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Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/13/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2013
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 27 de novembre de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

MARC MONTAGUT PRATS
JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
JULIA GÓMEZ MESONERO
M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARIO GARCIA VIDAL
PEDRO LAVILLA HERAS
M. DE LOS REYES PINO MOTA
MARC ALARCÓN PERALTA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
PABLO OTAL VIÑA

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

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 23 D'OCTUBRE DE 2013, I DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2013
Vistes i llegides l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 23 d’octubre de 2013 i del
Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 18 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament
les aprova per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 5235
FINS AL NÚMERO 5699 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 5235 fins al número 5699 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ: APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL C.R.T.
Vista la proposta de la Vocal delegada del Consorci del C.R.T. remesa a aquesta Corporació
de modificació dels articles 6 i 52 dels Estatuts del Consorci en el sentit que s’estableix a
continuació:

“Article 6è. Vigència i durada del Consorci.
El Consorci tindrà una vigència i una durada de vint anys a comptar des del 3 de febrer
2012. Fins a l’expiració d’aquest període, cap dels Ens consorciats es podrà retirar
voluntàriament del Consorci ni aquest, per tant, es podrà dissoldre. Així mateix, els Ens
consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat al manteniment i
conservació del Consorci, obligant-se a complir fidelment les obligacions consorcials en
l’exercici de les competències pròpies de cadascuna de les entitats consorciades.
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A l’expiració d’aquest nou període de vigència, les Administracions consorciades decidiran, a
la vista de les circumstàncies urbanístiques i turístiques del Centre Recreatiu i Turístic, ubicat
en el territori dels municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la subsistència del Consorci i el
nou període de vigència del mateix.
Article 52 . Redistribució dels tributs locals delegats.
Els rendiments obtinguts dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
quals hagi estat delegada al Consorci en virtut del que disposen els articles 11 i següents i 31
dels presents Estatuts, serà redistribuït entre els municipis titulars, en la següent proporció
a)

Els ingressos fiscals derivats del parc temàtic, àrees esportives i dels aprofitaments
urbanístics dels usos comercials, hotelers i residencials derivats de la Llei 2/89,
seran distribuïts entre els Ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció
territorial que cada municipi té en l’àmbit del CRT, és a dir, un 57% per Salou i un
43% per Vila-seca.

b)

Els ingressos fiscals provinents de l’increment d’aprofitament comercial, residencial
o hoteler que suposi qualsevol altre projecte en relació a l’autoritzat per la Llei 2/89,
s’assignaran íntegrament a l’Ajuntament del territori municipal on es materialitzi la
implantació.”

Vist l’informe emès pel Secretari General de la Corporació en relació a la legislació aplicable i
al procediment a seguir per l’aprovació dels Estatuts del Consorci del C.R.T.
Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CiU, 4 del PP, 1
de UTPS i 1 de RDS), 6 vots en contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 2 abstencions de UMdC, el
següent:

PRIMER.- Aprovar els Estatuts del Consorci del C.R.T. que són els mateixos que han estat
vigents des de la constitució del Consorci del C.R.T. i que s’acompanyen com a annex núm.
1.
SEGON.- APROVAR la modificació dels articles 6 i 52 dels Estatuts del Consorci en els termes
fixats per la proposta de la Vocal Delegada en els termes següents:

“Article 6è. Vigència i durada del Consorci.
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El Consorci tindrà una vigència i una durada de vint anys a comptar des del 3 de febrer
2012. Fins a l’expiració d’aquest període, cap dels Ens consorciats es podrà retirar
voluntàriament del Consorci ni aquest, per tant, es podrà dissoldre. Així mateix, els Ens
consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat al manteniment i
conservació del Consorci, obligant-se a complir fidelment les obligacions consorcials en
l’exercici de les competències pròpies de cadascuna de les entitats consorciades.
A l’expiració d’aquest nou període de vigència, les Administracions consorciades decidiran, a
la vista de les circumstàncies urbanístiques i turístiques del Centre Recreatiu i Turístic, ubicat
en el territori dels municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la subsistència del Consorci i el
nou període de vigència del mateix.
Article 52 . Redistribució dels tributs locals delegats.
Els rendiments obtinguts dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
quals hagi estat delegada al Consorci en virtut del que disposen els articles 11 i següents i 31
dels presents Estatuts, serà redistribuït entre els municipis titulars, en la següent proporció
a) Els ingressos fiscals derivats del parc temàtic, àrees esportives i dels aprofitaments
urbanístics dels usos comercials, hotelers i residencials derivats de la Llei 2/89, seran
distribuïts entre els Ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció territorial que cada
municipi té en l’àmbit del CRT, és a dir, un 57% per Salou i un 43% per Vila-seca.
b) Els ingressos fiscals provinents de l’increment d’aprofitament comercial, residencial o
hoteler que suposi qualsevol altre projecte en relació a l’autoritzat per la Llei 2/89,
s’assignaran íntegrament a l’Ajuntament del territori municipal on es materialitzi la
implantació.”
TERCER.- Delegar a la Junta de Direcció del Consorci C.R.T. a efectes de coordinació, el
tràmit d’informació pública dels Estatuts, considerant-se definitivament aprovats si no es
presenta cap allegació o no s’estimen les formulades per a la seva posterior remissió a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i la seva publicació.
QUART.- En el cas d’estimació de les allegacions que comportin la modificació del text que
s’aprova en aquest acord el nou text modificat es remetrà als ajuntaments per a la seva
ratificació.

ANNEX 1.- ESTATUTS DEL CONSORCI DEL C.R.T.
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“TITOL I : DEL CONSORCI
CAPÍTOL I:

DISPOSICIONS GENERALS:

Article 1r. Constitució, naturalesa i denominació.
Es constitueix un Consorci econòmico-financer urbanístico-turístic i de serveis amb el
caràcter d’ens locals, denominat CONSORCI INTERMUNICIPAL DE VILA-SECA I DE
SALOU, i en els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del Règim Local; 252 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de Règim
Local de Catalunya; 14 i 20 del reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret
3288/1987, de 25 d’agost, i article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes
Locals.
Article 2n. Administracions que s’associen.
El Consorci es constitueix per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els municipis
de Vila-seca i de Salou.
Article 3r. Seu del Consorci.
Els òrgans de govern i els serveis de gestió i d’administració del Consorci tenen la seva seu
als locals habilitats a l’efecte en l’àmbit del Parc Recreatiu i Turístic comú als municipis de
Vila-seca i de Salou (d’ara en endavant CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC), la instal.lació
del qual ha estat acordada inicialment pel Decret 152/1989, de 25 de juny.
No obstant, els òrgans de govern poden celebrar sessió tant a la seu del Departament de
governació de la Generalitat de Catalunya, com a qualsevol dels Ajuntaments de Vila-seca i
de Salou.
Article 4t. Personalitat i capacitat jurídica
El Consorci té personalitat i capacitat jurídica pròpies per al compliment de les seves
finalitats.
En especial, té capacitat per establir i gestionar, en l’àmbit territorial del CENTRE
RECREATIU I TURÍSTIC, els serveis i les activitats públiques locals, de conformitat amb el
que disposa la legislació urbanística, turística i de règim local; i així mateix, per exercir les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs que li deleguin els municipis
de Vila-seca i de Salou, de conformitat amb la Llei d’hisendes locals, i, en general, la
capacitat necessària per a dur a terme totes les activitats que siguin necessàries o
convenients per a la consecució de la finalitat i l’objecte del Consorci, puguen establir i exigir
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taxes, contribucions especials i preus públics per les obres que realitzi i els serveis públics
que presti.

Article 5è. Finalitat i objecte.
La finalitat del Consorci, de caràcter general, és la de garantir una unitat d’acció pública en
l’àmbit del CENTRE RECREATIU i TURÍSTIC, comú als municipis de Vila-seca i de Salou, i
amb transcendència per Catalunya, així com un reequilibri de la diferent incidència
econòmica de l’estructura del Centre sobre un i altre municipi.
Aquesta finalitat de caràcter general es concreta, d’una part, en la consecució dels
interessos públics urbanístico-turístics i de serveis, en l’àmbit del CENTRE RECREATIU I
TURÍSTIC; i, de l’altra, en l’exercici pel Consorci de les competències tributàries que li
deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, i en dur a terme la funció de reequilibri entre
un i altre, en els termes dels presents Estatuts. En conseqüència, l’objectiu del Consorci
consisteix en el següent:
1.- En exercir la gestió urbanística i local, en els termes dels presents Estatuts, de les
actuacions territorials que es duguin a terme en l’àmbit del CENTRE RECREATIU
TURISTIC, que comprèn terrenys pertanyents als termes municipals de Vila-seca i de Salou.
A aquest efecte, s’entén per:
a)

Gestió Urbanística: el conjunt de les potestats i competències d’ordenació, execució i
disciplina regulades en la legislació urbanística i turística, i atribuïdes als ens
municipals.

b)

Actuació territorial: qualsevol operació de transformació, urbanització i edificació del
sòl, des del moment de la seva planificació fins el de la seva explotació i mentre duri
aquesta amb caràcter unitari.

2.- En exercir per delegació dels municipis de Vila-seca i de Salou, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació en l’àmbit del CENTRE RECREATIU TURÍSTIC, els
Impostos sobre Béns Immobles; Activitats Econòmiques; Vehicles de Tracció Mecànica;
Construccions, Instal.lacions i Obres i Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana i de les taxes a que es refereix l’article 11.1 fig. D’aquests Estatuts.
Article 6è. Vigència i durada del Consorci.
El Consorci tindrà una vigència i una durada de vint anys a comptar des del 3 de febrer
2012. Fins a l’expiració d’aquest període, cap dels Ens consorciats es podrà retirar
voluntàriament del Consorci ni aquest, per tant, es podrà dissoldre. Així mateix, els Ens
consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini inicial pactat al manteniment i
conservació del Consorci, obligant-se a complir fidelment les obligacions consorcials en
l’exercici de les competències pròpies de cadascuna de les entitats consorciades.
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A l’expiració d’aquest nou període de vigència, les Administracions consorciades decidiran, a
la vista de les circumstàncies urbanístiques i turístiques del Centre Recreatiu i Turístic,
ubicat en el territori dels municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la subsistència del
Consorci i el nou període de vigència del mateix.

CAPÍTOL II:

COMPETÈNCIES, ACTIVITATS I SERVEIS DEL CONSORCI

Article 7è. Determinació de les competències del Consorci.
Les competències del Consorci es determinen per la concurrència dels criteris territorial i
funcional. Conseqüentment, l’exercici de les competències que s’atribueixen al mateix
només pot tenir lloc en l’àmbit territorial del CENTRE RECREATIU TURÍSTIC, i respecte de
les competències que li deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, urbanístiques,
turístiques, de serveis i tributàries, així com la funció de reequilibri entre els mateixos, de
conformitat amb els presents Estatuts.
Si escau, el Consorci exercirà també les competències que li pugui delegar l’Administració
de l’Estat, l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Tarragona.
Les delegacions efectuades inicialment en acordar la constitució del Consorci i l’aprovació
dels Estatuts es mantindran durant el termini de durada del Consorci al qual es refereix
l’article 6è. Dels presents Estatuts.
Article 8è. Competències municipals l’exercici de les quals s’atribueix al Consorci.
Per atribució dels municipis de Vila-seca i de Salou, en règim de delegació, respecte de les
actuacions urbanístiques i/o turístiques a l’efecte determinades, i en l’àmbit territorial de les
mateixes, el Consorci exerceix les competències següents:
a)

Informe dels projectes de revisió o modificació del planejament general municipal que
afecti els territoris dels municipis consorciats.

b)

L’elaboració, formulació, tramitació i , si s’escau, aprovació dels instruments de
planejaments urbanístics de desenvolupament del planejament general municipal, en
l’àmbit territorial del CENTRE RECREATIU TUTÍSTIC.

c)

La gestió i execució dels instruments de planejament urbanístics a què es refereix
l’apartat b) anterior.

d)

La redacció, tramitació i execució de projectes d’expropiació forçosa.
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e)

El control municipal preventiu i sancionador sobre els actes d’aprofitament i ús del
sòl, de construcció i edificació i d’ús i disposició de construccions i edificacions.

f)

El control municipal preventiu d’atorgament de llicències i sancionador de les
activitats subjectes a la reglamentació d’activitats molestes, nocives, insalubres i
perilloses, en particular l’atorgament de llicències i/o autoritzacions.

g)

El control municipal preventiu d’atorgament de llicències i sancionador sobre les
activitats turístiques, en particular l’atorgament de llicències i/o autoritzacions.

h)

La proposta i l’informe als municipis de Vila-seca i de Salou sobre la planificació i la
gestió de les obres i els serveis municipals, pel que fa ales actuacions encomanades
al Consorci.

i)

La contractació i la realització d’obres i serveis municipals ordinaris, per encàrrec del
corresponent municipi.

j)

La gestió de les instal.lacions i els establiments d’ús o serveis públics de titularitat
municipal.

k)

Les competències de caràcter tributari i econòmico-financer que es relacionen als
Capítols III i VI dels presents Estatuts.

Article 9è. Formes de realització de les activitats i contractes i de la gestió de serveis.
El Consorci desenvolupa les activitats que li són pròpies, realitza les contractacions precises
per al compliment de les seves finalitats i gestiona els serveis que li competent de
conformitat amb la legislació de règim local.

Article 10è. Creació i utilització d’ens instrumentals de Dret privat.
Quan així resulti convenient, ateses les característiques de les actuacions urbanístiques i
turístiques corresponents i per a la millor execució material de les activitats i la prestació dels
serveis relatius a les mateixes, el Consorci pot crear, juntament amb la persona o les
persones promotores de l’actuació concreta de què es tracti, una o vàries societats
anònimes de capital mixt, en les quals, com a mínim, el cinquanta-un per cent del mateix
pertanyi al Consorci.
Les societats a què es refereix el paràgraf anterior, poden tenir per objecte:
a)

La realització de les activitat urbanístiques pertinents per a l’ordenació i l’execució de
l’actuació territorial corresponent, en els termes previstos en la legislació urbanística.
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La conservació dels elements comuns i els equipaments i serveis públics de
l’actuació territorial de què es tracti, en els termes regulats en la legislació urbanística
vigent. En aquest cas, tenen la consideració d’entitats urbanístiques col·laboradores.

CAPÍTOL III:

COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LOCAL.

Article 11è. Delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs que s’indiquen.
1.- El Consorci exercirà, per delegació dels municipis de Vila-seca i de Salou, segons l’article
7è, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre d’hisendes locals, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs següents:
a)
Impost sobre Béns Immobles.
b)

Impost sobre Activitats Econòmiques.

c)

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

d)

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

e)

Impost sobre increment de valor dels Terrenys de Naturalesa urbana.

f)

Taxes per llicències urbanístiques.

g)

Taxes per llicències d’apertura d’establiments.

2.- Les competències anterior s’exerciran pel Consorci en el territori ocupat pel CENTRE
RECREATIU ITURÍSTIC, d’acord amb els criteris regulats en els presents Estatuts.
3.- Igualment, el Consorci, i en l’àmbit territorial referenciat, exercirà les competències de
col·laboració amb altres administracions, previstes a l’article 8 de la llei d’Hisendes Locals.

Article 12è. Normes aplicables.
L’exercici de les facultats delegades, esmentades a l’article anterior, s’ajustaran als
procediments, tràmits i mesures en general, jurídiques o tècniques, relatives a la gestió
tributària que estableix la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals i,
supletòriament, a les que preveu la Llei General Tributària i les seves disposicions
reglamentàries.
Article 13è. Competències no delegades. Establiment i ordenació dels tributs locals.
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1.- Els ajuntaments de Vila-seca i de Salou conservaran les competències per dictar els
acords d’establiment dels tributs i d’ordenació dels mateixos.
2.- Respecte dels tributs esmentats a les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 de l’article 11, els
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou seran els competents per fer l’ús que els confereix la
Llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, en ordre a la fixació dels elements
necessaris per a la determinació de les respectives quotes tributàries i per aprovar les
oportunes ordenances fiscals.
3.- Pel que fa als tributs esmentats en les lletres d), e) i g9 de l’apartat 1 de l’article 11, els
respectius ajuntaments de Vila-seca i de Salou acordaran el seu establiment o supressió i
aprovaran les corresponents ordenances fiscals reguladores.
Article 14è. Procediment especial per a l’0establiment i ordenació dels tributs locals.
Amb la finalitat d’aconseguir la més absoluta harmonització tributària, el procediment per a
l’establiment o supressió dels tributs i pera la seva adequació, seguirà les normes següents:
PRIMERA.- El Consorci serà el competent per a dur a terme estudis i informes precisos, i li
correspon dictar els acords provisionals.
SEGONA.- Aquest acords provisionals es dictaran seguint els tràmits regulats als apartats 1
i 2 de l’article 17 de la llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
TERCERA.- Finalitzat el període d’exposició al públic, el Consorci elevarà als Ajuntaments
de Vila-seca i de Salou les propostes de resolució de les reclamacions presentades i dels
acords definitius que, al seu entendre, procedeixin.
Si els Ajuntaments discrepessin de les esmentades propostes, la Generalitat de Catalunya
arbitrà la solució que consideri més adient per tal d’harmonitzar la fiscalitat en l’àmbit del
CENTRE RECREATIU TURÍSTIC.
Ambdós Ajuntaments l’acceptaran i dictaran els corresponents actes definitius, els quals
hauran d’ésser publicats al Butlletí Oficial de la Província, i no entraran en vigor fins que
s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.
QUARTA.- Els acords definitius anteriors seran impugnables mitjançant recurs de reposició,
previ al contenciós Administratiu, interposat en tot cas davant del Consorci, el qual, prèvia la
seva tramitació d’acord amb les normes ordinàries que el regulen, formularà la proposta de
resolució de l’Ajuntament competent.
Si l’Ajuntament discrepa de l’esmentada proposta, es procedirà tal com disposa la regla
tercera anterior.
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CINQUENA.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, seran aplicables les normes legals
reguladores dels acords d’imposició i d’ordenació dels tributs locals.

