat amb l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’òrgan
administratiu que tramita un procediment pot disposar-ne l'acumulació amb altres
procediments quan es dóna la circumstància indicada, sense que càpiga cap recurs
contra aquesta decisió.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre,
“l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan
s’incorporin al text d’aquesta”. A tal efecte, s’incorpora a aquest acord en forma d’annex
l’informe de la coordinadora d’Ensenyament emès el 17 de juny de 2013.

3. La competència per dictar l’acord correspon al Ple de l’Ajuntament, en tractar-se de
l’òrgan que va adjudicar el contracte.

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. Acumular els expedients núm. 7025/2011, 1738/2012 i 5265/2012 que es tramiten pel
Servei de Contractació i Patrimoni, per a la seva resolució en un únic acte administratiu.

2. Desestimar la sol·licitud formulada per l’empresa contractista CLECE SA de reequilibrar
econòmicament la concessió de la gestió dels serveis públics de la llar d’infants de
titularitat municipal “El Cavallet de Mar”, per les raons adduïdes en l’informe de 20 de
desembre de 2011 i que es transcriu com a punt 6 del fonament de dret 3 dins de
l’informe que figura com annex a aquest acord.

3. Ratificar com a preu o aportació municipal directa per la prestació del servei de la llar
d’infants a abonar al concessionari pel curs escolar 2012-2013 la ja fixada i aprovada per
acord plenari de 27 de juliol de 2011 per import de 77.435,51 €.
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4. Compensar al contractista en la quantia corresponent en el supòsit que hagi aplicat a la
facturació del servei corresponent al curs 2012-2013 algun tipus de reducció sobre el
preu aprovat, en virtut de propostes verbals anteriors finalment no confirmades pel
present acord.

5. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 320 22711 llars d’infants (núm. d’operació 220130002393, de 28.02.2013).

6. Requerir al contractista que doni estricte i puntual compliment a la seva obligació
contractual de sufragar al seu càrrec les despeses dels subministraments dels serveis
existents a la llar d’infants que gestiona en concessió, havent de complimentar a tal fi els
tràmits necessaris amb les companyies subministradores (clàusula 18.apartat 4, punt 5,
lletra i) del plec de clàusules administratives particulars).

7. Repetir contra la concessionària per la totalitat de les quantitats abonades
indegudament per l’Ajuntament de Salou des de l’inici de la prestació del servei a l’any
2009, per qualsevol concepte, a las diverses empreses subministradores de serveis (
electricitat, aigua...) necessaris per garantir el bon funcionament de la llar d’infants.

8. Encomanar, als efectes d’aquesta reclamació, als serveis de comptabilitat municipal que
procedeixin amb la màxima celeritat a determinar la liquidació del total del deute contreta
per la concessionària envers l’Ajuntament per la indicada facturació i abonament de
serveis.

9. Advertir a CLECE, SA que la inobsevància de les obligacions dimanants d’aquest acord
o dels actes derivats de la seva aplicació, donaran lloc a la incoació del corresponent
expedient sancionador per a depurar les seves responsabilitats.

10. Notificar aquest acord a l’empresa CLECE SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons i a la coordinadora
municipal d’Ensenyament.

11. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa al preu del contracte aprovat en aquest acord.
Contra el punt primer d’aquest acord no és procedent interposar cap recurs.
Contra la resta de l’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.
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ANNEX
(A l‘acta original hi figura transcrit l’informe de la coordinadora del Departament
d’Ensenyament i Esports de l’Ajuntament de Salou)