Article 15è. Criteris que determinen la competència territorial del Consorci.
Correspondrà al Consorci la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs esmentats a
l’article 11, d’acord amb les normes d’aplicació especial següents:
PRIMERA.- S’ha de tractar de fets imposables sotmesos a la competència territorial d’un o
altre Ajuntament.
SEGONA.- Admès això, els criteris que han de servir per delimitar les competències del
Consorci seran:
a)
Impost sobre Béns Immobles, que gravi els béns de naturalesa rústica o urbana,
ubicats al territori ocupat pel CENTRE RECREATIU TURÍSTIC.
b)

Impost sobre activitats Econòmiques, que gravi les activitats empresarials, agrícoles,
ramaderes, forestals, pesqueres, industrials, comercials, de serveis i mineres que,
d’acord amb les normes legals i reglamentàries que regulen el tribut, es considerin
exercides en el territori ocupat pel CENTRE RECREATIU TURÍSTIC.

c)

Impost sobre vehicles de Tracció mecànica, que gravi la titularitat de vehicles de
persones domiciliades dins del Centre esmentat. El domicili serà el que consti en el
permís de circulació de vehicle.

d)

Impost sobre construccions, instal.lacions i Obres.

e)

Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que
correspongui a terrenys ubicats en el territori del Centre.

f)

Taxes per llicències urbanístiques i d’apertura que corresponguin a activitats
urbanístiques, comercials, industrials i professionals a desenvolupar dins el territori
del Centre.

Article 16è. Gestió dels tributs mitjançant padró.
La gestió de l’Impost sobre Béns Immobles es realitzarà a partir de la formalització d’un
padró independent i separat per al CENTRE RECREATIU TURÍSTIC. Aquesta mateixa
delimitació, en l’ordre de la gestió, s’utilitzarà per a la delimitació del sòl urbà, valoracions
cadastrals, liquidació i recaptació.
La mateixa norma s’aplicarà a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i de l’Impost
sobre Vehicles de tracció Mecànica, i en tot allò que sigui congruent, en l’Impost sobre
Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
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Article 17è. Contingut de la gestió dels tributs locals.
1.- El Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs
en la modalitat de “gestió directa”, amb plenitud de facultats, i amb els mateixos privilegis i
prerrogatives establertes legalment per a les Hisendes Locals i actuarà, si s’escau, d’acord
amb els procediments administratius corresponents.
2.- la delegació de funcions comprèn tots els actes de tràmit, preparatoris i definitius de
competència municipal, conduïts a la determinació del deute tributari i al seu cobrament.
En particular es deleguen:
a)
La publicitat i la informació al públic de les obligacions tributàries i la seva forma de
compliment.
b)

La resposta de les consultes vinculants o no.

c)

La qualificació de les infraccions tributàries i la imposició de les sancions.

d)

La condonació graciable de les sancions tributàries imposades pel propi Consorci.

e)

La concessió d’exempcions, bonificacions i d’altres beneficis fiscals.

f)

Els ajornaments i fraccionaments de pagament prèvia la presentació de les garanties
exigibles legalment i reglamentàriament.

Article 18è. Revisió administrativa dels actes de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació.
1.- En relació amb la revisió dels actes en via administrativa dictats pel Consorci en l’exercici
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció recaptació, aquest serà competent per a :
a)

Resoldre recursos de reposició, previs al Contenciós - Administratiu.

b)

Revisar d’ofici els actes de liquidació definitius, de conformitat amb el que disposa
l’article 154 de la llei General Tributària.

c)

Declarar la nul·litat de ple dret, mitjançant el procediment establert per a les entitats
locals.

d)

Resoldre els expedients de frau de Llei.
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Declarar la lesivitat dels seus propis actes declaratoris de dret i impugnar-los en via
contenciosa – administrativa, d’acord amb el que preveu l’article 159 de la Llei
General Tributària.

2.- El Consorci estarà legitimat per recórrer:
a)

Davant dels Tribunals Econòmico–Administratius corresponents els actes aprovatoris
de la delimitació del sòl, de les Ponències de Valors i dels valors cadastrals, a
efectes de l’Impost de Béns Immobles i dels altres actes que es puguin recórrer en
aquesta via administrativa.

b)

En alçada ordinària davant del Tribunal Econòmic–Administratiu Central les
resolucions dels Tribunals Econòmico Administratius Regionals esmentats en
l’apartat anterior.

Article 19è. Règim d’impugnació.
1.- Els actes administratius d’aplicació i efectivitat de les exaccions locals seran susceptibles
de recurs previ de reposició davant del mateix òrgan que els hagués dictat, i contra la
resolució expressa o presumpta d’aquest, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu.
2.- només els actes administratius dictats per òrgans del Ministeri d’Economia i Hisenda, en
ús de les competències que té atribuïdes en la gestió d’alguns tributs locals, seran
susceptibles de reclamació davant dels Tribunals Econòmico-Administratius. Contra les
resolucions expresses o presumptes d’aquest es podrà interposar el recurs Contenciós –
Administratiu, d’acord amb les normes que el regulen.

Article 20è. Rendiment dels tributs delegats.
1.- El rendiment obtingut dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació del
qual li ha estat delegat al Consorci, correspon íntegrament als municipis de Vila-seca i de
Salou, d’acord amb l’establert a l’article 6 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes
locals i sens perjudici de l’establert a l’article 31 i concordants d’aquests Estatuts.
2.- El Consorci rendirà trimestralment comptes del que s’ha liquidat i recaptat, satisfent als
respectius municipis les quantitats que procedeixin.
3.- Els municipis de Vila-seca i de Salou satisfaran al Consorci, via pressupost de despesa,
un quinze per cent del que s’hagi recaptat en concepte de premi de gestió i cobrança.
El pagament d’aquest premi es pot fer per compensació.
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CAPÍTOL IV: GOVERN I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI.
Article 21è. Òrgans de govern i administració.
El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:
a)
La Junta de Direcció.
b)
El president i els Vice-presidents.
Auxilien i presten suport administrativament als òrgans de govern i administració el
Secretari, l’Interventor - Tresorer, les funcions dels quals han de ser exercides per habilitats
legalment a l’efecte, i, si s’escau, els gerents als quals es refereix l’article 24.

Article 22è. Junta de Direcció.
1.- La Junta de Direcció és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, a qui
correspon l’actuació de totes les competències atribuïdes al mateix, sense més excepcions
que les específicament determinades en matèria d’Hisenda del Consorci.
Li correspon també la potestat d’autorganització del Consorci. A tal efecte podrà aprovar un
Reglament Orgànic que desenvolupi els presents Estatuts i que estableixi i reguli els òrgans
complementaris dels relacionats a l’article anterior, dins dels límits establerts per la legislació
de règim local.
2.- Es composa dels membres següents:
a)

b)
c)
d)
e)

Per designació del President de la Generalitat, un Conseller del govern o la persona
en qui el Conseller delegui, la qual ha de tenir, com a mínim, rang de Director
General, si pertany a l’Administració Central de la Generalitat, o de Cap de Serveis
Territorials, si pertany a l’Administració territorial d’aquesta.
Un membre representant del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
designat per aquest.
Els Alcaldes dels municipis de Salou i de Vila-seca que tindran consideració de
membres nats.
Tres regidors del municipi de Vila-seca, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.
Tres regidors del municipi de Salou, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

El Conseller del Govern de la Generalitat, o la persona en qui aquest hagi delegat, és el
President de la Junta amb el vot de qualitat.
Ela Alcaldes de Salou i de Vila-seca tindran la consideració de Vice-presidents de la Junta
de Direcció.
A les sessions de la Junta assisteixen, amb veu però sense vot, el Secretari, sempre i
l’Interventor, quan s’escaigui.

 14
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

SECXI0T1

Núm. d’expedient

02-12-13 10:56

Article 23è. President i Vice-presidents.
El President, a més de la seva funció pròpia en el si de la Junta de Direcció, és l’òrgan de
representació i administració executiva del Consorci. En aquesta última condició, li
correspon assegurar l’execució dels acords adoptats per la Junta i la correcta organització i
el bon funcionament dels serveis administratius del Consorci.
Per delegació expressa de la Junta, en tot moment revocable, o sense ella, en casos
d’urgència que no admetin demora fins la propera reunió de la Junta, exerceix també les
competències d’aquest últim òrgan. Aquesta disposició no regeix per a les competències
esmentades en els apartats a, b), c), d) i i) de l’article 8 d’aquests Estatuts.
Els Vice-presidents desenvolupen les funcions del President sempre que aquest es trobi
absent de la seu del Consorci i no les pugui complir per ell mateix, així com en els casos
d’enfermetat o qualsevol altre impediment del President. A l’efecte, roten entre sí
mensualment. En tot cas, han de consultar per qualsevol mitjà amb el President, sempre que
això sigui materialment possible, tota resolució que adoptin, sempre que excedeixi de la
mera administració.
Article 24è. Llocs administratius de caràcter directiu.
El Secretari, l’Interventor i el Tresorer exerceixen la direcció dels serveis administratius
generals, econòmico-financers i de recaptació i tresoreria, respectivament. El Secretari i
l’Interventor dels municipis de Vila-seca i de Salou, ho seran successivament del Consorci
per períodes de dos anys, de forma tal que a cada període sigui Secretari del Consorci el
d’un municipi i Interventor el de l’altre; això, sens perjudici de què la Junta Directiva pugui
acordar en qualsevol moment, llevat de precepte legal en contrari, que el Consorci tingui
Secretari i Interventor diferents dels esmentats, propis exclusivament del Consorci.
A més dels anteriors, podran existir al Consorci un o dos llocs directius amb el caràcter de
Gerents, per a la direcció tècnica de les àrees de gestió del Consorci en l’àmbit econòmicofinancer i urbanístico-turístic i de serveis. Aquests llocs directius es cobreixen per personal
de confiança, de lliure designació i de lliure remoció.

CAPÍTOL V: RÈGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI.
Article 25è. Remissió general a la legislació de règim locals.
El règim jurídic del funcionament i dels actes dels òrgans de govern i administració i, en
general, dels serveis administratius del Consorci, és l’establert per als ens locals per la
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legislació de règim local, llevat dels casos en què es disposi altra cosa expressament per
aquests Estatuts.

Article 26è. Eficàcia del actes dels òrgans del Consorci.
Els actes dels òrgans del Consorci són immediatament eficaços en els termes disposats per
la legislació de règim local per als actes dels ens locals.
Article 27è. Revisió d’actes en via administrativa.
1.- Contra els actes de tràmit i els definitius dels òrgans del Consorci, susceptibles
d’impugnació de conformitat amb la legislació de procediment administratiu, es pot
interposar recurs en via administrativa davant del propi Consorci, i serà d’aplicació el
sistema de recursos previst a la legislació de règim local.
La resolució del recurs pel Consorci posa fi a la via administrativa i obre la contenciosaadministrativa.
2.- La revisió d’ofici dels actes administratius i la declaració de lesivitat, es regirà per les
disposicions vigents en matèria de règim local.

CAPÍTOL VI: HISENDA I RÈGIM ECONÒMIC FINANCER DEL CONSORCI.
Article 28è. Hisenda del Consorci.
1.- La Hisenda del Consorci estarà constituïda pels recursos següents:
a)

Els Ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de Dret Privat.

b)

Les Taxes i les contribucions especials les quals tinguin el seu origen en les obres
realitzades i els serveis públics prestats pel Consorci.

c)

El premi de cobrança dels tributs, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
quals li hagin delegat els municipis de Vila-seca i de Salou.

d)

Els percebuts en concepte de preus públics.

e)

Les subvencions i aportacions que li concedeixin els municipis de Vila-seca i de
Salou, així com la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat i la Diputació
de Tarragona.

f)

El producte de les operacions de crèdit.
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El producte de les multes i les sancions.

2.- Per a la cobrança dels tributs propis (lletra b de l’apartat anterior) i de les quantitats que
com ingressos de Dret públic ha de percebre el Consorci, de conformitat amb allò previst a
l’apartat anterior, el Consorci ostentarà les prerrogatives establertes legalment per a les
Hisendes Locals, i actuarà, en el seu cas, conforme als procediments administratius
corresponents.
Article 29è. Ingressos de dret privat.
Es regulen per allò que disposa el Capítol II del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Article 30è. Taxes i contribucions especials.
1.- El Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes
el fet imposable de les quals consisteixi en la prestació d’un servei públic o en la realització
d’una activitat administrativa, en els termes que disposa l’article 20 de la Llei 39/1988, que
afecti o beneficiï de forma particular a subjectes passius, en l’àmbit territorial del CENTRE
RECREATIU I TURÍSTIC.
2.- D’igual manera, el Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de les contribucions especials per la realització d’obres públiques o per
l’establiment o ampliació de serveis públics, realitzats o prestats en l’àmbit d’actuació del
Consorci, sempre que produeixi un benefici o un augment de valor dels béns dels respectius
subjectes passius.
3.- Les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes i contribucions
especials atribuïdes al Consorci s’exerciran per aquest amb plenitud de competència.
4.- Les competències relatives a l’establiment i ordenació de les taxes i contribucions
especials correspondran al Consorci, d’acord amb allò que preveu l’article 133 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
5.- El rendiment obtingut per la recaptació d’aquestes taxes i contribucions especials
constituirà un ingrés públic del Consorci.

Article 31è. Premi de cobrança dels altres tributs locals delegats.
1.- Sens perjudici del principi de territorialitat establert a l’article 6 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, d’hisendes Locals, els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou cedeixen al
Consorci els rendiments de la totalitat dels tributs locals generats en l’àmbit territorial del
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Centre Recreatiu i Turístic, i això d’acord amb el que estableixen els articles 11 i següents
dels presents Estatuts i sens perjudici d’allò assenyalat als articles 52 i següents també dels
presents Estatuts.

2.- El Consorci gestionarà, liquidarà, inspeccionarà, recaptarà i redistribuirà la totalitat dels
tributs que són objecte de delegació en virtut dels presents Estatuts i percebrà com a premi
de cobrança el 15% del rendiments d’aquests tributs delegats.
3.- El Consorci, cada tres anys, podrà proposar als ajuntaments de Vila-seca i de Salou
l’increment o disminució del premi de cobrança establert al punt anterior.
Article 32è. Preus públics.
1.- El Consorci establirà, fixarà i gestionarà els preus públics a percebre establerts per ell, de
conformitat amb el que disposen els articles 48 i 133 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
d’hisendes Locals, sempre que cobreixin el cost dels serveis.
2.- Els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou conserven la facultat d’acordar l’establiment de
preus públics i la fixació dels que pugui percebre el Consorci, quan aquests no cobreixin el
cost dels serveis.

Article 33è. Subvencions.
El Consorci percebrà les subvencions o aportacions que els Ajuntaments acordin, segons
l’establert en aquests Estatuts.
Article 34è. Operacions de crèdit.
1.- La Junta de Direcció del Consorci podrà concertar, previ informe de la Intervenció,
operacions de crèdit en les condicions establertes al Capítol VII del Títol I, de la Llei
3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, prèvia autorització del Ple dels
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou.
2.- Respondran mancomunadament dels crèdits contrets pel Consorci, els municipis de Vilaseca i de Salou, en la proporció que s’hagi establert en realitzar les operacions de què es
tracti.
3.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, s’aplicarà el Capítol VII del títol I de la Llei
3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
Article 35è. Operacions de Tresoreria.
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1.- El Consorci podrà concretar operacions de tresoreria, per un termini no superior a un
any, amb qualsevol entitat financera, per atendre les seves necessitats transitòries de
tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 20 per 100 dels seus ingressos
liquidats per operacions corrents en l’últim exercici liquidat.
2.- Aquestes operacions de tresoreria seran acordades per la Junta de Direcció, previ
informe de la Intervenció del Consorci.
3.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, s’aplicarà la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
d’hisendes Locals i les seves disposicions complementàries.

CAPÍTOL VII :

PRESSUPOST I DESPESES DEL CONSORCI.

Article 36è. Del pressupost i del seu contingut.
1.- el Consorci elaborarà i aprovarà anualment un Pressupost que compendrà l’expressió
xifrada i sistemàtica de les obligacions i dels ingressos que prevegi liquidar durant el
corresponent exercici.
2.- El pressupost comprendrà, a més dels estats de despeses i ingressos, les bases
d’execució, les quals contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l’organització i circumstàncies pròpies del Consorci, així com totes aquelles
necessàries per a la seva encertada gestió.
3.- Els ingressos propis del Consorci es destinaran a satisfer el conjunt de les seves
respectives obligacions.
No formen part dels ingressos pressupostats els corresponents als tributs dels municipis de
Vila-seca i de Salou, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals han delegat al
Consorci.
4.- Seran aplicables els principis i normes pressupostàries contingudes a la Llei 39/1988, de
28 de desembre, d’hisendes Locals.
Article 37è. Formació del pressupost.
1.- El pressupost del Consorci serà formulat pel seu President i al mateix s’haurà d’adjuntar
la documentació següent:
a)
Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti
en relació amb el vigent.
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b)

Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i bestreta de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos del mateix.

c)

Informe sobre el desenvolupament previst per a l’exercici corrent de les tasques de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs delegats, així com del que s’ha
realitzat a l’exercici anterior, amb desglossament d’allò que correspongui o sigui
imputable als municipis de Vila-seca i de Salou.

d)

Annex del personal del Consorci.

e)

Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.

f)

Informe econòmico-financer sobre els ingressos previstos i les despeses.

2.- El pressupost, un cop formulat per la Intervenció del Consorci, es trametrà pel President
a la Junta de Direcció per a la seva aprovació, esmena o devolució.
3.- Aprovat provisionalment, el Pressupost s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, en la seu del Consorci, i en la dels Ajuntaments de Vila-seca i de
Salou, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant la Junta de Direcció del Consorci. El
Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmenat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, la junta de Direcció del Consorci disposarà d’un
mes per resoldre-les.
4.- L’aprovació definitiva del Pressupost per la Junta de Direcció del Consorci s’ha de
realitzar abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’ha d’aplicar.
5.- El pressupost definitivament aprovat serà publicat al Butlletí Oficial de la Província.
6.- Es trametrà còpia del Pressupost als Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, a la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat.
Article 38è. Impugnació dels Pressupostos.
1.- L’acord aprovant definitivament els Pressupostos podrà ser impugnat davant de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la forma i els terminis establerts a la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció, i amb les particularitats previstes en l’article 152 de la
Llei 39719878, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
2.- La interposició del recurs previ de reposició i del recurs contenciós administratiu no
suspendrà pel sol fet de la seva presentació, l’aplicació del pressupost aprovat
definitivament pel Consorci.
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Article 39è. Dels crèdits, de llurs modificacions i de l’execució del pressupost.
1.- El Consorci en tot allò relatiu al destí dels crèdits, caràcter vinculant dels mateixos,
obligacions de pagament, inembargabilitat dels fons, crèdits extraordinaris, suplements de
crèdit i d’altres qüestions relatives a les despeses, a la seva execució i al seu pagament, es
regirà pel que disposa la llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, i disposicions
complementàries i, a tal efecte, les competències que aquesta normativa atribueix al
President i al ple de la Corporació, s’exerciran en el Consorci pel seu President i per la Junta
de Direcció, respectivament.
2.- La Junta de Direcció del Consorci regularà les facultats d’ordenació de la despesa, i les
atribuirà al president i als Gerents, si s’escau, en funció de la naturalesa i la quantia de la
despesa.
3.- L’ordenació de pagaments correspon al President del Consorci.
4.- L’expedició de les ordres de pagament s’haurà d’acomodar al Pla de disposició de fons
de tresoreria que estableixi el president del Consorci, el qual, en tot cas, haurà de recollir la
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.
Article 40è. De la Tresoreria del Consorci.
1.- Constitueixen la Tresoreria del Consorci tots els recursos financers, siguin diners, valors
o crèdits, del Consorci, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries.
2.- La Tresoreria del Consorci es regirà pel que regulen aquests Estatuts, en el seu defecte
pel que disposa la llei 39/1988, de 28 de desembre, i també en tot allò que pugui ser-hi
d’aplicació per les normes del Títol V de la llei General Pressupostària, Text Refós aprovat
pel reial Decret de 23 de setembre de 1988.
3.- Les disposicions de la Tresoreria del Consorci i les seves variacions queden subjectes a
la Intervenció i al règim de comptabilitat pública.
4.- Són funcions encomanades a la Tresoreria del Consorci:
a)

Recaptar els drets, tant els propis com aquells, la gestió dels quals se li hagi delegat,
així com pagar les obligacions.

b)

Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors
generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

c)

Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les
obligacions.
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d)

Respondre dels avals contrets.

e)

Realitzar les altres que es derivin o relacionin amb les esmentades anteriorment.

5.- El Consorci podrà concertar, prèvia aprovació de la seva Junta de Direcció, els serveis
de la seva tresoreria com a entitats de crèdit i abonament, mitjançant l’obertura dels tipus de
comptes següents:
a)

Comptes operatius d’ingressos i despeses.

b)

Comptes restringits de recaptació.

c)

Comptes restringits de despeses.

d)

Comptes financers de col.locació d’excedents de Tresoreria. Així mateix, la Junta de
Direcció del Consorci podrà autoritzar l’existència de Caixes d’efectiu per als fons de
les operacions diàries, les quals estaran subjectes a les limitacions que
reglamentàriament s’estableixin.

6.- El Consorci podrà concertar, amb qualsevol entitat financera, operacions de crèdit per a
cobrir dèficits temporals de liquiditat, derivats de les diferències de venciment de les seves
despeses i dels seus ingressos, dins dels límits previstos a l’article 35 d’aquests Estatuts.
Igualment, el Consorci podrà rendabilitzar els seus excedents temporals de Tresoreria,
mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat.
Article 41è. Intervenció i comptabilitat.
1.- Tots els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic seran intervinguts i compatibilitzats per la Intervenció del
Consorci, d’acord amb les normes que regulen aquesta funció respecte de les entitats locals.
2.- De tots els resultats obtinguts en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs a
què es refereix aquesta Secció, es donarà compte trimestral als Ajuntaments de Vila-seca i
de Salou.
3.- El Consorci resta sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes establerts a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
4.- La subjecció a aquest règim de comptabilitat pública comporta l’obligació de donar
compte de les operacions realitzades pel Consorci al Tribunal de Comptes.
5.- L’exercici comptable del Consorci coincidirà amb l’exercici pressupostari.
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6.- A la Intervenció del Consorci li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat, i el
seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos, d’acord amb les normes
generals i les dictades per la Junta de Direcció.
Article 42è. Estats i Comptes anuals.
1.- El Consorci formarà un Compte que constarà de les parts següents:
a)

Balanç de situació.

b)

Compte de Resultats.

c)

Quadre de finançament anual.

d)

Liquidació del pressupost.

e)

Estat demostratiu dels drets propis a cobrar i les obligacions a pagar procedents de
pressupostos tancats.

f)

Estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs, a
l’empara de l’autorització continguda a l’article 157 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals.

g)

Estat de Tresoreria.

2.- El Consorci presentarà també un Compte de Rendes Públiques gestionades per
delegació.
3.- El Consorci formularà també una Memòria justificativa del cost dels rendiments dels
serveis públics prestats al CENTRE RECREATIU TURÍSTIC, això com dels serveis de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs, per delegació.
Article 43è. Rendiment de comptes.
1.- Els Comptes formulats per la Intervenció del Consorci seran sotmesos a la Junta de
Direcció i, un cop aprovats per aquesta, es trametran pel seu President, abans del 15 de
maig de l’exercici següent al que correspongui, als respectius Ajuntaments, per integrar als
seus Comptes Generals.
2.- Els Comptes Generals formats per cada Ajuntament hauran de ser aprovats seguint les
normes dels apartats 2 a 4 de l’article 193 de la llei 3971988, de 28 de desembre,
d’Hisendes Locals.

 23
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

Núm. d’expedient

SECXI0T1

02-12-13 10:56

3.- Els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou sotmetran a la Sindicatura de Comptes els seus
respectius Comptes Generals, en els quals s’hauran integrat els comptes del Consorci.

Article 44è. Funció Interventora.
1.- La funció interventora de tots els actes que donin lloc al reconeixement i liquidació de
drets i d’obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i els pagaments que
d’aquella se’n derivin, i la recaptació, la inversió i l’aplicació, en general, dels cabdals públics
administrats, es durà a terme per la Intervenció del Consorci, amb l’abast previst a l’article
195 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
2.- La funció interventora s’exercirà tant sobre els recursos propis com sobre els gestionats
per delegació.
3.- Les discrepàncies dels òrgans gestors respecte de les objeccions formulades per la
Intervenció del Consorci, en els termes i amb l’abast previstos als articles 196 a 199 de la
Llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes locals, seran resolts pel President del
Consorci.
4.- L’Interventor del Consorci elevarà informe a la junta de Direcció de totes les resolucions
adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les
principals anomalies detectades en matèria tant d’ingressos propis com d’aquells gestionats
per delegació.
5.- La Junta de Direcció del Consorci, a proposta del seu President, podrà aplicar el règim
de fiscalització limitada en els supòsits previstos a l’article 200 de la Llei 3971988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals.
Article 45è. Control financer.
Qualsevol dels Ajuntaments que integren el Consorci, o ambdós de comú acord, podran
acordar la realització d’auditories per a dur a terme el control financer del Consorci.
El Consorci no es podrà oposar a la seva realització.
Article 46è. Fiscalització externa.
1.- La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica del Consorci correspondrà
a la Sindicatura de Comptes, sens perjudici de les superior funcions de fiscalització i
enjudiciament que corresponen al Tribunal de Comptes, amb l’abast i les condicions que
estableix la llei Orgànica reguladora del mateix i la seva Llei de funcionament.
2.- A tal efecte, el Consorci rendirà a l’esmentada Sindicatura, previ informe dels
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, el Compte General a què es refereix l’article 190 de la
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Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, corresponent a l’exercici econòmic
anterior.
3.- un cop fiscalitzats els comptes per part de la Sindicatura, se sotmetrà a la consideració
del Consorci la proposta de correcció de les anomalies observades i l’exercici de les accions
procedents, tot això sens perjudici de les actuacions que puguin correspondre a la
Sindicatura en els casos d’exigència de responsabilitat comptable.
El Consorci comunicarà la censura de comptes de la Sindicatura als Ajuntaments de Vilaseca i de Salou.
4.- Tot el que s’ha disposat als apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats de
tutela financera, de control i de fiscalització que correspon a la Generalitat de Catalunya, en
virtut del que disposa l’Estatut d’Autonomia i les lleis que el desenvolupen.

CAPÍTOL VIII PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI.
Article 47è. Relació de llocs de treball.
El Consorci ha d’aprovar la relació dels llocs de treball dels seus servis administratius, amb
les característiques establertes per aquest tipus d’instruments organitzatius per la legislació
de règim local.
En tot cas, la relació de llocs de treball ha d’especificar:
a)
Els llocs corresponents a les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
b)
Els llocs reservats a personal directiu eventual i de confiança.
c)

Els llocs de treball reservats a funcionari d’una Administració Local o, si s’escau, de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d)

Els llocs de treball que puguin ser coberts per personal laboral.

Article 48è. Preferència del personal al servei dels municipis consorciats i situació de
l’esmentat personal.
El personal funcionari o laboral dels municipis de Vila-seca i de Salou, sempre que així
ambdós ho acordin, té preferència per ocupar llocs de la relació del Consorci. L’esmentada
ocupació es pot produir en règim de comissió de serveis o per concurs. En aquest últim cas,
el personal que passi a prestar serveis al Consorci conservarà un dret de preferència per a
reincorporar-se al seu municipi d’origen, sempre que existeixi una vacant idònia.
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MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.

Article 49è. Modificació dels Estatuts.
La modificació dels presents Estatuts només es pot produir complint els requisits i el
procediment observats per a la seva aprovació.

Article 50è. Dissolució del Consorci.
El Consorci es dissol només per alguna de les causes següents:
a)

Finalització del període de vigència establert a l’article 6, sense acord previ de
pròrroga adoptat per tots els membres del Consorci.

b)

Desaparició de la causa que dóna lloc a la constitució del Consorci, que és la
instal.lació del CENTRE RECREATIU ITURÍSTIC i, en especial, la instal.lació i
manteniment del parc com element essencial del CRT.

c)

Mutu acord dels ens consorciats, el qual no es podrà adoptar dins dels primers 20
anys d’existència del Consorci.

En els supòsits previstos a les lletres a) i b), l’acord de dissolució i liquidació del Consorci
s’adoptarà per la Junta de Direcció, a la qual correspondrà, en tot cas, decidir el que sigui
procedent pel que fa a la forma i al procediment a seguir per a la liquidació dels béns, drets i
obligacions del Consorci i la subrogació en els mateixos de les Administracions o els ens
consorciats.

TITOL II : DEL SISTEMA D’INGRESSOS I DESPESES

Article 51è. Aportacions inicials al Consorci.
La quantia de les aportacions inicials amb què els municipis de Vila-seca i de Salou doten la
Hisenda del Consorci es satisfaran per meitats entre els dos Ajuntaments.

Article 52 . Redistribució dels tributs locals delegats.
Els rendiments obtinguts dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
quals hagi estat delegada al Consorci en virtut del que disposen els articles 11 i següents i
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31 dels presents Estatuts, serà redistribuït entre els municipis titulars, en la següent
proporció

a) Els ingressos fiscals derivats del parc temàtic, àrees esportives i dels aprofitaments
urbanístics dels usos comercials, hotelers i residencials derivats de la Llei 2/89, seran
distribuïts entre els Ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció territorial que
cada municipi té en l’àmbit del CRT, és a dir, un 57% per Salou i un 43% per Vilaseca.

b) Els ingressos fiscals provinents de l’increment d’aprofitament comercial, residencial o
hoteler que suposi qualsevol altre projecte en relació a l’autoritzat per la Llei 2/89,
s’assignaran íntegrament a l’Ajuntament del territori municipal on es materialitzi la
implantació.”

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde, companys regidors, senyores i senyors bon dia a tothom. Bé, la modificació que
es planteja al Ple d’avui dels Estatuts del Consorci, del seu article 6è, que fa referència a la
vigència del Consorci, tal com ha llegit el senyor secretari, que queda limitada a 20 anys amb
tota claredat, així com de l’article 52 que fa referència a la distribució de la nova fiscalitat, és
conseqüència directa del debat i l’aprovació posterior als acords que es van prendre en el Ple
passat i en el qual vam fixar clarament la nostra posició com a grup polític, el dilluns 18 de
novembre. Per tant, coincideix amb aquest posicionament d’aquest acord que pensem que
és bo per Salou, tot i que hi ha discrepància d’opinions, el nostre posicionament serà de
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votar a favor aquest acord i el següent perquè són conseqüència directa d’aquell acord que
vam aprovar el dia 18 de novembre. Per tant, nosaltres votarem a favor el 202 i el 203.

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

Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia a tots. Bé, en l’aprovació, en el darrer Ple, de l’acord del repartiment fiscal
ja vàrem manifestar que ens hauria agradat una proposta dels nous Estatuts i finalment
se’ns va fer arribar la modificació dels dos articles d’un total de 52. Se’ns va dir que
l’aprovació de la modificació seria més endavant fet pel qual no ens esperàvem que fos tan
ràpid i que no tinguéssim cap possibilitat d’intervenir-hi. Després de 20 anys esperant
aquesta renovació del Consorci resulta que ens la polim amb l’acord en 3 dies, després de 2
anys d’estar demanant la unitat de tots els grups polítics. I ara se’ns presenta l’aprovació
dels Estatuts sense deixar-nos fer cap aportació. Però això no és el més greu, el pitjor és que
veiem que vostès tampoc han fet cap revisió dels Estatuts més enllà dels articles referents a
la durada del Consorci i al repartiment de la fiscalitat. Uns Estatuts que encara parlen del
reequilibri entre municipis. I no cal ser lletrat per veure la conveniència de revisar-ne uns
quants més des d’un punt de vista jurídic i altres des d’un punt de vista polític o des d’una
voluntat política com són, per exemple, l’article 20è que parla dels rendiments dels tributs
delegats que en el seu punt tercer diu, els municipis de Vila-seca i Salou satisfaran al
Consorci via pressupost de despesa un 15% del que s’hagi recaptat en concepte de premi de
gestió i cobrança, situació que reitera l’article 31 on parla de la cobrança dels tributs locals
delegats. Potser creiem que ja no tocava en aquests moments un 15%. O l’article 50è on es
parla de la dissolució del Consorci que és una porta tancada de sortida, només és possible
sortir per acord de les parts o per la dissolució del Consorci però no per incompliment de cap
de les parts, estem lligats novament per 20 anys passi el que passi.
Políticament, un cop més, no hem estat a l’alçada ni pel que fa a tot el procés ni pel que fa
als resultats, en tot cas això només serà el temps qui ens donarà o ens treurà la raó.
Tot i així el nostre vot serà d’abstenció en la línia del vot emès en l’acord del passat Ple en
referència al repartiment fiscal del CRT. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Pellicé. Sí Sr. Garcia.
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Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, regidors, regidores, públic en general, bon dia a tots. El posicionament del Grup
Popular en aquest cas doncs també serà d’un vot favorable a la modificació dels Estatuts del
Consorci CRT per coherència perquè el que estem fent avui és un acte derivat de l’aprovació
de la moció que vam aprovar en el plenari extraordinari que vam celebrar el dia 18 de
novembre i el que es fa es traslladar els acords d’aquesta moció als Estatuts del Consorci del
CRT, als seus articles que es modifiquen i que són l’article 52 i l’article 6 als quals ja se’ls hi
ha donat lectura per part del secretari. Entenem que el que es recull als Estatuts és
literalment l’acord que vam aprovar amb la moció del dia 18, en relació al repartiment fiscal
del 57% - 43% i també el límit que, d’alguna manera, suposa que s’esgoti el límit
d’aprofitament derivat del la Llei 2/89 i, en conseqüència, el vot serà favorable per part del
Grup Popular perquè s’estableix la durada i s’estableix el límit al qual acabo de fer referència.
En conseqüència simplement dir que el vot serà favorable. Gràcies.

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidors i regidores, senyores i senyors bon dia. Bé, en primer lloc dir
que aquesta proposta de modificació dels Estatuts del Consorci del CRT doncs,
independentment de la qüestió del 57% - 43% de la distribució fiscal, ens sembla
absolutament insuficient, hem estat 20 anys esperant aquesta oportunitat i, per tant, hi ha
aspectes que caldria, i sempre des del marc de la Junta de Portaveus així s’ha plantejat, al
cap de 20 anys calia revisar diferents aspectes. Alguns els hem citat, jo crec que convindria,
hauria convingut precisament plantejar-nos el tema de les possibilitats de sortir del Consorci
i no deixar-nos, entre d’altres coses, absolutament lligats de peus i mans durant 20 anys
sense possibilitat de posar en dubte la seva vigència.
Però, tot i així, la qüestió fonamental que es planteja o les dues qüestions que es plantegen
en aquest punt de l’ordre del dia, en aquesta moció, és la modificació de dos articles, l’article
6, vigència i durada del Consorci, per 20 anys i, el que és més important, la distribució dels
tributs locals delegats.
Bé, aquest debat ja l’hem fet, el passat dia 18, al Ple Extraordinari on ja es va fer el debat
sobre aquesta qüestió, el tema de la distribució del 57% - 43% i el nostre grup va votar en
contra per una raó molt clara i molt senzilla, renunciar a la fiscalitat que es genera al nostre
territori no havia estat mai contemplat per cap dels grups polítics del consistori des de que
vàrem començar a debatre aquesta qüestió ara fa dos anys, fins que al juliol del 2013 a la
Junta de Portaveus i a l’agost passat per acord Plenari, a proposta sempre del Sr. Alcalde,
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vàrem acceptar renunciar a la fiscalitat que es genera al nostre territori si la Generalitat ens
compensava la pèrdua de fiscalitat amb inversions a Salou amb suficients garanties de
compliment i amb un calendari concret de realització.
Però l’acord que el passat dia 18 de novembre es va aprovar en aquest Plenari, per a la
realització per part de la Generalitat de determinats projectes a Salou, compensatoris i que
nosaltres no vam votar, ja que ens vam abstenir, no contemplava cap calendari, ni cap
termini de realització dels projectes. Es va plantejar com un acord bilateral amb Salou, al
marge de la qüestió de la fiscalitat del CRT, cosa que tothom sabem que és falsa, doncs
aquestes inversions, si algun dia s’arriben a fer o alguna d’elles, i que pagaran tots els
ciutadans de Catalunya, són conseqüència de la pèrdua de fiscalitat que significà aquesta
distribució que avui votarem del 57% - 43% entre Salou i Vila-seca. I les pagaran tots els
ciutadans de Catalunya per la senzilla raó que la Generalitat no ha volgut acceptar el fet
incontrovertible de que, en l’actualitat, els impostos generats pel Centre Recreatiu Turístic al
territori de Salou representen més del 80% de la totalitat, mentre que a Vila-seca li
corresponen escassament el 15%. Doncs aquest diferencial que vol Vila-seca, que vostè ha
definit Sr. Alcalde, en més d’una ocasió, com un robatori i ho ha dit públicament, dels
impostos que es generen a Salou, els haurà de pagar tot el país. Aquesta és la veritable raó
de ser de les compensacions en obres i projectes i no que la Generalitat, de cop, sigui
conscient de que a Salou hi ha infraestructures prioritàries que calen fer des de fa anys, com
el barranc de Barenys, que fins ara sempre s’havia negat a tirar endavant allegant que no hi
havia diners.
Doncs bé, si hem d’acceptar compensacions pel fet de deixar de percebre part dels impostos
que es generen a Salou, nosaltres volem que es donin les garanties mínimes pel compliment
dels compromisos. I aquestes garanties no hi són. Perquè la primera qüestió que ens permet
fer el seguiment de qualsevol compromís és un calendari, i aquest calendari no existeix, com
ja vàrem deixar prou clar en el debat del passat dia 18 d’octubre. La confiança en el Govern
de la Generalitat no és suficient quan es tracta de la defensa dels interessos de Salou, quan
es tracta d’acceptar un acord que no té data de compliment, quan, en definitiva, sabem que
l’actual Govern de la Generalitat mai ha confiat en nosaltres, com es va demostrar al mes de
març de 2012 quan el Grup parlamentari de CiU va presentar i aprovar al Parlament de
Catalunya, amb el concurs del Partit Popular, l’addicional 22 de la Llei 5/2012 per la qual es
condemnava a Salou, per llei i de forma indefinida, a rebre el 50% de la fiscalitat del CRT.
Evidentment, per totes aquestes raons nosaltres votarem en contra no sense abans voler
manifestar el nostre disgust per la nota de premsa, que ha sortit a la pàgina web de
l’ajuntament, on vostè Sr. Alcalde s’atribueix, bé, el Govern de Salou diu, i el seu alcalde al
davant doncs tot el treball en aquesta qüestió i jo crec que això és injust, és injust amb tots
els grups polítics, especialment amb alguns que no han votat en contra de determinats
aspectes o que hi ha votat a favor però és injust perquè aquest treball, per bo o per dolent,
ha sigut conseqüència de la implicació durant dos anys de tots els grups polítics, el resultat
final ha estat decebedor, almenys pel nostre grup polític però el treball no es pot evidenciar
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o no es pot eliminar de tots els grups polítics en aquesta qüestió i vostè ho sap perfectament
i és injust que es digui d’aquesta manera.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Barragán, si us plau.