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí Sr. Granados miri. La concessió de la gestió del servei públic de la llar d’infants Cavallet
de Mar es va fer al seu moment per acord de la majoria de govern i amb el nostre vot
desfavorable mitjançant la Junta de Govern Local i no pas al Ple com és habitual en aquest
tipus de concessions, i al cap d’un any escàs, el temps que va entre 1 de setembre de 2009 i
el 2 de novembre de 2010, ja es va fer la primera modificació del contracte passant la
quantitat que havia d’abonar l’ajuntament a l’empresa concessionària de 60.687,65 € a
75.000 €. És a dir, que en poc més d’un any es va incrementar el preu en 14.312,35 € en
relació al preu licitat inicial que havia estat aquesta baixa o l’oferta, diguéssim, havia sigut
l’argument definitiu per adjudicar a l’empresa SECE el servei per ser el més econòmic. En el
seu moment el nostre grup ja va manifestar el seu desacord per aquesta pujada ja que podia
haver conculcat el principi de lliure concurrència a d’altres empreses que havien licitat per
preus similars als 75.000 € i no se’ls hi havia adjudicat el servei, és a dir, s’adjudica per
60.000 € i al cap d’un any es puja a 75.000 €, deixant fora altres ofertes, d’altres possibilitats
perquè eren més barates, perdó, que eren més cares en el seu moment.
Bé, en qualsevol cas, aquella modificació es va formalitzar per escrit mitjançant una
addenda al contracte inicial, és a dir, es va fer, ens agradi o no, això és una altra qüestió,
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administrativament de forma correcta. Hi va haver un acord, es va pujar el preu de la licitació
i es va signar en aquest cas una addenda al conveni.
Durant aquests anys de concessió de la llar d’infants la gestió ha estat complexa, el nombre
d’alumnes ha anat disminuint i les demandes de reorganització del servei, i de compensació
econòmica a l’ajuntament per part de l’empresa han estat diverses i d’acord amb els
informes que consten a l’expedient en general aquestes demandes no anaven
documentades per tal que els serveis tècnics de l’ajuntament poguessin verificar l’exactitud
de les xifres presentades i els criteris seguits per la imputació dels ingressos i de les
despeses a l’objecte de restablir l’equilibri econòmic si hagués sigut el cas, si hagués estat
necessari. Tot i així, la llar d’infants va anar disminuint el nombre de personal de tal manera
que al 23 d’agost de 2012 la coordinadora municipal d’Ensenyament de l’ajuntament emet
un informe en el qual considera que per tal d’adaptar els preus als nivells de cobertura i
qualitat de les diferents prestacions de la llar derivades del nivell d’ocupació el preu a abonar
pel curs 2012-2013 hauria de ser de 58.528,63 €, és a dir, el 23 d’agost la coordinadora ens
està dient, l’oferta del servei, la disminució de grups, la disminució en aquest cas de servei
implicaria una quantificació de tal manera que només s’hauria de pagar 58.528,63 €. En el
marc per l’ajust a l’ajuntament es van iniciar una sèrie de converses amb els diferents
concessionaris que varen portar un acord amb l’empresa concessionària de la llar a
rebaixar, en la citada quantitat, 18.906 € l’import a pagar per part de l’ajuntament, però vet
aquí, vet aquí que a diferència de la pujada de novembre de 2010, que es va plasmar per
escrit, com Déu mana, i es va modificar el preu de la concessió en aquest cas, en el que
considerem un error imperdonable per part del regidor responsable aquesta modificació que
ens hauria significat un estalvi per les arques municipals de 19.000 € es queda en no res
perquè no es va plasmar en un acord per escrit.
Mentre tant es dóna una altra circumstància molt greu, qual és el fet que malgrat que a les
clàusules administratives particulars del contracte de gestió del servei públic de la llar
d’infants es determina de manera inequívoca que l’empresa concessionària està obligada a
pagar els subministraments d’aigua, electricitat, gas i d’altres fins al moment, a data d’avui, i
des de la seva adjudicació, l’empresa Clece, perdó, el concessionari del servei, no ha pagat
ni un euro per aquests conceptes ja que ho ha fet indegudament l’ajuntament. És evident
que el control de les pòlisses del subministrament correspon a l’ajuntament i això són
paraules textuals dels informes tècnics i és evident que aquest control no s’ha portat a terme
en aquest cas des de l’any 2009 en què es va iniciar la concessió, pujant en aquest moment
a més de 40.000 € les quantitats indegudament pagades per l’ajuntament per
subministraments que correspondria pagar a l’empresa Clece, 40.000 €. El resultat és el que
avui ens proposen, mantenir el preu de 75.000 € quan els informes deien que es podien
modificar en més de 18.000 € a la baixa, per tal que amb la diferència es pugui pagar a
terminis els subministraments de 4 anys que per aquest gravíssim error en la gestió
municipal i el descontrol corresponent l’ajuntament ha estat pagant sense tenir que fer-ho.
Miri Sr. Granados, una gestió d’aquestes característiques a l’empresa privada significaria el
cessament, com a mínim, d’un director general, creiem que en aquest cas vostè, senyor
alcalde, ha de prendre cartes en l’assumpte i exigir les mesures polítiques i administratives
pertinents que restaurin la credibilitat en la gestió municipal dels seus organismes.
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Com no pot ser d’altra forma, malgrat que estem d’acord en no reconèixer cap restabliment
econòmic a la llar d’infants, nosaltres no podem votar a favor per aquest desgavell de gestió.
Després del que he exposat el nostre vot serà en contra d’aquest punt reiterant, insistint,
exigint la depuració de les responsabilitats pertinents. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias, a veure, al respecte sí que veig que estem d’acord en una qüestió que és que
estem d’acord amb la desestimació de la sol·licitud formulada per l’empresa del restabliment
econòmic, això sí que ha quedat clar que hi estem d’acord.

Sr. Henar:
-Vostès porten set punts i dels set punts estem d’acord amb un, ho hem deixat molt clar i
estem en desacord amb els altres.

Sr. Garcia:
-En aquest punt estem d’acord.

Sr. Henar:
-I el vot serà en contra motivat per aquesta mala gestió.

Sr. Garcia:
-Està clar. Doncs respecte als altres comentaris que ha fet doncs, és cert el que vostè ha dit,
aquí es va fixar un preu inicial a l’hora d’adjudicar-lo que posteriorment pels cursos 20102011 i 2011-2012 doncs es va aprovar respectivament una pujada de preus i l’últim va ser
per la sessió ordinària del plenari de data 27 de juliol de 2011, llavors clar, aquí les altres
qüestions que es portaven a debat i que es fan constar als informes dels tècnics és si
s’havia d’admetre el preu de l’últim pressupost que portava l’empresa Clece, després aquest
desajust que s’introduïa com a conseqüència de que l’ajuntament li va reclamar la quantia
de totes aquestes factures de subministrament que no havien abonat i que havien d’abonar
o si pel contrari doncs no s’hauria de modificar aquest preu. És cert que davant la política de
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restricció de les despeses aquesta empresa o aquesta adjudicatària no va ser diferent a la
resta i també vam mantenir reunions a efectes d’intentar reduir els costos de la concessió i
per aquest motiu es va acordar de mutu acord amb l’empresa, amb els responsables de
l’empresa, una reducció aproximada de 18.000 € sobre el preu final que s’havia establert pel
plenari de data 27 de juliol de 2011. Però també és cert que al desembre de 2012 es va
detectar un error, un error que vostè ja n’ha fet menció referent al fet que la Corporació havia
estat pagant tota una sèrie de factures de subministrament, factures que a data de
desembre de 2012 pugen a 44.142,28 € i, evidentment, també s’ha de liquidar fins a data
actual les factures que s’hagin pogut pagar. Una vegada detectat aquest error això se li
transmet a l’empresa adjudicatària i se li diu que evidentment ella és l’obligada al pagament
d’aquestes factures. Ella el que ens manifesta és que ha estat un error per part d’ells també i
per aquest motiu en els informes que consten a l’expedient es parla de concurrència, del que
es denomina jurídicament concurrència de culpes, és a dir, que evidentment ells ens ho
haurien d’haver dit i, també és veritat, que nosaltres com a corporació, els tècnics
responsables haurien d’haver detectat aquesta anomalia abans. En això jo crec que estem
tots d’acord.
Una vegada detectat l’error el que es pretén és que això no produeixi cap tipus de perjudici a
les arques municipals i és en aquest moment quan li reclamem a l’empresa adjudicatària, a
l’empresa concessionària doncs que aboni totes aquestes quanties. No hi ha cap tipus de
problema, aquestes quanties s’abonaran, s’ha d’acabar de determinar i liquidar l’import final
però en aquest sentit no hi ha cap tipus de problema Sr. Zacarias.
Una altra qüestió és el que manifestàvem de si el preu es podia mantenir amb aquella
rebaixa d’aproximadament 18.000 € que es va pactar amb l’empresa de mutu acord, en un
acord verbal, o si pel contrari s’ha de mantenir el preu que es va fixar pel plenari que és la
última proposta que fa l’empresa, doncs bé, els informes tècnics en aquest sentit jo crec
que, hi ha una mica de discrepància, però un dels informes el que sí que ens va dir és que
d’acord amb la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars, que és el que fa
referència a les obligacions de les parts, nosaltres de manera unilateral no podem modificar
aquest preu que es va adjudicar pel plenari, nosaltres de manera unilateral no ho podem fer i
l’informe fins i tot diu textualment, en base al principi “pacta sunt servanda”, aquest principi el
que vol dir Sr. Zacarias és que “lo pactado obliga”, el que pacten les parts obliga i, en aquest
cas, el que es va pactar és el que es va pactar al seu moment i el que es va aprovar pel
plenari. Què vull dir amb això? Que de manera unilateral nosaltres el que no podem fer és
fer aquesta modificació i llavors en base a aquestes argumentacions que es fan als
informes, evidentment, el que es decideix és acceptar aquest preu que és el que es va fixar
pel plenari, perquè el contrari podria suposar una il·legalitat que podria suposar anar a un
contenciós administratiu i que podria suposar al final unes repercussions econòmiques per
les arques del municipi i això evidentment és el que no volem de cap manera l’equip de
govern. Moltes gràcies.

Sr. Henar:
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-Sr. Garcia no calia sincerament que em contestés en els termes com m’ha respost perquè
ha repetit el que jo li he dit amb un matís al final. És evident, per tant, que vostè reconeix
que no es va negociar adequadament, es va pactar però no es va signar cap acord, és
evident, és a dir, escolti, vostè diu sí, ho vam pactar verbalment però no vam arribar a cap
acord, si s’hagués arribat a un acord escrit i s’hagués passat pel Ple això no passaria, si
s’hagués controlat degudament la concessió i s’hagués exigit el pagament en el seu moment
de tots aquests 44.000 € que no s’han pagat durant aquests anys doncs això no passaria.
Per tant, estem davant, insisteixo, d’una mala gestió, imputable a qui sigui, no és
responsabilitat nostre depurar responsabilitats és de l’equip de govern, polítiques,
administratives, del tipus que sigui, però és molt greu i això està costant molts diners,
costarà molts diners a les arques, a l’erari públic. Els informes tècnics són molts clars, el
servei que està donant en aquests moments la llar d’infants quantificat val 58.000 € i estem
pagant 75.000 € i la llei també ens ampara si revisem en base a l’oferta, derivada de l’oferta
de servei si revisem els preus de la concessió inicial, en això la llei ens empara. Per tant, si
s’obre un expedient en aquesta direcció és perfectament possible que pugui acabar pagantse, tenim clarament el dret a pagar exclusivament aquests 58.000 €, cosa que no s’ha fet.
Sr. Garcia, evidentment, ha estat una mala gestió i una mala gestió directa seva, insisteixo,
seva, com a responsable de serveis, en aquest cas dels Serveis Interns i, per tant, del tema
de les contractacions. Per tant, penso que les coses estan prou clares, evidentment estem
d’acord en reconèixer la necessitat de restablir econòmicament a l’empresa però amb el que
no podem estar d’acord és que ja havien pactat un acord, anul·lem l’acord i li pugem 18.000
€ més perquè ens pugui pagar allò que ens deu i que hem pagat nosaltres indegudament.
És un desastre.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DELS ARTICLES 354 I 40 DEL POUM EN RELACIÓ A LA REGULACIÓ DELS
ESTABLIMENTS HOTELERS
Vist que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2010, va aprovar
provisionalment la “Modificació puntual dels articles 354 i 40 del POUM en relació a la
regulació dels establiments hotelers”.
Vist que un cop aprovada provisionalment, l’esmentada modificació puntual es va elevar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per la seva aprovació definitiva, acordant
aquesta en sessió de data 24/02/11, literalment el següent:
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“…..-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual dels articles 354 i 40 del Pla
d’ordenació urbanística municipal en relació a la regulació dels establiments hotelers promogut i
tramès per l’Ajuntament de Salou, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorpin les prescripcions següents:

1.1 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’1 de desembre de 2010.
1.2 Cal modificar el redactat de l’article 40 de les normes urbanístiques del POUM, per tal que
s’ajusti a les determinacions establertes en la legislació urbanística vigent, pel que fa als
edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol,
i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de
la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació
definitiva.

-3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

Vist que com a conseqüència de l’anterior, en data juny 2013, els Serveis Tècnics
Municipals d’aquesta Corporació han procedit a elaborar un Text Refós incloent les
determinacions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en acord
de 24-02-2011, procedint mitjançant la present resolució a la seva aprovació.
Malgrat el temps transcorregut des de que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació de referència, i tot i el previst a
l’article 92.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, donat que la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona en cap moment ha advertit a aquesta Administració de
la caducitat de l’expedient, es tramet el present Text Refós per a la seva aprovació definitiva.
Atesa la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme abans esmentada, així com la
competència per aprovar el planejament general, prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la qual s’atribueix a l’Ajuntament en
Ple, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat ambiental,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent:
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PRIMER.- APROVAR el “Text Refós de la modificació puntual dels articles 354 i 40 del
POUM en relació a la regulació dels establiments hotelers.” confeccionat pels Serveis
Tècnics Municipals.
SEGON.- REMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona l’esmentat Text
Refós, per tal que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’aprovació
definitiva de l’esmentada modificació puntual, i adquireixi la plena executivitat.