Sr. Barragán:
-Sí, senyors, senyores, el Grup municipal de CiU votarà a favor d’aquesta modificació dels
Estatuts del Consorci per allò que ja vam manifestar el passat dia 18, en coherència amb el
que vam votar. Per tant, el nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Acabades les intervencions si em permeteu fer una reflexió en el sentit
de que vull agrair als grups polítics que voten a favor aquesta modificació, com molt bé
estava dient el Sr. Otal, és una conseqüència de l’acord assolit, un acord que, com molt bé
també deia el Sr. Otal i reconeix el Sr. Garcia, és un bon acord per Salou perquè en definitiva
nosaltres tindrem majors ingressos i, a més a més, hi ha tot un seguit de finançament d’unes
inversions que no només acaben amb uns problemes històrics de la nostra ciutat, com és el
barranc de Barenys i també afecta a la via del tren sinó que, a més a més, això significarà la
transformació més profunda que tindrà la nostra ciutat des del moment de la segregació,
però també significa que ens permet desenvolupar amb garanties de finançament el Sector
03, un sector molt necessari per a la nostra ciutat perquè significa crear llocs de treballs,
significa crear economia perquè té la previsió de construir vuit hotels i significa també
alliberar una finca que estava prevista per part de l’Ajuntament de Salou de vendre-la en
pública subhasta per tal de finançar el barranc de Barenys, estem parlant d’uns deu milions
d’euros que els podem dedicar a d’altres equipaments i a d’altres serveis. Per tant, el pacte,
com heu dit anteriorment i reconeixen els grups que s’han sumat al mateix i que el fan seu,
és un bon pacte per Salou.
I per tal que quedi clar a tothom un simple aclariment en el sentit que sí que és veritat que
l’esmena va ser conseqüència de la proposta de CiU amb el suport del PP però també cal dirho, i és que cap grup polític parlamentari, cap, ni socialistes, ni verdes, ningú va presentar
cap mena de recurs contra aquesta esmena per tal d’abolir-la. Per tant, hem de ser clars,
hem de ser molt clars, en aquest sentit Salou ha estat sola i jo m’he trobat, fins i tot, amb
unes declaracions del representant del partit Socialista que, fins i tot, ens acusa d’haver
posat en perill, per no arribar a un acord, les inversions en el territori.
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Sr. Henar:
-Sr. Granados, simplement, quan hi ha una proposta, una addicional, com és aquesta,
l’addicional 22a, doncs els grups polítics el que han de fer és votar a favor o en contra i el
que és evident Sr. Granados és que qui va votar a favor de l’addicional 22a, és a dir,
d’aquesta distribució injusta i illegal, segons les seves pròpies paraules, per Salou del 50%
amb Vila-seca, va ser CiU i el PP i el Partit Socialista mai va votar, en absolut, aquesta
proposta, mai. Per tant, no tergiversi la realitat Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Miri, Sr. Zacarias, els grups parlamentaris si veuen que hi ha una cosa que és injusta i la
volen defensar haurien pogut presentar recursos davant de la Comissió de Garanties
Estatutàries, igual que ho van fer amb l’euro de Sanitat i amb el tema del cànon de l’aigua.
Però com aquest tema en realitat per l’únic que s’utilitza és per fer política de partit doncs
resulta que no els hi interessava perquè si els hi hagués interessat Salou l’haurien presentat
per defensar els interessos de Salou. Perquè, escolti’m, no van votar a l’esmena que no, van
votar el pressupost. Amb l’esmena van demostrar que no els hi importava res i si jo hem
guio per les declaracions que fa el Sr. Sabaté “el diputado Socialista asegura que la falta de
entendimiento entre la Generalitat y los alcaldes de Vila-seca y Salou puso en riesgo
inversiones importantes para el territorio”. En què quedem? En què quedem? Clar, a què
juguem? A la contradicció?

Sr. Henar:
-Sr. Granados una sola pregunta, a quants grups parlamentaris vostè va plantejar i proposar
que es presentés un recurs en relació a aquest tema davant de la Comissió de Garanties
Estatutàries? Digui-ho públicament.

Sr. Alcalde:
-La Sra. Eva.

Sr. Henar:
-Qui és la Sra. Eva? Digui.

Sr. Alcalde:
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-Escolti, tranquilitzi’s i calmi’s. La Sra. Eva que és la cap de Premsa de l’Ajuntament de Salou
va enviar ella mateixa per fax a tots els grups parlamentaris unes allegacions que les vaig
redactar jo mateix per tal que presentessin aquestes allegacions, cap grup les ha presentat.
Però, escolti, vostè com a grup parlamentari que té representació allà, vostè ha parlat amb el
seu partit per dir-li’s que les presentin? No, no ho han fet, no ho han fet. I si ho va fer, no li
van fer ni cas. Per què no s’han presentat aquestes allegacions? Haurien de defensar els
interessos de Salou que era el que els hi corresponia i no deixar-nos sols, com ens van
deixar tots els grups parlamentaris, tots.

Sr. Henar:
-Escolti, miri, no s’oblidi que vostè és el cap de llista de CiU, és a dir, és el seu grup qui li ha
fet aquesta, no li posem adjectiu, eh, és a dir, és el seu grup polític, CiU, el qui ha presentat
i el qui ho ha potenciat i, en aquest cas també el PP, el qui ha votat a favor. El meu grup
polític no va votar a favor i li diré més Sr. Granados, si vostè se’n va assabentar amb
anterioritat del que després va ser l’addicional 22, quan era simplement l’esmena 51, és a
dir, si vostè se’n va assabentar de que això estava en el Parlament va ser pel Grup municipal
Socialista, no s’oblidi d’això. I no s’oblidi de l’esforç ni de la implicació d’aquest grup en tot el
tema. Una altra cosa és, Sr. Granados, que després no hem vist prou garanties i nosaltres
entenem que no podem ni enganyar ni estafar a la ciutadania i, per tant, diem les coses
clares i les coses són que en aquest plantejament no hi ha un calendari i si no hi ha un
calendari no hi ha possibilitat de demanar o d’exigir el compliment d’aquests compromisos i,
per tant, és a dir, no tiri cortines de fum on realment no hi té res a fer.

Sr. Alcalde:
-Miri, Sr. Zacarias, per acabar ja amb això, el que acaba d’allegar vostè no desvirtua gens ni
mica el que jo he dit perquè no hi ha cap grup parlamentari que hagi defensat l’esmena en
allò que corresponia, els únics que ho hem fet hem sigut nosaltres, ni el meu grup
parlamentari, ni el del Partit Socialista ni ningú, i aquesta és la realitat, li dolgui o no li
dolgui, reconegui-ho, com jo reconec que és veritat que l’esmena, i jo li dic ben clar,
l’esmena la va presentar el Grup parlamentari de CiU amb el suport del PP, però el seu grup
no ha fet res per defensar-la, res, perquè no hi ha allegacions i això reconegui-ho vostè com
jo reconec, amb tota claredat i amb tota normalitat, aquest fet i no digui coses que no són.
Segona qüestió, miri, per acabar ja, que si no no acabarem, estic d’acord amb el Sr. Pellicé,
els fets posaran a tothom al seu lloc i el que vostè ha dit d’això d’estafar, potser el seu
posicionament és un posicionament que portat a terme hauria perjudicat els interessos de
Salou. Perquè els fet, els fets posaran a tothom al seu lloc, els fets.

Sr. Garcia:
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-Simplement Sr. Alcalde, per allusions. Sr. Zacarias, a veure, evidentment vostè ja ho ha dit
en reiterades ocasions que aquesta esmena doncs va tirar endavant o es va aprovar també
gràcies al recolzament del PP, jo el que sí que li puc dir i vostè ho sap tan bé com jo perquè
forma part d’un partit que és d’àmbit supramunicipal i sap tan bé com jo, o crec suposar que
vostè ho sabrà que evidentment nosaltres vam defensar els interessos de Salou des del
primer moment fins a l’últim moment i vam intentar traslladar el nostre posicionament
respecte d’aquesta esmena perquè el Grup parlamentari Popular la votés de manera
desfavorable. Però vostè sap tan bé com jo que de vegades els àmbits competencials de la
política, l’àmbit municipal, l’àmbit autonòmic i l’àmbit estatal són molt diferents i en aquell
moment el Grup Popular parlamentari al Parlament de Catalunya va defensar l’estabilitat del
Govern de Catalunya en uns moments molt complicats per a tots nosaltres, en uns moments
en els quals estem immersos de crisi econòmica i el que es va fer va ser donar recolzament
per tirar endavant uns pressupostos en un moment molt delicat i li reconec, evidentment,
que per desgràcia doncs, la nostra influència com a municipi de Salou o com a grup
parlamentari dins del municipi de Salou no va ser suficient perquè es votés en contra del que
no era només ja l’aprovació de l’esmena sinó també uns pressupostos de la Generalitat de
Catalunya que si no haguessin tirat endavant doncs haurien pogut suposar d’altres
conseqüències per a tota Catalunya. Llavors, aquest va ser el nostre posicionament,
nosaltres ho vam intentar des del primer fins a l’últim instant i per desgràcia no vam
aconseguir que l’esmena es votés desfavorablement per part del Partit Popular, però aquesta
és la realitat.

Sr. Henar:
-Sí, bé, finalment i per acabar per part meva, és a dir, ja no penso intervenir més en aquesta
qüestió. Miri, Sr. Granados, vostè vol portar aquest tema sempre a l’àmbit del Parlament, a
l’àmbit dels partits polítics justificant, és vostè, és vostè, jo ja hi he fet referència i he fet una
crítica per una publicació a la pàgina web de l’ajuntament que li he manifestat que era
injusta, si més no, i vostè això no m’ho pot negar. Però, en tot cas, vostè el que vol és
derivar aquest debat a l’àmbit del Parlament de Catalunya perquè diu que vostè s’ha sentit
sol però jo en cap cas ho he plantejat, ha sigut vostè Sr. Granados, ha sigut vostè i això
consta en acta i tothom ho ha pogut sentir. Vostè ho vol portar a aquest terreny amb la llosa
de que el seu grup polític, CiU, ha votat en contra, perdó, ha votat a favor CiU i el PP, amb la
diferència per part del Grup Socialista de que no hi ha votat a favor, va votar en contra,
independentment d’altres motius. Vostè es pot queixar legítimament de que cap grup polític
i, fins i tot, jo em puc afegir a aquestes queixes però miri, el que importa Sr. Granados no és
el que han fet els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya sinó que és el recolzament
que el poble de Salou i els drets que el poble de Salou té, això és el que realment importa i
res més.

Sr. Alcalde:
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-Bé, per acabar ja Sr. Zacarias, en aquest sentit, els drets del municipi de Salou amb aquest
pacte, és un bon pacte, es veuen reforçats i, a més a més, amb majors ingressos i, a més a
més, com ja he dit anteriorment amb unes inversions molt necessàries pel nostre municipi.
Per tant, per clarificar aquesta situació com a conseqüència del pacte assolit, del qual ja hem
parlat tots en diverses ocasions, procedim a la votació d’aquest punt.

203.- MOCIÓ PEL DESISTIMENT DE LA TOTALITAT DE CONTENCIOSOS QUE LA
CORPORACIÓ HAVIA PLANTEJAT CONTRA ELS ACORDS DEL CONSORCI DEL CRT
Vist l’acord d’aprovació dels Estatuts del CRT i molt especialment la nova redacció dels
articles 6 i 52 dels mateixos que fan referència a la vigència i redistribució fiscal del Consorci
del CRT.
Atès que la nova redacció dels mateixos dóna compliment als motius pels quals la Corporació
va revocar la delegació de les seves potestats i la separació del CRT.

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

PRIMER.- El desistiment de la totalitat dels recursos contenciosos administratius que la
Corporació té interposats contra acords del CRT i que es relacionen a continuació:
1.- Recurs contra l'Acord de 25 de març de 2013 de la Junta de Direcció del Consorci Centre
Recreatiu Turístic (C.R.T.), pel qual es desestimen les allegacions, es considera
definitivament aprovat el Pressupost del Consorci per a l'exercici del 2013 i s'acorda la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- Recurs contra les resolucions de la Junta de Direcció del Consorci Centre Recreatiu
Turístic, de 25 de març de 2013 per la qual es concedeix autorització a “Port Aventura
Entertainment S.A.U.” per a la realització d'espectacles pirotècnics dins del recinte del parc
temàtic, i de 5 d'abril de 2013 que concedeix llicència d'obres a “KÀRTING Electric, S.L.” per
a la construcció d'unes pistes de kàrting per a cotxes elèctrics i uns edificis auxiliars en la
parcella C-3 del Pla Parcial “Rambla del Parc” en l'àmbit del C.R.T.
3.- Recurs contra la Resolució 08/2013 de 2 de juliol de 2013, de la vocal delegada del
Consorci C.R.T. per la qual es concedeix a “ACTIUS IMMOBILIARIS FUNDACIÓ ESCOLA
INTERNACIONAL DEL CAMP S.L.U.” llicència de primera ocupació per a l'edifici destinat a
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centre docent denominat “Escola Internacional del Camp”, situat al carrer Salvador Espriu
s/n de Salou, en àmbit del C.R.T.
4.- Recurs contra l'Acord de la Junta de Direcció del C.R.T. de 23 de juliol de 2013 pel qual
s'acorda atorgar llicència d'obres a “Port Aventura Entertainment S.A.U.” per a la construcció
d'una nova atracció aquàtica a situar a l'àrea temàtica de Xina del parc temàtic Port Aventura
en l'àmbit del C.R.T.

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als advocats i procuradors per tal que procedeixin en
conseqüència.

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

Sr. Pellicé:
-Sí. A veure, tot i que podem estar d’acord en què s’haurà de desestimar la totalitat
d’aquests contenciosos donat que s’ha arribat a un acord el nostre vot serà en contra pel
moment. Entenem que el que convindria és esperar-nos a que es retirés primer l’addicional,
la disposició addicional segona, la que repartia al 50% per a cadascun dels municipis i una
vegada retirat això doncs ja es podrien retirar els recursos perquè és la darrere eina que ens
queda de pressió per tal que es compleixin els acords amb la Generalitat. Per tant, torno a
dir, ja estem d’acord en què s’hauran de retirar, que no tenen sentit una vegada s’ha arribat
a un acord però que no és el moment ara i, per tant, hi votarem en contra.