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

Sr. Otal:
-Sí. El meu grup votarà a favor d’aquest text refós que planteja, de fet, una modificació dels
articles 354 i 40 del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que obeeix a una iniciativa que va
prendre l’Associació Hotelera per flexibilitzar determinats aspectes que quedaven
regularitzats en el POUM de l’any 2003 que feia referència a tres aspectes. En primer lloc, la
densitat de les habitacions, flexibilitzar-ho i passar de 50, que establia el POUM, de 50 m2, a
agafar el criteri que determina la Generalitat. D’altra banda hi havia el tema de les estrelles
amb un mínim de tres amb l’opció de convertir les pensions. I després hi havia la possibilitat
de readaptar les estructures amb els drets que tenien consolidats els hotels amb el nou pla
general que en aquell moment era el del 2003.
És un tema que ha portat una trajectòria molt llarga però és cert que jo crec que tot i que ha
arribat tard s’aprova i això facilita la inversió i la transformació i la millora del parc hoteler,
dels establiments hotelers. Tot i que aquest text refós queda, de fet, invalidat o obsolet ja
mateix en un aspecte, per mi fonamental, com és la possible tranformació d’hotels en el futur
i suposo que en aquest moment ja els Serveis Tècnics Municipals estan treballant en un
projecte d’una nova modificació que permeti tranformar íntegrament els hotels i no només
les seves estructures perquè si no és molt difícil transformar-los però es fa inicialment per
aprofitar els dos aspectes primers i m’imagino que en el mes d’agost o de setembre
tramitarem el que per a mi és realment important que és l’article 40 del Pla General en el
qual s’estableix un marc jurídic que permeti transformar íntegrament els hotels amb els drets
consolidats que venien de plans anteriors. Bé doncs, el meu vot serà a favor.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.
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Sr. Pellicé:
-Bé, com diu el company Pablo aquesta modificació puntual ja ve de la modificació en el seu
moment del Pla General de l’any 2003, ve de llavors i hi feia referència ell, doncs en
diversos aspecte. Per un costat això es va iniciar en el moment en què es demanava que els
hotels ja preexistents tinguessin en cas de reformes importants, tinguessin una repercussió
inicialment de 60 m2 de sòl per habitació, això en el seu moment volia dir que si es tirava un
establiment es rebaixava la seva capacitat en nombre d’habitacions de forma molt important
ficant en entredit la rentabilitat dels establiments. Aquests 60 m2 van passar aleshores a 50
m2 per sòl, finalment van quedar 50 m2 de sostre que es va anar modificant i, finalment, en
la darrera modificació que es va aprovar al 2010 es preveia aquesta modificació, bé, aquest
paràmetre donat que com reivindicava el sector des del seu inici ja hi ha una legislació de la
Generalitat que marca el nombre de m2 que ha de tenir cadascuna de les habitacions en
funció de la seva categoria. I, en tot cas, això també és una qüestió que marca la
Generalitat, aquesta legislació, i també ho marca l’oferta i la demanda del propi sector.
Després hi havia un altre aspecte que era el tema de la categoria, que es classificava com a
categoria mínima les tres estrelles i també va ser una reivindicació al seu moment que podia
haver-hi establiments de categories inferiors que podien passar a millorar la seva categoria,
la seva qualitat passant a hotels doncs de dos estrelles o d’una estrella i, per tant, s’havia de
donar la possibilitat que en hostals i pensions en el futur poguessin millorar perquè
probablement no podien arribar a tres estrelles però sí que podien generar una millora
passant per exemple a dues estrelles, això doncs també es va recollir.
Però, finalment, els establiments que han de fer reformes importants es queden en una
situació, amb aquestes modificacions del Pla General, de disconformitat i això vol dir que
queden sotmesos a què les rehabilitacions que es facin siguin, d’alguna manera, parcials
perquè avui, com deia abans, si un establiment es tira a terra i es torna a construir perd
número d’habitacions i, per tant, perd rentabilitat i nosaltres sempre manifestàvem que era
una llàstima que aprofitant que un establiment, que ja tingués uns anys, es pugués tirar a
terra tota l’estructura perquè es podria guanyar fent els mateixos metres quadrats, en cap
moment se’n demanaven més, doncs fent els mateixos metres quadrats, els mateixos drets
que ja tenia, poder fer per exemple aparcaments en els hotels dels anys 60, 70, doncs no
tenen aparcaments, poder fer zones amb major serveis, en temes de spa, etc. Que millorés
les qualitats dels establiments hotelers. I, per tant, aquesta disconformitat no permetia que
realment es poguessin fer reformes veritablement importants, que signifiquessin una millora
per la qualitat dels establiments i de la zona turística de Salou.
Finalment aprovem aquesta modificació que no recull aquesta reivindicació històrica però hi
ha el compromís que en el text refós que s’ha d’aprovar en els propers mesos sí que reculli
aquesta possibilitat de que realment es facin reformes importants i que signifiquin realment
millores tant per la zona com pels propis establiments. Per tant, el nostre vot serà favorable
condicionat a què en els propers mesos s’aprovi aquest text refós. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sí, senyor alcalde, de manera molt breu. Els companys ja ho han explicat suficientment
explícit i bé. Simplement manifestar que el vot del Grup Popular serà favorable perquè
estem davant d’unes qüestions que són reivindicacions que podríem denominar históriques
per part del sector hoteler de Salou i crec que com administració el que hem de fer és
facilitar i no posar impediments ni ser més restrictius que la pròpia legislació autonòmica que
aquí ja s’ha manifestat que, fins ara, la regulació que teníem a l’Ajuntament de Salou en
aquest sentit era més restrictiva que la pròpia legislació de la comunitat autònoma.
Respecte a l’últim que comentava el representant de RDS manifestar que evidentment crec
que tots estem d’acord amb aquesta qüestió, el que hem de fer com administració és
incentivar la remodelació del parc hoteler del municipi de Salou perquè crec que tots som
conscients que és la major indústria del nostre municipi, l’hoteleria, i com administració hem
de fer tot el possible doncs perquè si en un moment donat un hotel es vol remodelar, es vol
tirar a terra i es vol tornar a aixecar doncs no posar traves, no sent restrictius sinó com a
mínim que puguin mantenir el que tenien fins aquest moment per poder renovar tota la flota
hotelera que tenim al municipi. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, gràcies Sr. Granados. Bé, el nostre vot en aquest punt serà favorable. Si bé, entenem
que es presenta a l’aprovació del Ple com a mínim, com a mínim amb uns 5 anys de retard.
Efectivament el Ple, abans s’hi ha fet referència, el Ple del 29 de maig de 2008, el Sr. Otal
essent regidor d’Urbanisme, va fer una proposta pràcticament idèntica a la que avui es
presenta a votació. Aquella proposta no va prosperar perquè el Sr. Esteve Ferran Gombau
va presentar una recusació contra el Sr. Salvador Pellicé i per la presentació de la moció de
censura de 21 d’abril de 2009. Aquesta és la història i aquesta és la realitat. En tot cas, es
tracta de la modificació, com ja s’ha dit també, de l’article 354 POUM, els seus apartats 13 i
15 en el sentit d’introduir la possibilitat de que puguin existir a Salou hotels de dues estrelles,
si ho són, si ho són, com a conseqüència de que les pensions es converteixin en hotels, per
un costat, i per l’altre, eliminar del marc general del POUM la limitació de la densitat màxima
per habitació que quedaria regulada pels plans parcials hotelers de cada sector.
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Així mateix, la modificació que es proposa de l’article 40 pràcticament idèntic al proposat a
l’any 2008, regula que a les instal·lacions preexistents que resultin disconformes amb el
planejament es poden autoritzar obres de consolidació, de rehabilitació de qualsevol mena
incloent modificacions de canvis estructurals sempre que no afectin a tot el conjunt i que no
augmentin l’aprofitament urbanístic. Aquest és una mica el tema que abans es plastejava,
que nosaltres platejàvem, de futur, no en aquesta modificació, de futur, i que nosaltres hi
estaríem d’acord. L’objectiu, en tot cas, d’aquesta i de les properes modificacions, tant en la
proposta del 2008 com en la present, com en la de futur, sempre és el mateix, la de
permetre la modernització de les instal·lacions hoteleras amb la incorporació de nous serveis
que demanda la societat d’avui i que nosaltres hi estem totalment d’acord.
És evident que si quan estàvem al Govern el nostre grup va promoure una iniciativa
pràcticament igual a la que avui ens presenten a votació la nostra posició no ha canviat i hi
votarem a favor. Però deixi’m Sr. Granados que sigui una mica malèvol i aprofitant el
benentès per recordar les seves paraules, Sr. Granados, en la votació d’aquest punt al Ple
de 29 de maig, en aquell moment vostè com a portaveu de FUPS juntament amb el seu soci,
el Sr. Del Hierro, del PP, per cert, Sr. Garcia m’agrada molt escoltar que ha canviat de
posicionament, es varen posicionar en contra, vostès es van posicionar en contra, les seves
paraules d’explicació de vot Sr. Granados varen ser les següents: “amb aquesta reforma el
que estem fent és obrir les portes a hotels d’inferior qualitat permetent que hi hagi hotels per
sota del que són tres estrelles” i continua textualment: “en vistes a la degradació de la
qualitat en l’aculliment i l’oferta hotelera en quant menys estrelles menys qualitat i menys
categoria nosaltres, deia, ens veiem en l’obligació de tenir que votar en contra d’aquest
punt”. Doncs bé, sigui com sigui, vostè em dirà que per la pujada del nivell de les pensions a
hotel, tant se val, el cas és que el que consideraven inacceptable fa uns anys, com és el fet
d’hotels per sota de les tres estrelles ara ho veu correcte i a nosaltres ens sembla bé i ens
n’alegrem d’aquest posicionament, és evident que les coses no es veuen igual des del
govern que des de l’oposició. Però també és evident que en benefici de Salou un cop més
es posa de manifest que en qüestions estratègiques i de ciutat les forces polítiques que
representem a la ciutadania hem de ser capaços de cercar i trobar consensos per damunt
dels posicionaments partidistes o dels interessos electoralistes del moment.
Acabo dient que ens sorprèn com aquesta qüestió, les modificacions del POUM en un text
refós que va ser requerit per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 24 de
febrer de 2011 hagi trigat més de dos anys en presentar-se al Ple però, en tot cas, com que
pensem que bé està el que acaba bé el nostre vot a l’espera de la nova modificació
d’establiments hotelers, que esperem que properament sigui presentada, serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. És evident, com molt bé està dient vostè i això és aplicable
a tots, que des de l’oposició les coses es poden veure de forma diferent com també és
veritat que quan un pertany a un grup doncs també evolucionen i els grups que hi havia en
aquell moment doncs passen a ser uns altres, i bé, ja sap el que passa en la política. Això
simplement és un recordatori de que nosaltres estàvem en un grup que avui no existeix, el
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nostre grup no és el mateix, nosaltres som Formació Unitat per Salou, amb això jo crec que
vostè ha anomenat a una persona, crec que ha quedat ben clar, no hi vull entrar més,
perquè la història si ha de servir d’alguna cosa o si el passat ha de servir per alguna cosa és
per entendre el present i millorar encara molt més el futur i d’això ens hem de servir. Jo
simplement li diré que si s’ha retardat això una miqueta, és perquè resulta que la pròpia
Comissió va desestimar la proposta que havia fet l’Associació Hotelera i s’havia de canviar
el contingut d’un redactat i per això s’ha trigat més des que vam arribar aquí nosaltres vam
treballar en aquesta línia, com també és veritat que tots plegats arribem a un acord en
interès de la ciutat, perquè estem plenament convençuts que el que hem de fer i més en els
moments que tenim ara de crisi econòmica, encara que el sector turístic funcioni bé, el que
hem d’estar és molt ben posicionats i millorar encara molt més les nostres infraestructures
per ser encara molt més competitius i, per tant, això comporta que hem de facilitar la
inversió. L’article 40 resulta que el que fa justament és això, perquè és ben cert que l’article
40 des de l’any 2003, en el seu redactat inicial del POUM, el que estableix és un càstig a
aquells empresaris que volen reformar el seu hotel i això detectat per nosaltres i, en concret,
jo mateix, vaig donar ordre al Departament per tal que això es solventés perquè el que hem
de fer és facilitar la inversió.
Ara el Sr. Marc Montagut si vol intervenir i ampliar una mica més tot això no hi ha cap
problema.