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

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. Bé, l’experiència política dels darrers dos anys en relació al tema de la fiscalitat
del CRT si alguna cosa demostra és que mentre els grups polítics ens vàrem mantenir units,
la força de Salou era extraordinària. Havíem presentat diversos contenciosos, assessorats per
juristes de reconegut prestigi, que havien afeblit la posició de la Generalitat. Així mentre al
març del 2012 la Generalitat havia regulat per llei, com ja hem debatut abans, de forma
injusta i illegal, la distribució de la fiscalitat al 50% amb Vila-seca, a l’abril del 2013, un any
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més tard, el Govern de la Generalitat acceptava que la distribució fiscal fos proporcional al
territori de cada municipi al CRT, és a dir el famós 57/43 i es mostrava disposada a
compensar a Salou per la part de la fiscalitat no percebuda, com hem dit en reiterades
ocasions durant aquests dies. Per què aquest canvi de posició? Essencialment per la unitat
dels partits polítics a Salou i la seva determinació d’exigir la derogació d’una norma injusta i
illegal, doncs ningú pot obligar a un poble a formar part d’un consorci, si no vol, i això són
paraules seves també Sr. Granados.
Des del moment en què, al febrer del 2012, per acord plenari vàrem acordar separar-nos del
Consorci del CRT, revocar-li totes les potestats i competències delegades i donar per
sollicitada la dissolució del Consorci, per estratègia jurídica, es va veure clar que era més
fàcil, i sobretot més ràpid que un recurs d’inconstitucionalitat sobre l’addicional 22 de la Llei
5/2012, impugnar els actes administratius del Consorci que anessin en contra de les
competències urbanístiques, fiscals o de gestió que Salou havia decidit recuperar. I així es va
fer en un total de quatre recursos contenciosos administratius contra diferents acords del
CRT com són el Pressupost del CRT del 2013, l’autorització del CRT per concedir autorització
per espectacles pirotècnics, l’autorització d’obres a KÀRTING ELÈCTRIC, per posar alguns
exemples.
Tal era la força legal d’aquests recursos que, com ja he dit abans i ho hem dit moltes
vegades, es va haver de modificar la posició de la distribució de la Generalitat que fins a
aquell moment havia defensat el Parlament, fins i tot, el 50/50, per acceptar el 57/43.
Doncs bé, res no ens obliga, cap pacte polític dels aprovats a proposta de l’equip de govern,
en aquest cas nosaltres no hem aprovat, hem votat en contra o ens hem abstingut, però cap
dels acords que s’han pres ens obliguen a desistir d’aquests contenciosos que tanta força ens
han donat fins ara, quan, i això és el més important, encara no s’ha derogat l’addicional 22
de la Llei 5/2012 ni s’ha creat la Comissió Tècnica Paritària que ha de concretar el calendari
de les obres ni tan sols hi ha cap indici concret, donada la falta de temps, de que s’iniciï cap
dels projectes que la Generalitat ha promès, per la qual cosa, desistir d’aquests contenciosos
ens sembla un error molt greu que ens deixa, ja, en aquests moments, sense cap força
davant la Generalitat i a mercè de la voluntat política de la Generalitat. Per tot això, el nostre
vot serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Dir que és una conseqüència lògica dels acords assolits, no té sentit
arribar a un acord i mantenir contenciosos administratius que neixen del mateix objecte, com
molt bé havia remarcat el Sr. Otal en la seva primera intervenció.
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300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D’APARCAMENT SOTA CONTROL HORARI
EN LES VIES PÚBLIQUES I DELS PÀRQUINGS SITUATS EN ZONA DE DOMINI
PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE I EN ALTRES TERRENYS O ESPAIS HABILITATS A
L’EFECTE, CORRESPONENT A LA TEMPORADA 2013
Fets
1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA) formalitzen el contracte de gestió de serveis públics comprensiu
de l’explotació durant 8 temporades (fins a l’any 2016) de 1.579 places senyalitzades
com a zona de servei d’estacionament controlat de vehicles a motor amb horari limitat
(O.R.A) i de 545 places en el pàrking de superfície de la platja de Llevant.
2. El 30 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament aprova la primera modificació de la
concessió consistent en senyalitzar com a zona d’estacionament sotmès a control horari
138 noves places i aplicar aquest règim de control al llarg de tot l’any a 223 places ja
existents.
El cost de l’ampliació del servei s’incorpora al quadre de preus de l’oferta inicial als
efectes de calcular el cànon anual d’explotació que ha de liquidar el contractista.
3. El 6 de febrer de 2013, el Ple aprova el cànon de la concessió corresponent a les
temporades 2010, 2011 i 2012 (expedients núm. 3801/2010, 2675/2011 i 5212/2012),
pels imports que es detallen en la taula següent:

4. El 14 d’agost el departament gestor de l’expedient sollicita, i reitera posteriorment en
data 6 de setembre, a la Intervenció General l’emissió d’informe sobre el càlcul del cànon
a liquidar pel concessionari aquest any 2013 i els resultats d’explotació de la concessió
corresponent a la temporada 2012.
5. L’11 d’octubre de 2013, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària emet
informe en relació als aspectes sollicitats pel Servei de Contractació.
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Fonaments de Dret
1. La clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars de la concessió de
serveis públics formalitzada amb EYSSA estableix el procediment per calcular el cànon,

“una vegada conegut el resultat econòmic de la gestió de l’exercici precedent.”
2. L’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que
“l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan
s’incorporin al text d’aquesta”. A tal efecte es transcriu parcialment, en la part que
interessa a aquest acord, l’informe mès per l’economista municipal l’11 d’octubre de
2013:
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3. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar i fixar en 173.281,67 € el cànon corresponent a la temporada 2013 de la
concessió de la gestió i explotació dels serveis públics d’aparcament sota control horari
en les vies públiques i dels pàrkings situats en zona de domini públic marítim terrestre i
en altres terrenys o espais habilitats a l’efecte.
2. Donar per complimentada l’obligació del concessionari d’ingressar a la caixa municipal
l’import del cànon aprovat per a la temporada 2013.
3. Notificar aquest acord a EYSSA amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar
en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons, a Gestió Tributària i a la Tresoreria
municipal.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

302.- DEIXAR SENSE EFECTES L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 26 DE
FEBRER DE 2009 DE CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA FINCA
MUNICIPAL SITUADA AL C/ CAMÍ DE PLA DE MASET AMB LA FINALITAT DE
CONSTRUIR-HI UNA NOVA ESCOLA PÚBLICA

Identificació de l’expedient
Expedient número 184/2008, relatiu a la cessió al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya del solar situat al c/ Camí de Pla de Maset per a la construcció d’un
centre d ‘ensenyament públic de 2 línies (3-16 anys).

Fets

1- El 5 de juny de 2008, l’alcalde incoa un expedient per acordar la cessió al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya del solar municipal situat al c/ Camí de Pla de
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Maset, a Salou, amb la finalitat que construeixi un centre d‘ensenyament públic de 2
línies (3-16 anys).
2- El solar objecte de cessió esta situat a la zona de Cap Salou, concretament al c/ del Camí
de Pla de Maset cantonada amb el c/ Fonoll, adquirit per l’Ajuntament per cessió
urbanística obligatòria amb destí a un ús d’equipament comunitari, de conformitat amb el
projecte de reparcellació del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) derivat del
desenvolupament del Pla Parcial del subsector 2 del CRT. L’indicat solar s’identifica com
finca núm. 54 (EQ-09) en el plànol d’adjudicació de finques de resultat del Projecte de
reparcellació.
Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de Salou al volum 2.301, llibre
1.024, foli 214; finca núm. 65.444, sent l’Ajuntament de Salou titular del ple domini. De
conformitat amb la darrera inscripció, la finca té una superfície de 12.000 metres
quadrats.
3- El 26 de juny de 2008 el Ple de l'Ajuntament acorda la instrucció d’un expedient per a
alterar la qualificació jurídica de l'immoble de referència, desafectant-lo del servei públic
i així facilitar la seva cessió. Aquest procediment comprèn la primera tramitació realitzada
pels 10.000 m2 que inicialment tenia la finca, i la segona que es realitza pels 2.000 m2
afegits arran l’aprovació de l’anomenada “Operació jurídica complementària”, que
modifica parcialment el Projecte de reparcellació del CRT.
4- El 26 de febrer de 2009 el Ple de l’Ajuntament aprova l'alteració de la qualificació jurídica
demanial de l'indicat immoble, que adquireix així la qualificació de bé patrimonial, i
cedeix gratuïtament el ple domini del mateix a la Generalitat de Catalunya per destinar-lo
a la construcció del mencionat centre educatiu públic. Aquest acord substitueix l’anterior
adoptat el 18 de desembre de 2008.
5- El 6 de març de 2009 es lliura el darrer acord municipal al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, restant a l’espera que accepti la cessió per poder perfeccionarla amb la signatura entre les parts del document de formalització.
6- El 6 de març de 2009 es dirigeix ofici al Registre de la Propietat de Salou sollicitant que
s’anoti en el mateix la qualificació jurídica de bé patrimonial de la finca núm. 65.444, la
qual cosa queda constatat en nota simple informativa de 22 d’abril de 2009.
7- Per ofici de 26 de juliol de 2013, la directora dels Serveis Territorials a Tarragona del
Departament d’Ensenyament retorna a l’Ajuntament la documentació sobre l’assumpte,
atès que no es troba prevista aquesta actuació (construcció de l’Escola Salou 3), alhora
que demana que l’Ajuntament deixi sense efectes l’acord de cessió de domini abans
mencionat.
Fonaments de dret
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1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú: article 57.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRL).
3. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals (RPCat).
4. Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Una vegada l’Ajuntament ha aprovat la cessió gratuïta del domini respecte la finca de
referència, la plena eficàcia jurídica d’aquest negoci patrimonial queda supeditada a que
la Generalitat de Catalunya l’accepti.
Aquest requisit de l’acceptació de la cessió ve expressament establert per l’article 12.1
del Decret Legislatiu 1/2002 i, amb caràcter general, a l’article 531-12 del Llibre cinqué
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la forma de la donació.
Atès que es la pròpia part beneficiaria de la cessió, el Departament d’Ensenyament, qui
manifesta la manca d’interès en la seva acceptació, sollicitant a la vegada de
l’Ajuntament l’adopció d’un acord exprés que deixi sense efectes l’acord plenari de cessió
de domini de data 26 de febrer de 2009, correspon atendre dita petició i procedir en
conseqüència
5. La competència recau en el Ple de l’Ajuntament, donat és l’òrgan que ha adoptat els
acords previs sobre l’assumpte i dels que es passa a decidir sobre la seva eficàcia
jurídica.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 20 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 2 de UTPS, 5 del PSC i 2
de UMdC) i 1 vot en contra de RDS, el següent:

PRIMER.- Revocar a sollicitud del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l’acord plenari de data 26 de febrer de 2009, de cessió gratuïta a favor de la
Generalitat de Catalunya del ple domini de la finca registral núm. 65.444, situada a la zona
de Cap Salou, c/ del Camí de Pla de Maset cantonada amb el c/ Fonoll, d’una superfície de
12.000 m2, per a la construcció d’un centre escolar (Escola Salou 3), al desistir
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l’administració beneficiaria en el seu interès inicial, deixant en conseqüència sense efectes
jurídics el referit acord municipal de cessió..
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a través del Servei Territorial a Tarragona.
TERCER.- Traslladar còpia a la Intervenció Municipal, al Servei Tècnic Municipal
d’Arquitectura i a la Regidoria d’Ensenyament.

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

Sr. Otal:
-Sí Sr. Alcalde. El meu grup es manifesta totalment en contra d’acceptar i deixar sense efecte
l’acord plenari de dia 26 de febrer de 2009 en quant que la proposta que es feia en aquell
Ple era molt important com a factor de reequilibri territorial, la construcció d’un centre
educatiu al Cap de Salou és un fet històric, és una fita històrica que volíem i vam posar a
l’abast de la Generalitat un terreny molt bo, que tenia pràcticament una hectàrea i que faria
possible eliminar el transport públic i, a més a més, una reivindicació de tota la zona. A mi
em sembla que això té plena vigència avui en dia, si llavors era necessari avui continua sent
necessari i jo crec que com a primer pas, n’hi hauria un segon, com a primer pas no haurien
d’acceptar l’acord de juliol de la directora provincial d’Educació de tornar-nos l’escriptura
d’aquell terreny posat a la seva disposició. I, en segon lloc, jo crec que per part de l’Alcaldia,
en aquest cas, que li correspon prendre una acció més activa en defensa d’aquest collegi
que avui en dia té exactament la mateixa vigència i hem comprovat directament, i més en
aquest Ple, que la Generalitat quan vol té diners i què menys que tenir diners per a un
equipament bàsic com és un centre educatiu absolutament necessari. Per tant, el meu vot
serà en contra d’acceptar aquest desistiment del terreny que la Generalitat ara ens torna.

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

Sr. Pellicé:
-Sí. El nostre vot en aquest cas serà favorable perquè entenem que si ens entreguen aquest
terreny doncs bé, és una qüestió de recepció però, en tot cas, volem manifestar que perdem
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una oportunitat, com bé deia el Pablo, que en el seu moment es va planificar com un
reequilibri en tot el tema de l’ensenyament en una zona que moltes vegades està oblidada i
que, per tant, crec que era i continua sent necessari poder tenir un equipament educatiu
com el que es plantejava en aquesta zona. Per tant, tot i que ara es retorni el que sí que des
del nostre grup demanem és que es segueixi lluitant perquè el dia de demà hi pugui haver
aquesta installació en una zona de l’àmbit del Cap Salou.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. En aquest sentit que apunta vostè dir-li que el nostre compromís és,
evidentment si la Generalitat no ha de fer aquesta inversió el lògic és recuperar el terreny
com molt bé estava dient vostè, però el nostre compromís, el meu com alcalde i el de l’actual
govern està en la línia que tant Pablo Otal com vostè acaben de manifestar, és a dir, que en
un futur, en el moment en el qual hi hagi aquestes necessitats i, a més a més, el Govern de
la Generalitat doncs, pugui tirar cap endavant aquestes inversions doncs buscar una ubicació
en aquella zona de Cap Salou, en una zona àmplia del Cap Salou per tal d’apropar els
equipaments d’ensenyament a la població que viu allà. Aquest compromís, ja us ho dic i el
faig aquí públic, serà així per la meva part i per part del govern.

Sr. Henar:
-Molt breument, simplement manifestar que el nostre grup votarà a favor entre d’altres
coses perquè doncs el que no té sentit és que si no hi ha una planificació de centres
educatius prevista en els propers 15 o 20 anys és absurd que mantinguem la situació del
solar en aquestes condicions en la mesura que és un solar que ens reverteix sobre el qual
podem assolir de nou en el ple domini i l’ajuntament pot decidir aquesta o un altre tipus
d’inversió. El qual no treu en absolut que no compartim el fet de la possibilitat de crear un
centre educatiu en algun moment allà. Però, tot i així, hem de manifestar, en aquest cas des
d’un punt de vista del coneixement tècnic que pugui tenir, en la meva condició d’inspector
d’educació, que no serà fàcil fer, és més, de moment és impossible fer un centre educatiu a
Salou quan tenim molts llocs escolars en la resta d’escoles públiques. Per tant, és a dir,
sempre hem de tenir en compte que la planificació del Departament d’Educació, lògicament,
va vinculada a les necessitats d’escolarització, en la mesura que això no es dóna en aquests
moments i no hi ha previsions futures a curt o a mitjà termini de que això es pugui donar
lògicament el Govern de la Generalitat el que fa, aquí i a tots els municipis, és retornar o
demanar que s’assoleixi el ple domini sobre aquell solar on en realitat la Generalitat no pot ni
farà en els propers 10 o 15 anys cap actuació.

Sr. Alcalde:
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-Sí, en aquest sentit compartim perquè és aquesta la realitat, és a dir, no hi ha una
necessitat perquè hi ha escoles que tenen aules buides i, evidentment, el que no podem
generar és encara molta més despesa en aquest sentit. Ara bé, en el moment en què
existeixi aquesta necessitat, si els qui estem aquí, Déu dirà, continuem, doncs evidentment el
compromís s’adquireix perquè si hi ha la necessitat s’ha de fer i se li ha de donar sortida.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L'ANY 2014

Identificació de l’expedient
De l'aprovació, si s'escau, de la plantilla que acompanya el pressupost i la relació de llocs de
treball per a l'any 2014.

Tràmit:

Acord de Ple

Fets
1. El 7 de maig de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la primera modificació de la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2013.
2. El 23 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la segona modificació de la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2013.
3. Considerant les afectacions derivades del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2014 (BOE número 63-1 de 2 d’octubre de 2013) tal i com s’indica:
“En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán

experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
També pel que fa a aportacions a plans de pensions:
“Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere
el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones
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de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia
de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento
de la masa salarial en los términos que establece la presente Ley, las citadas
Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación”.
A més la LGPE per l’any 2014 estableix la quantia concreta dels conceptes retributius per
grups en el relatiu a sou base, antiguitat i complement de destí, amb les mateixes
quanties que per a l’any 2013.”
4. Atès l’informe del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat de data 5 de novembre
de 2013 referent al Capítol I del pressupost per a l’any 2014.
5. Atès l’informe del cap del Servei de Gestió Tributària, de data 8 de novembre de 2013
sobre l’adscripció del lloc de treball d’inspecció fiscal (rendes- gestió tributària).
6. Que la proposta de canvis en la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal per a
l’any 2014 s’assumeix d’acord amb el següent text:

ÀREA D’ALCALDIA
SECRETARIA
-

Qualificar la plaça de Vicesecretari dins l’escala de personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria superior.

ÀREA DE SERVEIS DE SUPORT INTERN
-

S’elimina el lloc de treball vacant de Assistent a comunicació de les Àrees de
Serveis Interns, Acció Social, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana, codi de
lloc 62002, en règim de personal eventual.

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
-

Figura com a vacant el lloc de treball de Gestor de Cartografia (codi 21003) per
l’excedència en reserva de lloc del seu titular.

-

Es modifiquen les funcions del lloc de treball de treball de Tècnic mitjà de Gestió
Tributària, codi 21001.
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-

Es trasllada un efectiu del lloc de treball d’inspector, codi 32203 ocupat pel
funcionari, senyor J. J. A. de la Secció de Llicències al lloc de treball d’inspector/a
de la Unitat de Rendes, codi 21007.

-

Es modifiquen les funcions del lloc de treball d’inspector de la Unitat de Rendes,
codi 21007.

ÀREA DE SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS
SECCIÓ DE LLICÈNCIES I ACTIVITATS
-

El lloc de treball d’auxiliar de gestió amb codi 31105 que va ser deixat per
jubilació de la seva titular la funcionària Sra. R. B., hi figura vacant.

SECCIÓ DE PLANEJAMENT , GESTIÓ I PROJECTES URBANS
-

Es deixa com a vacant una plaça d’administratiu (codi de lloc de treball 31201.) ,
degut a la jubilació de la Sra. I. M..

SERVEI TÈCNIC D’ARQUITECTURA
SECCIÓ DE LLICÈNCIES, DISCIPLINA I ACTIVITATS
-

Es canvia el nom de la Secció de Llicències passant a denominar-se Secció de
Llicències, Disciplina i Activitats.

-

Es trasllada un efectiu del lloc de treball d’inspector, codi 32203 ocupat pel
funcionari, senyor J. J. A. al lloc de treball d’inspector/a de la Unitat de Rendes,
codi 21007.

-

Es trasllada el lloc de treball de tècnic mitjà, codi 32101 ocupat pel funcionari,
senyor S. T. T. de la Secció de Projectes Urbans i Brigada Municipal a la Secció de
Llicències, Disciplina i Activitats sota la dependència del lloc de treball de cap de
Secció de Llicències, Disciplina i Activitats, codi 32200.

-

Es trasllada el lloc de treball de tècnic mitjà, codi 32201 ocupat pel funcionari,
senyor F. J. R. M. de la Secció de Llicències, Disciplina i Activitats a la Secció de
Projectes Urbans i Brigada Municipal, sota la dependència del lloc de treball de
cap de Secció de Projectes Urbans i Brigada Municipal, codi 32100.

-

Es trasllada el lloc de treball de tècnic mitjà, codi 32202 ocupat pel funcionari,
senyor A. B. L. de la Secció de Llicències, Disciplina i Activitats a la Secció de
Projectes Urbans i Brigada Municipal, sota la dependència del lloc de treball de
cap de Secció de Projectes Urbans i Brigada Municipal, codi 32100.
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SECCIÓ DE PROJECTES URBANS I BRIGADA MUNICIPAL
-

Es canvia el nom de la Secció de Projectes Urbans passant a denominar-se Secció
de Projectes Urbans i Brigada Municipal.

-

Es trasllada tot el departament de la Brigada Municipal del Servei Tècnic
d’Enginyeria al Servei tècnic d’Arquitectura sota la dependència del cap de secció
de Projectes Urbans i Brigada Municipal, codi de lloc de treball 32100.

-

Es fa dependre a nivell de direcció tècnica la Brigada municipal dels tècnics
mitjans, codis de lloc de treball 32201 i 32202.

-

S’elimina el lloc de treball vacant de Coordinador/a de manteniment de la ciutat i
equipaments, codi de lloc 34000, en règim de personal eventual.

-

Es canvia la denominació de la Unitat d’Espais i Equipaments Públics per Unitat de
Jardineria.

-

Es canvia la denominació del lloc de treball d’Encarregat d’Espais i Equipaments
Públics, codi 34101 per Encarregat de Jardineria.

-

Es canvia la denominació de la Unitat d’Intervenció en via pública per Unitat
d’Intervenció en espais públics.

-

Es canvia la denominació del lloc de treball d’Encarregat d’Intervenció en via
pública, codi 34100 per Encarregat d’Intervenció en espais públics.

SERVEI D´ENGENYERIA
-

Es deixa com a vacant una plaça d’administratiu (codi de lloc de treball 33107.) ,
degut a la jubilació del Sr. J. T.

-

Es trasllada el lloc de treball d’auxiliar de gestió de l’A. R. a Enginyeria.

-

Es trasllada tot el departament de la Brigada Municipal del Servei Tècnic
d’Enginyeria al Servei tècnic d’Arquitectura sota la dependència del cap de secció
de Projectes Urbans i Brigada Municipal, codi de lloc de treball 32100.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
UNITAT DE BIBLIOTECA
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El lloc de treball de Conserge-Ordenança de la Biblioteca Municipal passa a ser
ocupat pel conserge Sr. J. C. després del seu retorn de l’excedència voluntària.

ANTENA DEL CONEIXEMENT /CENTRE CIVIC
-

S’adscriu de forma interina al lloc de treball amb codi 48003 a la funcionària
interina Sra. V. M.

ÀREA D’IMMIGRACIÓ, DONA I ACCIÓ SOCIAL
-

S’elimina el lloc de treball vacant de Coordinador/a d’Acció Social, codi de lloc
47010, en règim de personal eventual.

-

Es trasllada el lloc de treball d’auxiliar de gestió amb codi 47001 ocupat per la
funcionària Sra. A. R. al Servei d’Enginyeria.

-

Es trasllada un lloc de treball d’auxiliar de gestió, grup C2 de titulació, de l’escala
d’administració general, subescala auxiliar ocupat pel funcionari senyor R. V. S.,
assignant el codi 47001.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I TRANSPORTS
UNITAT POLICIAL
-

Del lloc de treball d’agent de la policia local amb codi 51002 i figuren 10 places
vacants, dos de les quals ocupades mitjançant comissió de serveis i 8 vacants.

UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
-

Es trasllada un efectiu del lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi 51007 al
Departament d’Immigració, Dona i Acció Social, sota la dependència del lloc de
treball d’administratiu/iva amb codi 47008.

ÀREA DE PROMOCIÓ A LA CIUTAT
UNITAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
-

Rectificar de la fitxa descriptiva del lloc de treball de Tècnic de promoció
Econòmica, codi 22000, la titulació exigida essent la correcta la de Grau en l’àmbit
econòmic o Diplomatura en Ciències Empresarials o equivalent.

-

Rectificar a la Plantilla de Personal el grup professional a A2 de la plaça vacant de
Tècnic/a de Promoció Econòmica, de l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, classe tècnica mitja.
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Fonaments de dret
1. Vist el que disposa l’article 37 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), en quant a la matèria objecte de negociació amb els
representants sindicals.
2. Vist el que disposa l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, en quant a l’ordenació dels llocs de treball.
3. Atesa la potestat d’autoorganització establerta a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
4. Atès el que disposa l’article 90.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
5. Atès que és d’aplicació supletòria per les entitats locals el que es preveu en l’Ordre
Ministerial de 2 de desembre de 1988, que desenvolupa l’article 15.1 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
6. Vist el que disposa el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del Règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de
les entitats locals de Catalunya.
7. Atès el que disposa l’article 22 lletra i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
i l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la
Relació de Llocs de Treball.
8. Atès el que estableix l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 20 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 2 de UTPS, 5 del PSC i 2
de UMdC) i 1 abstenció de RDS, el següent:

1. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2014 i
traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat per tal que es
segueixin els tràmits oportuns.
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2. Publicar l’esmentada Relació de Llocs de Treball en el tauler d'anuncis de la Corporació,
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Molt breument. La posició del meu grup, tradicionalment, en relació a aquest punt
d’aprovació de la relació de llocs de treball que avui es presenta, durant els darrers quatre
anys, ha estat sempre de votar en contra per considerar que, tot i la potestat
d’autoorganització que les administracions tenen sobre els seus recursos humans, no
s’estava planificant adequadament i la despesa que generava, aquesta incorrecta planificació
era desorbitada i, en ocasions, des del nostre punt de vista, més vinculada a interessos
polítics que a veritables objectius d’eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos humans.
Ara bé, en aquesta ocasió votarem a favor per un doble motiu. Primer perquè veiem un
plantejament d’estalvi en les modificacions previstes que únicament reubiquen determinats
llocs de treball entre departaments, com són ara els vinculats a la dependència i organització
molt més tècnica de la Brigada Municipal, deixen vacants determinats llocs per jubilació, o es
modifiquen funcions a la fitxa descriptiva per guanyar en funcionalitat sense increment de
costos. Aquest és per nosaltres un element important. I, en segon lloc, degut, i ho volem
manifestar públicament, el compromís del Sr. Mario Garcia, com a responsable de l’Àrea de
Recursos Humans, en el sentit de la seva disposició a crear una comissió tècnico-política que
participi en la valoració dels llocs de treball de la corporació, tal i com hem anat reivindicant
durant els darrers anys. Per tant, per aquests dos motius fonamentals el nostre grup votarà
a favor.
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Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Me n’alegro de que al final s’hagi pogut fer aquesta Comissió i que
vostès s’hagin adherit i al final me n’alegro molt de que votin a favor.

Sr. Henar:
-Perdó Sr. Granados, encara no se’ns ha convocat.

Sr. Alcalde:
-Ho ha dit vostè.

Sr. Henar:
-No, jo he dit el compromís.

Sr. Alcalde:
-Bé, però escolti, ja està, va en marxa, no?

Sr. Henar:
-Espero que sí.

Sr. Alcalde:
-Per cert, vull agrair aquest esforç, que es fa en aquest sentit, per part de vostès per tal
d’adherir-se, en aquest cas, a una cosa que és bona també pel municipi, en aquest cas per
l’ajuntament.

Sr. Garcia:
-Jo només manifestar també el meu agraïment com a responsable de l’Àrea pel vot favorable
del Grup municipal Socialista. I només comentar que, a veure, sí que s’ha fet una primera
reunió de la valoració dels llocs de treball i de la carrera professional, va ser una reunió
informal, bé, venien els tècnics de la Diputació per informar com es portaria a terme tota
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aquesta valoració i tota aquesta planificació de la carrera professional a la qual crec que s’hi
va convidar a tots els regidors de la Casa, es va convidar a tots els regidors, jo tinc els
emails que es van enviar per part del tècnic de RRHH, no sé si ho vau rebre a temps o no,
però bé, aquesta era una fase informal i ara el que haurem de fer, evidentment, aquesta era
una fase explicativa per poder explicar com es faria, que això d’alguna manera ja ho vam
comentar nosaltres a la Comissió i ara el que hem de fer és constituir aquesta Comissió per
treballar tots plegats i tirar-ho endavant.

Sr. Henar:
-Ja que surt el tema Sr. Garcia, jo vaig rebre una comunicació de que tenia lloc aquesta
reunió però no cap invitació, invitació concretament no, informació, cosa que per un costat
em va sorprende, vostè ho ha explicat, era una primera reunió, la Comissió Tècnica encara
no s’ha constituït, per tant, esperem que es constitueixi. I en absolut treu ni un punt ni una
coma a la intervenció anterior.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies. La Sra. Martina vol fer una intervenció.

Sra. Fourrier:
-Sí, pel Sr. Garcia. Jo m’he interessat pel tema de la reunió que s’estava comentant, he anat
a veure a la secretària del departament i només s’han invitat als portaveus de cada grup
polític i jo crec que hauria de ser per tots els regidors que formen part de la Comissió
Informativa els qui haurien d’assistir a aquestes reunions. Vull dir, que jo crec que aquí hi
hauríem d’estar els regidors de la Comissió. Els portaveus no assisteixen a les mateixes
comissions.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sra. Martina, cap problema que s’ampliï aquesta reunió a tots els membres de la
Comissió de la qual en formeu part.

Sr. Garcia:
-Com que formalment encara s’ha de constituir aquesta comissió i haurem de determinar
quines persones en formen part. Jo sincerament ja he dit que no ho sé exactament, crec que
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quan es va fer aquesta reunió informal es va fer una invitació a tots els regidors però no li
puc assegurar.

Sra. Fourrier:
-No, perdona, no perquè la noia m’ha llegit els noms dels qui hi estaven convocats, per això
estic segura del que estic dient.

Sr. Garcia:
-D’acord.

Sr. Alcalde:
-Ja està aclarit, en formaran part. Gràcies.

304.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 5515/2013, DE DATA 6 DE
NOVEMBRE DE 2013, RELATIU AL CESSAMENT DEL NOMENAMENT COM A
PERSONAL EVENTUAL DEL SR. J. M. V., ADSCRIT AL LLOC DE TREBALL DE
COORDINADOR DE MANTENIMENT DE LA CIUTAT I EQUIPAMENTS, CODI 34000
Vist el decret d’alcaldia núm. 5515/2013, de data 6 de novembre de 2013, que es transcriu
tot seguit:

“DECRET
Identificació de l’expedient
Cessament del nomenament com a personal eventual del senyor J. M. V., adscrit al lloc de
treball de coordinador de manteniment de la ciutat i equipaments, codi 34000.
Tràmit:

Resolució.

Fets
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1. El 7 de juliol de 2011, per decret d’Alcaldia, número DEC/3092/2011, es resol nomenar,
entre altres, el senyor J. M. V., com a coordinador de manteniment de la ciutat i
equipaments, en règim de confiança i plena dedicació.
2. El 15 de març de 2013, els grups polítics municipals de la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Salou, CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS acorden prescindir dels serveis del
senyor J. M. V., càrrec en règim de confiança i amb funcions de “coordinador de
manteniment de la ciutat i equipaments”. S’acorda en aquest sentit que finalitzi la seva
relació laboral amb aquesta Corporació el proper 31 d’octubre del present any, un cop
finalitzada la campanya turística.
3. El 4 de novembre de 2013 el cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat emet
informe sobre la legalitat del cessament del nomenament com a personal eventual del
senyor J. M. V.
4. Vista la proposta, de data 4 de novembre de 2013, del Regidor delegat de Serveis
Interns, Contractació i Patrimoni sobre el cessament del nomenament com a personal
eventual del senyor J. M. V.
Fonaments de dret
1. Article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en el
qual s’estableix sobre el personal eventual que el nomenament i el cessament seran
lliures.”
2. Article 12.5 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en el
qual s’estableix que “al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.”
3. Considerant el que disposa l’article 300 del DL 2/2003 sobre el règim jurídic aplicable al
personal funcionari de l’Administració Local a Catalunya en el sentit que la pèrdua de la
condició de funcionari ha de seguir el mateix que el que es preveu pels funcionaris de la
Generalitat.
4. Article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al Servei de
l’Administració local de Catalunya, el qual disposa que el cessament o separació del
personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu.
5. Article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el
qual estableix que el nomenament i cessament del personal eventual és lliure i correspon
a l’Alcalde o al President de l’entitat local corresponent.

 56
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

SECXI0T1

Núm. d’expedient

02-12-13 10:56

6. Article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, el qual estableix el règim del personal
eventual i el seu nomenament i cessament.
7. Article 123 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, sobre el personal eventual.
8. Ateses les competències que són atribuïdes a l’Alcaldia, per l’art. 55, lletra x) del Decret
214/90, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei de les entitats locals.
9. Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de
tot el personal.
Resolució
1. Cessar el nomenament com a personal eventual del senyor J. M. V., adscrit al lloc de
treball de coordinador manteniment ciutat, equipaments i platges, codi 34000, amb data
d’efectes del dia 31 d’octubre de 2013.
2. Donar compte al proper Ple Corporatiu i notificar aquesta resolució a l’/a la interessat/da
i traslladar-la a la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària, a la Regidoria de Gestió
i Planificació del Territori i al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i informar a la Junta
de Personal i/o Comitè d’Empresa, i a les seccions sindicals per al seu coneixement i
efectes.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A LA REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS EXISTENTS A
SALOU (MP-77)

Fets
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Vista la proposta de “modificació puntual del POUM referent a la regulació dels establiments
hotelers existents a Salou (MP-77),
elaborada pels
Serveis Tècnics Municipals
d’Arquitectura –Secció de Planejament-, en data novembre de 2013, que té per objecte el
següent:
a) Establir normativament que es permeti als establiments hotelers existents en l’actualitat,
mantenir el sostre real construït existent en l’edificació actualment en explotació, en el cas
d’efectuar la seva renovació i/o millores, entenent aquesta com l’enderroc i construcció d’un
nou establiment.
b) En el cas de renovació de la totalitat de l’establiment hoteler, modificar l’aprofitament del
solar amb aquest ús, establint com sostre màxim, el sostre existent en l’edificació actual en
explotació.
c) Donar resposta a les necessitats d’adequació dels establiments actuals del municipi,
demanades pel sector turístic, a l’efecte de mantenir la competitivitat amb altres
destinacions, així com a les múltiples peticions efectuades per l’associació d’hosteleria, en les
que ens han transmès la necessitat de renovació dels establiments hotelers existents, que es
troben en volums disconforme, que en l’actualitat estan en explotació, i que tenen antiguitats
considerables.
d) L’Ajuntament de Salou, sensible a les peticions efectuades i dins el marc de l’actual
situació cojuntural, amb la voluntat de generar una oferta hotelera digne, i més en els anys
de crisi, proposa modificar el planejament en el sentit de que, en aquests casos d’edificació
existent amb ús hoteler, es permeti una renovació total de l’establiment, consistent en
l’enderroc i nova execució d’un nova edificació amb el mateix sostre que el actualment té
edificat l’establiment hoteler.
e) Es proposa incloure en l’article 354 l’apartat 24, “Establiments hotelers existents”, amb el
que es regularà, que en els establiments hotelers existents en l’actualitat es permeti
mantenir el sostre actual de l’edificació hotelera en explotació.

Fonaments de dret
1.Atès el previst als arts. 8, 76, 80.1.a), 85 i 96, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC),
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i als art. 22, 105, 107, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), que
regulen el procediment per tramitar l’aprovació d’aquesta modificació puntual.
2.Atès el previst a l’art. 23.2 RLUC, segons el qual els Ajuntaments de més de 10.000
habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública
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en els procediments de planejament i gestió que tramitin i, en el cas d’instruments de
planejament, també han de garantir la consulta del projecte per aquests mitjans.
3.Atès que és competència del Ple aprovar inicialment el planejament general, segons
el previst a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de “modificació puntual del POUM referent a la
regulació dels establiments hotelers existents a Salou. (MP-77).”, en els termes previstos a
la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre el present acord i la proposta de modificació puntual a informació pública
durant el termini d’un mes, per tal que les persones afectades puguin presentar les
allegacions que tinguin per convenients, tot procedint a la publicació dels corresponents
edictes de convocatòria de la informació pública, en el termini de deu dies, des de l’acord
d’aprovació inicial, al BOP, al DOGC, a un dels diaris de més circulació de la província, al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la web municipal. L’esmentada documentació podrà
examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 9.00 h a 14.00 h), a la Casa Consistorial
(Servei Administratiu Territorial –SAT- Passeig 30 d’octubre, 4 –3ª planta- ).
Tercer.- Demanar els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, per tal que els puguin emetre en el termini d’un mes.
Quart.- Atorgar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments,
l’àmbit territorial dels quals confini amb el terme municipal de Salou, de conformitat amb el
previst a l’art. 83.7 LU.
Cinquè.- Traslladar el present acord als STM Arquitectura i al Departament d’Informàtica, a
fi i efecte de donar compliment a l’obligació legal de donar a conèixer per mitjans telemàtics,
tant el contingut del present projecte, com la convocatòria d’informació pública.