Sr. Montagut:
-Sí, en tot cas, Sr. Zacarias, la resolució de la Comissió d’Urbanisme en la qual es feia
esment que aquest punt de l’article 40 no s’aprovaria com estava redactat sinó que s’incloïa
uns punts, uns afegits, va arribar al mes de febrer de 2011, recordem que va ser any
electoral, per tant per això es va quedar damunt la taula, després quan va prendre possessió
el nou govern va començar de nou aquest tema, s’ha parlat amb l’Associació Hotelera, hi ha
hagut moltes reunions i al final es va creure convenient fer aquesta via, és a dir, aprovar els
dos punts en els quals estem d’acord i tramitar una modificació puntal que és en la qual ja
estem treballant, cara al futur que, a més a més, agraeixo el suport de tots els partits polítics
en aquest punt perquè creiem que evidentment és un punt de ciutat, és un punt important
per millorar doncs el nostre element més important de Salou que és el tema hoteler.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA QUARTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2013
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Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei d’hisendes locals, en l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de
desenvolupament de l’anterior, i en l’article 14 de les Bases d’execució del Pressupost
Municipal vigent, que preveuen poder incorporar als corresponents crèdits de l’exercici
immediat següent, sempre que existeixin els suficients recursos financers, certs crèdits de
l’exercici anterior, especialment els que corresponguin a projectes finançats amb ingressos
afectats, que seran d’incorporació obligatòria.
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.
Atesa la legislació aplicable a la generació de crèdits per majors ingressos, concretament els
arts. 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, concretament els arts. 43 i 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos i l’art. 13 de les Bases
d’execució del pressupost municipal vigent.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà 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 tot l’anteriorment exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i
1 de UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el
següent:

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

Despeses:
Orgànica

Programa

Econ.

03
15
12
25
03
02
15
01

170
340
430
930
162
920
340
155

22200
22200
22200
22638
22715
22724
48902
61900

Descripció
Publicitat i Comunicacions Medi Ambient
Publicitat i Comunicacions Esports
Publicitat i Comunicacions Comerç i Promoció
Fons de contingència
Recollida escombraries i neteja viària
Neteja ordinària altres edificis municipals
Ral·li RACC Costa Daurada
Infraestructures i obres als carrers arquitectura

Import
-3.000,00
-3.000,00
6.000,00
-144.371,00
25.000,00
63.371,00
56.000,00
69.728,82
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Inversions platges
Infraestructures i jardineria
Instal·lacions municipals

TOTAL

301.978,25
113.503,31
174.322,04
659.532,42

Romanent de tresoreria afectat
Passius financers a llarg termini

114.464,30
545.068,12

Finançament:
87013
91300

TOTAL

659.532,42 €

SEGON.- Exposar al públic el present acord, per termini de 15 dies, durant els quals podran
els interessats presentar les al·legacions que estimin oportunes, i considerant-se l’acord
definitiu en cas de que no n’hi hagués cap.

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

Sr. Otal:
-Sí, molt breument. Estem davant del quart expedient de modificació de crèdit de l’any en
curs, 2013, de fet els expedients de modificacions de crèdit són un mecanisme que té el
govern per adaptar pressupostàriament els seus objectius de govern i a vegades és positiu
perquè indica que el poble té vitalitat, que hi ha novetats que es produeixen, ja ho diu la
paraula, sobre un pressupost. Ara bé, clar, el que tenim aquí és una suplementació de crèdit
en aspectes que no obeeixen a coses molt positives. En primer lloc, hi ha un transvasament
per vinculació de partides de 6.000 € que surten de les partides de Medi Ambient i d’Esports
i van a engrossir un 30% la partida bastant important que ja tenia Promoció Econòmica amb
la qual cosa aquesta partida ara es veu consolidada i queden 24.000 € que és una xifra
cridanera. Clar aquestes partides de Medi Ambient i d’Esports es queden sense 3.000 €,
esperem que a finals d’any no els hi faltin el que tan solidàriament cedeixen en aquest
moment.
Després tenim dues despeses una mica problemàtiques, la del Ral·li, els 56.000 € jo entenc,
si no que em corregeixi el regidor després, entenc que estava pressupostat a l’any 2012 i es
van quedar sense consignació pressupostària, es va gastar en d’altres coses, però tenim
una xifra molt important de l’aportació de 56.000 € que s’ha de suplementar, clar, a càrrec
del fons de contingència que el teníem dotat amb 500.000 € i ara ens en quedaran 142.000
€, estem a meitat d’any, en quedaran 142.000 € sobre 500.000 €, és un fons molt flexible
que permet una capacitat d’actuació important però que deu estar molt minvat a hores d’ara.
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Després hi ha un tema que és una mica com a misteriós, és un tema complex, és el tema de
SELSA, aquella empresa de neteja, habilitem 63.000 € complementaris amb una xifra
important que ja tenim perquè a la vegada està pendent d’una rectificació respecte a un
incompliment d’uns serveis de contractes que teníen, tot plegat sotmès a judici. Clar el Sr.
Zacarias ja ho ha tret diverses vegades, jo no ho he volgut dir però potser ara ve molt bé,
clar aquestes coses de les factures per 240.000 € de fa molt temps que finalment tinc la
informació que hi ha un informe d’Enginyeria que diu que són perfectament correctes. I de
fet, de fet, el que estem veient aquí és dotar de consignació pressupostària més del que
hipotèticament deixarem de pagar per incompliment d’uns contractes d’uns imprevistos que
hi havia. Clar tot plegat no és el model ideal pel que respecte a tramitació administrativa, ni
de seguiment dels responsables polítics i administratius, aquests temes s’encallen i algú els
ha de fer sortir d’una vegada perquè no per deixar-los més temps es solucionen sinó que
s’emboliquen més.
D’altra banda, estic totalment a favor de dues ampliacions de crèdit com són la millora de la
neteja viària, amb un reforçament de la tarda, i amb el programa d’inversions, que suposa un
increment molt important perquè va dirigida als llocs estratègics del municipi com són les
platges i la jardineria. Evidentment, el finançament ve per un crèdit del Fomit especial, em
sembla bé, nosaltres hem de pagar a banda dels interessos d’amortització 114.000 € amb la
qual cosa em embla que quedarà de capital lliure ara mateix 23 milions d’euros amb una
amortització del 2,9 milions, bé és acceptable però clar la nostra capacitat d’inversió futura
està una mica ajustada a part per les normatives i pels plans d’ajustos, etc.
El meu vot serà d’abstenció perquè reconec que és un mecanisme que té el govern per
adaptar i tal, però clar, aquestes partides s’hauria de procurar amb els mecanismes nous
establerts d’Hisenda que no tornés a passar, ampliar no és dolent, a vegades és bo i és
convenient perquè a la ciutat hi passen coses però en aquests temes administratius
embolicats de tant de temps, de factures que no es sap, judicis, això s’hauria de procurar de
simplificar-ho. El meu vot serà l’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Bé, el nostre vot serà en contra això és fruit d’uns pressupostos que ja vam votar al seu
moment en contra. Jo no voldria repetir-me en alguns dels punts que ja ha dit el company
però sí que és cert que tot i que es parlava del transvasament d’unes partides, tot i que
algun informe parla de petits ajustos, home 6.000 € d’una partida cap a una altra el que fica
en evidència és un mal pressupost en el seu moment d’algun dels esdeveniments que aquí
fa referència.
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Però hi ha una altra qüestió que sobta i que és que vostès parlen que precisament en l’àmbit
de Selsa parlen que fan un pagament de 63.000 € i que preveuen que si les coses van bé
puguin recuperar 111.000 €. Però l’import total són 240.000 €, per tant, vostès no preveuen
que si va malament hi ha una manca de 64.000 €, això no ho preveuen, només preveiem si
va bé però si va malament doncs tenim una mancança de diners.
Pel que fa al tema del Fomit i de les inversions doncs hi estaríem d’acord però no amb la
resta. Gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, la primera qüestió que voldríem resaltar és la imatge d’improvisació i manca de
control que estem donant amb tantes modificacions de crèdit. Darrerament sortim
pràcticament a modificació de crèdit mensual, fins i tot, hem aconseguit el que probablement
cap ajuntament o pocs han fet mai, s’han fet dues modificacions de crèdit en un mes, això és
ja un rècord, és un rècord, dos en un mes.
Però bé, entran en detall tres qüestions. La primera és que això és una modificació de crèdit
a un pressupost al qual nosaltres hi vam votar en contra i no porta gaire claredat ni millora,
en absolut, aquest pressupost. Però després dues qüestions concretes més, no estem
d’acord en què s’hagin gastat 56.000 € dels pressupostats per la passada edició del Ral·li
Costa Daurada i no hi hagi hagut el control necessari perquè això no passés havent de
suplementar-se ara amb aquesta modificació de crèdit. Per cert, parlant del Ral·li Costa
Daurada, nosaltres pensem que ja és moment, nosaltres paguem tres-cents i pico mil euros,
si no recordo malament, doncs potser és hora de començar a insistir, perquè segurament
amb la Diputació som els que més paguem de tots, i escolti, potser que es començi o que
reprenem el nom de Ral·li Salou-Costa Daurada que ja ens tocaria almenys pel que ens
costa, entenem que han de fer una proposta formal en aquesta direcció.
Però seguim i perdoni la indiscreció, tampoc no estem d’acord en què s’utilitzi el fons de
contingència en temes de gestió ordinària com pot ser la neteja. Aquesta dotació de 500.000
€, als quals el Sr. Otal ja hi ha fet referència, només en queden 142.000 € i entenem que ha
d’estar vinculat a situacions excepcionals, per tant, pagar aspectes de gestió ordinària no
ens sembla correcte, de tal manera que si en algun moment tenim una desgràcia tipus
esclafit que ja vam patir ara fa uns anys doncs no podrem disposar d’aquest fons la finalitat
del qual és fer front de manera immediata a situacions excepcionals. Per altres qüestions
com el tema de Selsa penso que ja ho han explicat prou explícitament. Per tots aquests
motius el nostre vot serà en contra.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bon dia. En quant a la quarta modificació de crèdit és la quarta efectivament i els hi
asseguro que no serà l’última, a més penso que s’han de fer totes les necessàries
precisament per agilitzar la gestió. Precisament el que fem és habilitar a totes les regidories,
habilitar les partides necessàries perquè la gestió sigui més àgil, més eficaç i l’abans
possible. Per tant, no m’importa que hi hagi dos expedients de modificació en un mes o tres,
o els que facin falta, realment ja li dic que ens ho dóna la llei i, per tant, nosaltres farem les
que siguin necessàries.
Després aclarir tots els conceptes. En quant a publicitat, bé, és una partida que el cap del
gabinet d’alcaldia té al seu abast, depèn de les necessitats de cada regidoria, depèn de les
activitats de cada regidoria i depèn de cada regidoria com fa les promocions de les seves
activitats doncs bé, va fent ajustos de les seves partides. Com ja saben tot el tema de
publicitat institucional i comunicacions està repartit en diferents regidories i segons informe
del cap de gabinet doncs aquest any pensen que en quant a les activitats de Comerç i de
Promoció necessitaven més diners i simplement el que s’ha fet ha sigut un traspàs entre
partides, no afectarà a la resta de regidories perquè ja tenen una previsió de tot el que han
de fer al llarg de l’any.
En quant al Ral·li té una explicació, té una explicació i és purament tècnica, aquest és el
primer any que ja saben vostès que normalment tothom té unes partides on fa la reserva de
les seves despeses i aquest any per primera vegada vist el pressupost l’ajustat que anava
vam establir que totes, totes les reserves que no estiguessin ordenades el pagament, em
penso que va ser a finals de febrer o principis de març, es van incorporar per la liquidació del
pressupost, això és un tema purament tècnic i el que passa és que es va quedar, o sigui que
aquesta reserva ja estava pressupostada a l’any 2012 per la regidoria d’Esports i quan es va
incorporar es va retreure la reserva i es van quedar sense consignació i el que hem fet ara
ha sigut tornar-la a reposar, en tot cas, va quedar, diguem, a la liquidació del pressupost
doncs hi va quedar com a superàvit perquè aquests diners no es van gastar, per tant, és
purament tècnic.
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En quant a la despesa de Selsa de 63.371 € també segons els informes, sobretot de la
Intervenció, és ser prudents amb el contenciós que tenim entre mans. És un contenciós que
no sabem quan es resoldrà i el que fem és tenir la prudència de mantenir, la Intervenció i els
Serveis Jurídics pensen que amb aquesta quantitat si fos molt desfavorable tindríem que
assumir-la i, per tant, el que fem és reservar aquests diners i tenir-los allà i esperar a veure
com es resol el contenciós.
Pel demés penso que ja els he contestat a tots, vostès ja ho han dit, s’incorpora el prèstec
Fomit, tots sabem que al prèstec Fomit s’ha d’assumir l’IVA, no ve subvencionat l’apartat de
l’IVA i, per tant, això fa que es puguin iniciar les inversions. Sr. Otal a mi també m’agradaria
que hi hagués més inversions, tots sabem la conjuntura en la qual estem i pensem que si
seguim fent les coses com les estem fent doncs en els anys propers podrem assumir
inversions més importants que tothom creiem que són importants. Per tant, queda explicat.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies.