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

Pren la paraula el Sr. Montagut:
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-Sr. Alcalde i regidors, bon dia a tothom. Bé, una breu pinzellada d’aquesta modificació. Com
ha dit el secretari i fent una mica d’història recordem que el sector hoteler ja fa anys que
venia reivindicant certs aspectes, dos ja van quedar clars i ja van quedar aprovats fa poc en
un plenari que era en relació a la categoria dels establiments i respecte a les densitats de les
habitacions, això ja ho vam aclarir. I vam dir que properament teníem encara una
modificació que era el punt que quedava pendent de la problemàtica en què es trobaven
quan volien renovar el seus establiments el planejament del 2003 per ells era un obstacle
perquè se’ls hi feia reduir l’aprofitament del qual podien disposar. D’això en vam parlar amb
l’Associació Hotelera, en vam parlar amb la Generalitat i, finalment, es tira endavant aquesta
modificació que com bé deia el secretari el que fa és que mitjançant una certificació de
l’aprofitament que tenen actualment els establiments hotelers, els que vulguin fer obres de
millora, en tot cas tirar l’hotel a terra i fer-lo de nou, es podran acollir a la normativa
anterior. Per tant, no els afectarà aquesta normativa del 2003 que per a ells era un obstacle.
També dir que darrerament hi hagut unes peticions per part de l’Associació Hotelera per
estudiar la possibilitat de reduir la ràtio dels aparcaments, de les places d’aparcament que
tenen els hotels a disposició dels seus clients i així com ara és d’una plaça per cada dos
habitacions i mitja passarà a ser d’una plaça per a cada quatre habitacions. També aquesta
és una reivindicació que se’ns ha fet arribar, s’ha vist que és una reivindicació factible
d’acceptar i, a més a més, tenint en compte que s’alliberarà espai el qual estarà a disposició
per a serveis afegits de l’hotel que milloraran les seves categories.
Per tant, en definitiva aquesta és la clau, donar eines al sector hoteler per millorar la qualitat
dels seus establiments que són la font principal del nostre municipi.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
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-Bé, en certa manera ja ho ha dit el regidor d’Urbanisme, si alguna qualitat destaca per
damunt de totes dins dels més importants dels sectors econòmics de Salou ha sigut el sector
hoteler amb la seva capacitat permanent de renovació de tenir un parc hoteler molt
actualitzat, possiblement dels millors de Catalunya. Aquest acord, que suposo que es deurà
aprovar per unanimitat, el que fa és precisament aprofundir la sintonia entre el sector públic
i privat, una vella reivindicació que tenia per tal d’actualitzar el que el Pla General de 2003
havia deixat una mica fora, entre cometes, d’ordenació. Llavors aquí s’aconsegueix un doble
objectiu molt important que permetrà una renovació molt important a llarg termini, a mig i
llarg termini. Primer, consolidar els aprofitaments que tenen actualment els hotels i que els
retallava el Pla del 2003. I, en segon lloc, reflexibilitzar determinats paràmetres urbanístics
per tal d’adaptar els nous establiments, possiblement hi hagi tres o quatre hotels que es
refacin de nou a les noves demandes de la societat. Per tant, jo crec que és un bon acord i
és d’aquells acords que s’aproven per sintonia i per collaboració entre la institució pública
que es fica a l’abast i coincideix amb el sector públic. I és un bon acord i esperem que això
doni com a resultat el que sempre s’ha produït a Salou, que és una renovació del sector
hoteler i que ens fa estar a primera línia dins del que és Catalunya.

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

Sr. Pellicé:
-Sí, això, com bé diu el company Pablo, és una reivindicació de fa 10 anys, les modificacions
que es van fer en el seu moment de l’aprovació del darrer Pla General al 2003 on fruit dels
requisits que es demanaven en aquells moments, que eren 60 m2 de sostre per habitació,
doncs feia que si mai havien de fer reformes importants a les habitacions realment perdíem
número d’habitacions i, per tant, quan es feien reformes es guardaven les estructures i no es
podien fer millores realment importants i acabàvem tenint, de vegades, estructures que tot i
haver-se renovat completament seguien semblant dels anys 60 o 70 i sempre havíem
reivindicat i per la responsabilitat que a mi em pertocava en aquells moments, el que es
reivindicava era la possibilitat de poder tirar les estructures quan hi hagués l’oportunitat de
poder tirar les estructures a terra, fer-les de nou, exactament amb els mateixos m2 però
poder generar una estructura molt més moderna i, a la vegada, poder baixar o guanyar
plantes subterrànies per a temes d’aparcament o per temes de spas o per millores en
general dels serveis dels establiments i a aquesta és on es limitaven les reivindicacions en
quant a la responsabilitat que em va pertocar en el seu moment. Avui s’aprova una
modificació que va més enllà de les reivindicacions que en aquell moment feiem, en tot cas,
les que es fan en aquests moments des de l’Associació Hotelera les desconeixo, però en tot
cas la d’aquells moments no incloíem les alçades ni la reducció d’aparcaments. Així doncs, el
nostre vot en aquesta reivindicació de fa molts anys serà favorable. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Pellicé.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, como no podía ser de otro modo, así lo entendemos desde el Grupo municipal
Popular, en este caso el voto de nuestro grupo será favorable. Estamos, como ya se ha
dicho, ante un gran ejemplo de las repercusiones que conlleva que la administración pública
y la empresa privada vayan de la mano. Es muy importante, en determinadas cuestiones,
como en la que estamos sometiendo a votación, que así sea porque nos encontramos y
posiblemente sea reiterativo porque ya se ha mencionado pero es que creo que es
importante volver a manifestarlo, nos encontramos ante una reivindicación histórica por
parte del sector hotelero, del sector de la hostelería de Salou, pero es que además de una
reivindicación histórica aquí lo más importante es que es una reivindicación totalmente lógica
porque para el Grupo municipal Popular lo que no tiene ningún sentido es que aquellos
establecimientos que quisiesen renovarse pues se encontrasen con el gran impedimento de
que los límites de aprovechamiento se viesen reducidos. No tenía ninguna lógica y,
evidentemente, como todos sabemos en Salou el mayor motor económico que tenemos en
nuestro municipio es la hostelería, son los hoteles, y lo que debemos hacer es intentar
mimarlos y trabajar cogidos de la mano, yendo de la mano para dentro de la estricta
legalidad intentar renovar y mejorar todo el sector, todas las plazas hoteleras que tengamos.
Por todos esos motivos, evidentemente, el voto del Grupo municipal Popular será favorable.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. Evidentment jo crec que ja s’ha dit i ja s’han donat tots els arguments en relació
a aquesta qüestió. Entenem que calia prendre aquesta decisió, nosaltres ja havíem
manifestat en algun altre moment de debat en relació al tema hoteler la necessitat de
modificar el POUM en aquest aspecte. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Això permetrà, evidentment, una actualització de l’oferta hotelera a les necessitats actuals
del sector, ens congratulem especialment del respecte que es fa a la façana marítima, als
hotels que estan a la façana marítima que no puguin pujar més de determinades alçades i
únicament manifestem una certa preocupació, que esperem que es resolgui amb el
desenvolupament concret del Pla i en cadascun dels projectes per tal que la possibilitat
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d’increment de volumetria no signifiqui un retranqueig excessiu que trenqui les línies, en
aquest cas, dels carrers de la ciutat. Suposo que això, insisteixo, serà un tema a tractar que
ja ho vam manifestar a la Comissió al seu moment i que nosaltres esperem que es pugui
resoldre d’una manera senzilla. Per tant, el nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo crec que és un acord molt important de tota l’economia del nostre
municipi, l’economia turística, aquest acord permetrà que els empresaris del sector de
l’hosteleria puguin renovar de forma profunda la infraestructura hotelera perquè permet tirar
l’hotel a terra, fer-ho de nou i mantenir la volumetria que tenia, cosa que el Pla General del
2003 no ho preveia i d’aquesta forma el que feia era, com aquell que diu, i si em permeteu
aquesta expressió, gravar el fet que un empresari volgués tirar l’hotel a terra i fer-lo
absolutament de nou. Per tant, el que fem amb aquesta aprovació és iniciar o facilitar, millor
dit, una renovació, reconversió hotelera, de la nostra infraestructura hotelera perquè
s’incrementi encara més la qualitat dels nostres establiments. Per tant, en aquest sentit ens
hem de congratular tots plegats perquè veritablement crec que és un gran acord per
l’economia del nostre municipi. Per tant, gràcies a tots els grups polítics per sumar-se a
aquest acord i a aquesta modificació.

402.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A L'ERROR MATERIAL DETECTAT RESPECTE A LA QUALIFICACIÓ
DE PART DE L'EDIFICACIÓ DE L'ESGLÉSIA SANTA MARIA DEL MAR DE SALOU

Fets
1.

El Ple de la Corporació de data 31 de juliol de 2013 va aprovar inicialment la proposta
de “Modificació puntual del POUM referent a l’error material detectat respecte a la
qualificació de part de l’edificació de l’església Santa Maria del Mar de Salou” (juny2013) elaborada per l’arquitecta C. A.

2.

Aquest acord es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
seva publicació al DOGC, BOPT i Diari El Punt de dates 4, 5 i 4 de setembre de 2013
respectivament, no havent-se presentat cap allegació en el termini d’exposició al
públic.

3.

Simultàniament al tràmit d’informació pública es va donar audiència als ajuntaments
de Cambrils i Vila- Seca, colindants d’aquest municipi. L’Ajuntament de Cambrils ha
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comunicat que la referida modificació puntual no perjudica els interessos del seu
municipi, mentre que l’Ajuntament de Vila-seca no ha emès informe al respecte,
sense que hagin presentat cap allegació dins el termini atorgat a l’efecte.
4.

En aquest mateix termini, s’ha demanat informe al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, únic organisme afectat per raó de les seves competències
sectorials, el qual no ha emès cap informe.

Fonaments jurídics
1.

Atès el previst als articles 76, 80, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC),
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

2.

Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de “Modificació Puntual del POUM referent
a l’error material detectat respecte la qualificació de part de l’edificació de l’església de Santa
Maria del Mar. Salou (juny-2013)” redactat per l’arquitecta C. A.
Segon.- Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de la modificació puntual
del POUM de referència i la seva publicació al DOGC.
Tercer.- Traslladar el present acord als STM Urbanisme i al Departament d’Informàtica, a fi i
efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SETENA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2013
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Vista la normativa aplicable a les ampliacions i les transferències de crèdit entre aplicacions,
concretament els arts. 178, 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, els arts. 39, 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 els arts. 11 i 12
de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent, així com la normativa reguladora de
l’estabilitat pressupostària.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenaran la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetran a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per Intervenció i Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
Vist el dictamen 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, 1
de UTPS i 2 de UMdC) i 1 abstenció de RDS, el següent:

PRIMER.- APROVAR la setena modificació de crèdits, d’acord amb el següent detall:
Despeses:
Org
15
09
18
19
09
10
15
10
08
07
13
13
15
05
08

Prog
340
912
337
920
912
920
340
920
930
432
230
232
340
491
930

Econ.
22114
22200
22201
22201
22601
22604
22633
22709
31000
41001
46500
48000
48908
64100
91300

Descripció
Material tècnic zones esportives
Comunicació institucional
Publicitat i comunicacions postals joventut
Comunicacions postals oficials
Despeses diverses Alcaldia i protocol
Despeses jurídiques Serveis Interns
Despeses diverses esports
Contractes realitzats per altres empreses
Interessos de préstecs
Aportació impost turístic Patronat Turisme
Al Consell Comarcal
Atencions socials i assistencials
Entitats esportives
Inversions informàtica
Amortitzacions préstecs llarg termini
TOTAL

Import
-2.452,35
9.000,00
-3.000,00
75.000,00
-6.000,00
43.588,80
-1.436,60
22.905,32
-100.000,00
305.661,32
17.247,92
-17.247,92
3.888,95
143.400,00
-184.894,12
305.661,32

Finançament:
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Aportació impost turístic
TOTAL

305.661,32
305.661,32

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Sí. L’import d’aquest setè expedient de modificació de crèdit és de 305.661,32 €. S’amplia el
crèdit per majors ingressos fruit de l’impost turístic i es traspassa al Patronat de Turisme. Les
altres modificacions són transferències internes amb càrrec a sobrants dels centres gestors,
284.000 € són finançats per l’estalvi en interessos i amortitzacions que es van preveure al
pressupost inicial i que no es gastaran i la resta són diferents modificacions dels propis
centres gestors dintre de les seves pròpies partides.

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

Sr. Otal:
-Sí, gràcies. Bé, aquesta modificació és lògica a finals d’any, sempre s’ha fet, el que passa és
que és la setena, també és veritat que ja ho hem comentat alguna vegada que és una figura
absolutament normal dins dels ajuntaments perquè en una ciutat viva, dinàmica i gran com
és aquesta fer adaptacions pressupostàries és relativament normal. Té molt de caràcter
tècnic, més que polític, més en una proposta que ens ha llegit el regidor que no contempla
cap concepte sumptuari, de despesa sumptuària, és una readaptació d’aquelles que podien
ser més problemàtiques, com són premsa i tal, que són una vinculació jurídica entre elles i
no necessiten suplementació de crèdit sinó readaptació. I d’altres que bé, són normals
perquè bé, el pressupost, ja ho he dit més d’una vegada, s’ha de contemplar com la principal
eina de gestió que té un govern. Llavors si el govern considera que s’ha de suplementar
crèdit de 147.000 € a Informàtica doncs no seré jo qui digui que no i el mateix amb el
conveni i si es tracta del Servei d’Ocupació també.
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Per tant, entenc que hi ha un component molt important de flexibilitat en quant que el
govern proposa això no tractant-se, en aquest moment que estem, de despeses
sumptuàries, és una eina que té el govern i que, a més a més, la vinculació jurídica de les
partides i la suplementació que es fa, es fa a través del mateix pressupost per minoració de
les despeses financeres que tradicionalment sempre ha donat el Capítol 3 d’Interessos i el
Capítol 9 que permeten una possibilitat dels 284.000 € de suplementació d’algunes partides
per mi no és que sigui necessari o no, és que si ho planteja el govern m’ho he de creure, és
absolutament normal.
Per tant, no tinc cap interès en dir que no, jo m’abstinc perquè considero que és una eina
que té el govern que considerarà que és absolutament imprescindible.

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

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Bé, si bé és cert que és només un traspàs entre partides i que, per tant, poca cosa a dir en
aquest sentit, tot i que hi ha algunes partides com és el traspàs al Patronat que al final ens
hauria agradat que no hagués comportat aquest traspàs cap pèrdua d’aportació en el
Patronat per l’altre costat, però en tot cas el nostre vot no serà favorable entenent que es
basa sobre uns pressupostos que pels motius que ja vam expressar en el seu moment de la
seva aprovació no tenien la nostra aprovació.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sí Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé aquesta modificació de crèdit, com abans deia el regidor delegat,
té la seva justificació en el fet de transferir al Patronat la quantitat de 305.661,32 € com a
conseqüència del cobrament de la taxa sobre establiments turístics. Ara bé, en el que no
estem d’acord és pel que direm tot seguit, perquè entenem que s’aprofita l’avinentesa per
introduir compensacions entre partides i fer modificacions amb les quals no estem d’acord,
especialment amb la de Comunicacions Postals Oficials que passa dels 45.000 €
pressupostats inicialment a 211.014 €, és a dir, s’incrementa, Sr. Barragán m’agrada que
s’ho miri perquè vol dir que no s’hi havia fixat, en un 368%. Un increment d’aquestes
característiques, Sr. Barragán, no pot respondre més que a una mala planificació. Quan ja
s’havia modificat aquesta partida en la segona modificació de crèdit en 71.100,14 € i en
21.000 € en la sisena. És a dir, quan s’ha fet tot això entenem que no és de rebut que
encara hi hagi pendents de pagament 30.000 € a Cartas Salou i es demanin 45.000 € per fer
11.500 notificacions, especialment quan aquestes notificacions es pressuposten a 3,65 € la
notificació i li puc garantir que les gestions que nosaltres hem fet amb Correus directament
ens surten a 3,18 € la notificació. És a dir, només amb aquesta gestió, Sr. Barragán, s’hauria
estalviat l’ajuntament 9.000 €. Per tant, per tots aquests motius el nostre vot serà en contra.

Sr. Barragán:
-Per aclarir el tema, vostè tenia que buscar una excusa per votar en contra, però bé, veig
que és mínima. La veritat és que és una previsió. Clar és que realment vostè alarma, quan
dóna aquestes xifres alarma i no és qüestió d’alarmar, és una previsió que fem d’aquí a finals
d’any. Recaptació Executiva està preparant notificacions via apremi per a finals d’any i és
una previsió, no sabem el que costarà, segurament costarà molt menys perquè amb temps
els ordenances municipals podran repartir aquestes cartes. El que fem és no tenir ja que
suplementar pressupost d’aquí a finals d’any i acabar amb aquest pressupost, ho fem molt a
l’alça perquè només serien 500 notificacions que es tenen previstes i la veritat és que no
sabem a on podem arribar. Però segurament això ho veurem i li recordaré a la liquidació del
pressupost el que hem gastat, segurament ja veurà com serà menys.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán, si em permet, el que no em podrà negar és que la suma d’aquesta partida,
concretament de Comunicacions Postals Oficials al final de la setena modificació és de
211.014 € i que la inicial va començar, en el primer pressupost amb 45.000 €, això no m’ho
pot negar.

Sr. Barragán:
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-No, no.

Sr. Henar:
-Per tant, aquesta sorpresa, vostè diu que estic fent alarmisme, no senyor, no Sr. Barragán,
estic llegint la documentació que vostè m’ha passat.

Sr. Barragán:
-Sí, sí.

Sr. Henar:
-Esperi, esperi que no he acabat. I després em diu, on està l’alarmisme? Deu ser perquè
vostè diu que això al final serà més ajustat, escolti, vostès posen la quantitat aquí de 3,65 € i
amb una sola trucada de telèfon d’una sola persona significa un estalvi de 9.000 €. Si això és
així tal com vostès planifiquen el pressupost, escolti, després ja en parlarem, en el següent
punt parlarem del pressupost.

Sr. Barragán:
-Tot té la seva explicació i s’ha d’explicar com és. Vam pressupostar inicialment 45.000 € i
després vam fer una modificació que crec que va ser la segona de 71.000 € però va ser per
factures de l’any anterior, recordem-ho. Aquí el problema que hi ha hagut i fins aquest any
no s’ha sabut exactament el que es pressupostava en comunicacions postals, la veritat és
que de tota la vida sempre s’ha pressupostat menys i la veritat és que no sé perquè, al final
sempre donava el pressupost, sempre hi havia un dèficit i s’anava arrossegant d’un any per
l’altre. Aquest any per primera vegada sabem, a dia d’avui, el que gastarem al pressupost. I
de fet, al pressupost del 2014, com vostès ja veuran, és una de les partides que pateixen
precisament un increment important però és perquè ara sabem realment el que gastem i
històricament no es sabia mai perquè era una partida que s’anava fent, és per això. Però ja
dic que no alarmem amb aquestes xifres perquè 70.000 €, precisament, van ser arrossegats
d’anys anteriors, de factures d’anys anteriors.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán si eren de l’any passat vostè era el responsable també, recordi. Ara no digui
que nosaltres estàvem fa quatre o cinc anys, això ja no. Per fi ja no ho pot dir perquè clar
seria una acumulació. Però de totes maneres sí que vostès recullen un increment, si
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considera que són substancials els setanta i pico mil euros d’aquesta partida en el pressupost
del 2014, no 211.000 €. Per tant, alguna cosa està passant amb aquest tema. Escolti, jo li
prego que s’ho revisi perquè alguna cosa està passant. Gràcies.