Sr. Henar:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Només molt breument Sr. Barragán, és que no em negarà, evidentment que vostè farà totes
les modificacions de crèdit que consideri oportunes, però no em negarà que fer-ne tantes i
tant sovintejades no està explicitant altra cosa que una planificació del pressupost no
adequada, especialment quan s’aprova un pressupost sabent que tenim dins de les carpetes
o dins dels calaixos centenars de milers en factures que no han presentat en el pressupost.
Per tant, a veure, escolti Sr. Barragán, si vostè fes una modificació del pressupost o tres al
llarg de l’exercici és comprensible, fer-ne a aquest ritme i, a més a més, prometre que n’hi
haurà més segurament en el mateix ritme que hi està havent fins ara vol dir que el
pressupost inicial no serveix per a res. Per tant, jo al que crido és a fer un pressupost més
acurat i més ajustat.

Sr. Barragán:
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-Això ja ho vam discotir el mes passat, jo espero que sigui l’última vegada que surten
factures, com vostè diu, dels calaixos. Crec que és l’última, els hi recordo, de totes maneres,
que aquestes factures es saben des de l’any 2007.

Sr. Henar:
-Estem parlant de quatre, la resta eren totes de la seva etapa, a veure, que tenim bona
memòria, no s’equivoqui.

Sr. Barragán:
-No, no, no.

Sr. Henar:
-Home, i tant!

Sr. Barragán:
-Jo dic el que hi ha.

Sr. Henar:
-Són dos, dos.

Sr. Barragán:
-Són factures que quedaven pendents igual que al mes passat.

Sr. Henar:
-Dos, la resta del reguitzell no, si vol al proper Ple li deixo totes, és molt aburrit, ja sé que
algú es cansarà però és així.

Sr. Barragán:
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-Espero, i ja m’hi vaig comprometre el mes passat espero que totes aquestes factures amb
la nova forma de gestió que estem instaurant això ja no torni a passar i les factures ja no es
poden quedar als calaixos. Jo és el meu desig, estem treballant per això.

Sr. Henar:
-A veure si és veritat, eh.

Sr. Alcalde:
-Sí home, sí, ja veurà com sí.

Sr. Henar:
-És la tercera o quarta vegada que diu que aquest nou sistema funcionarà molt bé.

Sr. Alcalde:
-Escolteu-me una cosa, hi ha una qüestió i jo us ho dic perquè en d’altres administracions,
no parlo d’ajuntaments sinó d’administracions, és molt comú i són molt sovint les
modificacions de crèdit perquè és lògic que hi hagi moviment entre partides que no passa
res perquè en realitat això, en essència, el pressupost no te’l canvien sinó que són les
ciutats que es venen desenvolupant. I l’amic Brull que també pertany a la mateixa
administració supramunicipal que jo sap que és bastant sovint que hi ha aquests tipus de
modificacions i que no passa res.

Sr. Brull:
-Sí, però factures als calaixos no n’hi ha.

Sr. Alcalde:
-De factures als calaixos aquí tampoc n’hi ha que es liquida tot Sr. Brull.

Sr. Brull:
-Espero que siguin les últimes, espero que siguin les últimes.
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Sr. Alcalde:
-I també li diré una cosa, també li diré una cosa, possiblement les que ell tenia pendent era
perquè n’hi havia d’altres que s’havien de pagar d’anteriors exercicis, per tant, és la bola, és
la bola que ja va arribant.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Només un prec i molt breument. Miri, la situació de cessament de la Sra. A. R. com a
Coordinadora d’Acció Social, des del nostre punt de vista, obliga el seu retorn a la seva
plaça d’origen que és la d’auxiliar de gestió dins de l’Àrea de Serveis a la Persona amb
categoria C1-C2, nivell 15, i així ho recull l’actual relació de llocs de treball. La situació de
cessament d’una responsabilitat d’aquest tipus comporta en l’àmbit de les administracions
públiques el retorn de la persona cessada a la plaça d’origen amb les funcions, atribucions,
competències i prerrogatives pròpies del lloc tret de la consolidació de determinats
complements retributius en determinades circumstàncies, si fos el cas, però mai l’ocupació
d’espais, despatxos o responsabilitats que no estiguin d’acord amb el propi lloc que s’ocupa i
categoria inicial. Malgrat això, en el cas de la Sra. R. sabem que està ocupant un despatx
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que supera amb escreix l’espai de treball que li correspondria d’acord amb la seva categoria
d’auxiliar de gestió. El fet està generant comentaris crítics entre el personal de la Casa, ha
transcendit del propi context de l’ajuntament, s’ha reflectit en algun mitjà de comunicació i ha
generat cert escàndol social absolutament perjudicial per la bona imatge de la Corporació
especialment si tenim en compte la condició de la Sra. R. d’esposa del primer tinent
d’alcalde que a la seva vegada és el responsable polític de l’Àrea de Recursos Humans, que
és l’àrea a la qual correspon gestionar aquestes qüestions.
El nostre prec és relatiu a què amb la major celeritat es prenguin les mesures adients per
acabar amb aquesta situació. Gràcies.

Sr. Lavilla:
-Bien, buenos días, quisiera decir que la Sra. A. R. ya lleva bastante tiempo fuera del
despacho.

Sr. Henar:
-¿Me podría decir cuanto?

Sr. Lavilla:
-Pues posiblemente semana y media o dos semanas.

Sr. Henar:
-¿Eso es mucho tiempo? De acuerdo.

Sr. Lavilla:
-Bueno, es que ella se incorporó de una baja y hicimos una petición inmediatamente a
Informática para que se hiciesen los traslados debidos, se la diese de baja de algunos
accesos que ella tenía y que por lo tanto al pasar a auxiliar administrativa ya no los debería
tener y entonces el proceso ha sido de semana, semana y media que es lo que se ha
tardado. Cuando ella llegó, evidentemente, como no tenía despacho ocupó de momento el
despacho que ocupaba hasta ese momento y una vez habilitado todo se la pasó a una mesa
externa y ahora está a bajo en Servicios Sociales.

Sr. Henar:
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-Doncs m’alegra que sigui així. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha cap qüestió més s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:40 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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