Sr. Barragán:
-Li recordaré.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LES BASES
D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2014

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2014,
així com també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els
llocs de treball, de conformitat amb l’ establert en els articles 168 i 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist i conegut el contingut de l’informe de l’Interventor municipal, de data 21 de novembre
de 2013.
Vist el dictamen 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) i 8 vots en contra (5 del PSC,
2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:
PRIMER. Aprovar el Pressupost 2014 de l’Ajuntament, el del Patronat de Turisme i el
Pressupost General Consolidat 2014, juntament amb les bases d’execució, d’acord amb el
següent desglossament:
PRESSUPOST 2014 AJUNTAMENT
Ingressos

Despeses

 70
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

Núm. d’expedient

SECXI0T1

02-12-13 10:56

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

19.566.500,00
200.000,00
9.248.000,00
7.405.000,00
1.468.500,00
525.000,00
38.413.000,00

14.882.794,06
17.779.560,32
541.000,00
1.879.645,62
525.000,00
2.805.000,00
38.413.000,00

Ingressos
785.000,00
1.345.000,00
2.130.000,00

Despeses
1.065.880,00
1.054.220,00
400,00
7.500,00
2.000,00

Ingressos
19.566.500,00
200.000,00
10.033.000,00
8.050.000,00
1.468.500,00
525.000,00
39.843.000,00

Despeses
15.948.674,06
18.833.780,32
541.400,00
1.187.145,62
2.000,00
525.000,00
2.805.000,00
39.843.000,00

PRESSUPOST 2014 PATRONAT DE TURISME

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

2.130.000,00

PRESSUPOST 2014 CONSOLIDAT

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Aportació municipal al Patronat, detreta del capítol IV: 700.000 €
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SEGON. Exposar al públic el pressupost per al 2014 i les bases d’execució, per termini de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions pels
interessats.
TERCER. Aprovar la plantilla de personal per a l’any 2014 i tots el documents que la
conformen i figuren en l’expedient.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
CINQUÈ. Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Barragán:
-Bé, el Pressupost de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2014 és un pressupost que es
caracteritza per la continuïtat de la política d’ajustament i contenció de la despesa que ja es
va iniciar al pressupost de l’any 2010. Ara bé, l’austeritat del pressupost per a l’any 2014 no
significa una disminució de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania: s’han
reduït les despeses que no afecten, precisament, a la ciutadania, alhora que es potencia la
despesa de caràcter més solidari i de millora de la ciutat.
Els trets més importants que caracteritzen aquest pressupost són els següents:
 Els ingressos corrents disminueixen un -2.11% fins als 37.888.000 €. Aquesta
disminució té lloc per la rebaixa fiscal en alguns tributs (-3% a IBI, -10% a ocupació
de via pública amb taules i cadires) i per una previsió d’ingressos que recull de
manera estricta els impostos que efectivament es preveuen cobrar.
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 La despesa sense inversions es redueix un -0.53% respecte al 2013, fins als
37.888.000 €.
 S’incrementa la despesa de millora i manteniment de la ciutat i dels espais públics
(vies públiques, jardineria, recollida de residus i neteja viària) i la despesa de caràcter
social i solidari (com acció social i promoció econòmica).
 Es preveu la concertació d’un préstec per import de 525.000 € per a la realització
d’inversions.
 El pressupost amb inversions pel 2014 (despesa corrent, amortització de préstecs i
inversions) s’incrementa un 0,87% fins els 38.413.000 €.

Els pressupostos dels darrers dos anys han permès la millora de la disciplina pressupostària
en l’execució de la despesa, la reducció de la despesa menys eficient i el sanejament de les
factures pendents d’anys anteriors que es venien arrossegant al llarg dels anys, pressupost
rere pressupost.
Dins d’aquest procés, cal remarcar algunes de les fites aconseguides:
Es va utilitzar l’ingrés extraordinari obtingut per la concessió per a una superfície comercial
en el sanejament de les factures pendents d’anys anteriors i que havien significat durant
anys un daltabaix pressupostari en distorsionar i desviar el pressupost inicial que s’aprovava.
S’ha introduït el sistema de centres gestors en l’execució de la despesa, que han permès
evitar les factures sense consignació a la vegada que han permès una millora en la gestió del
pressupost per part de cada departament.
S’ha aprovat un Pla d’ajustament per reconduir la despesa i executar aquesta amb més
eficiència. Així, respecte el 2010:
•
•
•

la despesa de personal s’ha reduït en -1.782.000 € (-10,70%)
la despesa corrent total és -1.781.763 € inferior (-4,83%)
la despesa per pagament de préstecs i els seus interessos s’ha reduït en
menys 566.500 € (-14%)

També podem destacar com una fita aconseguida per aquest pressupost la reducció de la
quantitat de diners que s’han destinat a la devolució de préstecs bancaris i al pagament dels
seus interessos en gairebé 700.000 €. Amb aquestes dades hi ha hagut una disminució de
l’endeutament de l’Ajuntament, que se situa al voltant del 44%; per tant, en un nivell força
inferior al màxim legal previst, que tots recordem que és del 75%.

 73
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

SECXI0T1

Núm. d’expedient

02-12-13 10:56

I després, com a última fita, volia destacar que s’ha absorbit del romanent negatiu de
tresoreria que es va produir a la liquidació del pressupost de l’any 2012.
Els resultats d’aquestes mesures han permès la realització d’un pressupost per a l’any 2014
que alhora que continua la contenció de la despesa, permet l’increment de certa despesa
necessària de caràcter social i de despesa per evitar el deteriorament d’espais públics,
mentre que la despesa de prestació de serveis públics no pateix cap reducció addicional.
Cal significar que aquest equilibri pressupostari s’assoleix amb una reducció del 3% de l’IBI,
l’impost més important que paga la ciutadania, i amb una congelació de la resta de tributs
que cobra l’Ajuntament, sense aplicar cap tipus d’increment.
Un altre aspecte que vull mencionar és que l’Ajuntament preveu al llarg de l’any l’ingrés
d’aproximadament uns dos milions d’euros extraordinaris com a conseqüència de dues
modificacions urbanístiques en tràmit, però que no s’han incorporat en aquest pressupost
inicial. Per tant, si efectivament té lloc aquest ingrés, mitjançant les corresponents partides
ampliables, es destinarà al finançament de despesa extraordinària que no consolidi el
pressupost, sobretot, en despesa d’inversió.
En quant a la previsió d’ingressos dir que l’estimació dels ingressos pel 2014 es realitza a
partir de les ordenances fiscals, que ja es van aprovar, i de la informació de la qual es
disposa per estimar els ingressos de caràcter no tributari, com les subvencions i les
transferències d’altres administracions.
D’acord amb el que s’exposa a la memòria d’ingressos que forma part de l’expedient del
pressupost, els trets més destacats de la previsió d’ingressos pel 2014 són els següents, ja
n’he mencionat alguns abans:
o
o
o
o

o
o

Congelació del tipus de gravamen dels impostos i taxes en general
Reducció en un 3% en la quota de l’IBI
Reducció d’un 10 % en la taxa OVP (taules i cadires)
D’acord amb l’article 116 de la Llei d’estabilitat pressupostària, que remet a les
normes de la Comunitat Europea pel càlcul del dèficit estructural, els ingressos
tributaris es preveuen segons la seva recaptació líquida d’exercicis corrents i tancats,
i no segons l’estimació de drets liquidats, com es feia fins ara. Això ha significat una
minoració en l’estimació de la majoria d’ingressos respecte a la metodologia emprada
fins ara
En aquelles partides on ha estat possible s’han fet les aproximacions pertinents per
calcular els efectes de les ordenances fiscals pel 2014
Les subvencions estan estimades d’acord amb la poca informació disponible en
matèria de subvencions per part d’altres administracions. Malgrat tot, s’ha tingut en
compte les possibles reduccions en matèria de subvencions, en especial que afecten
als diferents serveis (llars d’infants, escola de música...)
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Com a conseqüència de tot això, els ingressos corrents pel 2014 es redueixen en -2,11%
respecte als que es van preveure pel 2013, per tant, afecta principalment, com ja he dit, a
l’Impost sobre Béns Immobles i a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en aplicació de la
bonificació del 30% als hotels que estableix la normativa estatal vigent.
Per altra banda, cal destacar també l’increment fins als 5.500.000 € en la participació de
tributs de l’Estat, d’acord amb la quantitat percebuda al 2013 i que ha superat la que
inicialment es va preveure.
Destacar que des de l’any 2010, la reducció dels ingressos corrents ha estat contínua. Així,
els ingressos corrents previstos per l’any 2014 són inferiors en un -6,31% respecte al 2010.
Recordem que a l’any 2010 es van preveure uns ingressos corrents de 40.441.397 €
mentre que pel 2014 es preveu recaptar 37.888.000 €.
Pel que fa a la previsió de despesa, dir que el pressupost de despeses per a l’any 2014 s’ha
formulat d’acord amb una sèrie de límits sobre la despesa que es pot pressupostar:
 S’ha fet una previsió realista d’ingressos corrents inferior a l’any anterior
 El que estableix el Pla d’Ajustament que es va aprovar a l’any 2012 pel Ple de
l’Ajuntament de Salou
 El sostre màxim de despesa que estableix la normativa estatal vigent
El pressupost de despeses sense inversions per a l’any 2014 es redueix en una quantitat de
menys 195.442 € respecte el pressupost inicial de l’any 2013.
Per tant, la despesa prevista per a l’any 2014 continua la línia d’austeritat i de contenció que
ja es va iniciar en pressupostos anteriors.
Malgrat aquesta reducció, s’ha fet necessari incrementar la despesa en certes polítiques. Així,
per una part es dota de més recursos a les polítiques d’acció i promoció social en un 13%,
per poder ampliar la cobertura i atenció a les persones més necessitades. També
s’incrementen els recursos que es destinen a la promoció econòmica en un 25%, per facilitar
la creació d’activitat i ocupació al municipi de Salou.
Per altra banda, s’incrementa la despesa en millora i manteniment de la ciutat i dels espais
públics en 545.000 € addicionals. Així, programes de despesa com Recollida de Residus,
Neteja de Platges, Jardineria, Conservació i Manteniment de Vies Públiques i Conservació i
Manteniment d’Espais Públics requereixen d’una major aportació per evitar el deteriorament
de les prestacions que es donen a la ciutadania amb aquestes actuacions.
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També destacar que es mantenen sense cap retallada la resta de serveis públics que
prestem, com poden ser les llars d’infants, escola de música, esports, infància, cultura,
joventut...

(EN AQUESTS MOMENTS EL REGIDOR SR. MANEL MACHO-QUEVEDO SURT DE LA SALA DE
PLENS I DESPRÉS DE POCS MINUTS TORNA A ENTRAR)

Per acabar de detallar el pressupost, per capítols, la despesa es distribueix de la manera
següent:
Despeses de personal (capítol 1)
La despesa es pressuposta d’acord amb les previsions del Departament de Recursos
Humans. Incrementant-se en 45.575 €, un 0,31%. L’increment respecte a l’any 2103 es
degut principalment a l’ampliació de prestacions socials que suposa el nou conveni laboral.
Despeses en béns corrents i serveis (capítol 2)
El capítol 2 s’incrementa en 745.400 €, un 4,19% més que al 2013. Aquest increment, com
deia abans, recull la necessitat de dotar certes actuacions amb més recursos o de
pressupostar la despesa real de certs subministraments o concessions de serveis.
Despeses financeres (capítol 3)
En aquest capítol destaca la reducció de la despesa que es destina al pagament d’interessos
de préstecs, es redueix en 77.852 €.

Transferències corrents (capítol 4)
Es redueix en 302.847 €, un 13’88% menys. La reducció en aquest capítol s’explica per la
menor aportació que l’Ajuntament farà al Patronat de Turisme, que baixa en -270.000 €.
Aquesta reducció és conseqüència dels major recursos que aportarà la Taxa Turística al
Patronat. Malgrat això, aquesta reducció s’ha utilitzat per incrementar partides amb impacte
sobre el turisme que gestiona el propi ajuntament:
o
o

Neteja i manteniment de platges: +46.675 €
Millora de l’aspecte d’espais públics, carrers i jardins: +220.000 €

A més a més, es prioritza la inversió en platges al pressupost inicial, i com es detalla més
avall, es pressuposta una inversió per platges per import de 285.100 €.
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Inversions reals (capítol 6)
Pel que fa a l'apartat d’inversions el pressupost compta amb una partida inicial de 525.000 €
que es finançaran amb una operació de crèdit a llarg termini. En aquest sentit, com deia
abans, hi ha una clara priorització de la inversió en platges amb 285.100 € (noves
passarelles, retolacions, integració de contenidors, consignes i vestidors a les platges de
Llevant i Ponent, jocs infantils, aparca-bicicletes, dutxes, nous equipaments esportius a les
platges...) a més d’incrementar la despesa en neteja i manteniment de les mateixes en
46.000 €.
Altres inversions inicials es destinen al manteniment de l'estètica urbana com ara reposicions
de baranes; millora d'equipaments com la Torre Vella, el Museu de l'Esmalt i la Masia
Catalana; la urbanització d’un tram del passatge de la Jota o el cablejat i la installació de
fibra òptica al carrer Carles Buigas que permetrá, a més a més, de disposar de càmeres de
videovigilància a les zones d’oci, a més a més, com he dit al començament, s’està treballant
en la manera de generar altres ingressos, sobre uns dos milions d’euros, les quals serviran
per a ampliar la partida d’inversions addicionals pel municipi.

Passius financers (capítol 9)
En últim lloc, en el Capítol 9 la reducció de despesa correspon a una menor quantitat
necessària per l’amortització de préstecs, en -605.759 €. Que sumats als 77.852 € d’ estalvi
en el pagament d’interessos permet destinar aquesta quantitat a l’increment en la despeses
descrites anteriorment.

Per tant, per finalitzar i com a conclusió, el pressupost de l’any 2014 és un pressupost:
•
•
•

Auster en la despesa pressupostada i eficient en l’execució d’aquesta despesa
mitjançant el sistema de centres gestors
Solidari perquè incrementa la despesa de caràcter social i de manteniment dels
espais públics mentre redueix les despeses financeres i d’amortització de deute
Realista en la seva previsió d’ingressos, perquè es calculen d’acord amb els
cobraments efectius i sense incorporar uns possibles ingressos extraordinaris mentre
aquests no es produeixin.

Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Gràcies. Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Gràcies. Bé, després de l’explicació tan exhaustiva del regidor, ara ho intentaré resumir
perquè si no ens allargarem molt. Bé doncs, quatre coses. La primera, si es llegeix
acuradament l’informe de l’interventor ja diu que aquest pressupost queda vist per sentència
quan comença dient taxativament que el punt de partida és el marc pressupostari que queda
definit del Pla d’ajust, per tant, això condiciona, per una banda, els ingressos, que jo crec
que estan calculats d’una manera molt realista i prudent, és veritat, i amb una baixada com
a conseqüència del tractament fiscal que té l’IBI. Per tant, amb una capacitat de moure’s
pràcticament inexistent.
A la despesa li passa el mateix, sí que és significativa una variabilitat molt gran que hi ha
entre tres partides, dos de despeses financeres i l’amortització d’interessos i un lleuger
creixement, que ja veurem si es produeix en una ciutat que creix i que s’hi incorporen nous
hàbits. Per tant, està encorsetat, es coneix bastant bé el pressupost, l’estructura del
pressupost és coneguda, està molt encorsetat per aquest Pla d’ajust que té una vigència fins
al 2016. Aquesta és la primera característica que jo he vist.
La segona característica, per mi un fet negatiu, és que sorprenentment aquelles partides que
tenen un component que en teoria haurien d’estar plenament conegudes, en llegiré algunes
com publicitat infància, publicitat joventut, despeses de joventut, material d’oficina
ordenances, comunicacions postals, material tècnic de la brigada, conservació i
manteniment, la jardineria, edificis municipals, via pública, vull dir que això és el que tenim i
ho tenim sempre, aquestes partides sorprenentment, ja ho vam comentar, manifesten unes
variabilitats que van des d’un 200% a un 300%, 80%, jo ja sé que sempre hi ha hagut una
tendència a pressupostar-ho una mica per sota però “no darnos de bruces con la realidad”,
que la realitat és que sempre ens quedem curts. Possiblement ara em digui el regidor que
les ha dotat definitivament i d’una vegada per totes de consignació pressupostària però crida
l’atenció. Això no hauria de passar quan les partides més subjectes estrictament al que és
gestió, despeses reals, es mantenen amb una consolidació perfectament coneguda, aquesta
és la segona característica.
La tercera característica és un fet real que en aquest moment de dificultats econòmiques és
veritat que hi ha una voluntat i una certa sensibilitat política en mantenir la despesa en
aquells aspectes que tenen una dimensió social i cultural important i que afecten a un gran
nombre de persones i que jo havia reclamat reiteradament, tant als plens com a les
comissions, és veritat, ja ho han dit, Medi Ambient té un 6,49% més, Promoció Econòmica
un 25,8%, els Serveis Socials un 13%, Ensenyament un 2%, un 1,96%, Esports un 1%
pràcticament, Cultura i Festes un 1,6%, sembla poc però no és poc tenint en compte que
efectivament en aquest moment si mirem a la resta d’administracions les retallades són
evidents. Aquesta tercera característica es manté i no es pot obviar.
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I, en quart lloc, seria la pregunta, estem davant del millor pressupost, de la millor eina per
afrontar els problemes que té la ciutat? Això sempre seria discutible i com que jo sempre he
dit que és una eina de gestió al final de l’any següent s’hauran de valorar, en la meva opinió,
una relació de coses. I si aquestes coses que diré ara es compleixen estaríem davant d’una
bona eina i d’una bona aplicació per afrontar tota la problemàtica. Primer, ja s’ha fet, però jo
crec que es pot intensificar, potenciar els ajuts a l’economia real, a l’economia productiva a
través d’ajuts als emprenadors però també amb una política de subvencions per obertura
d’establiments que ho faciliti. És veritat que s’ha ficat per primera vegada una partida de
50.000 € però això es pot intensificar més precisament en aquest moment.
El segon és un tema dels centres gestors, és vetllar pel rigor de l’aplicació del pressupost, de
res serveix plasmar-ho en un paper si després no es compleix. I intentar estalviar-nos tantes
modificacions de crèdit, sent realista i sabent que aquesta despesa està.
En tercer lloc, mantenir el compromís amb les àrees d’àmplia dimensió social, que ja dic que
de moment es mantenen uns percentatges reduïts, però és veritat que aquí estan. Mantenir
aquest compromís és fonamental perquè ningú quedi enrere en la societat i menys a Salou
que sempre diem que som rics o que si nosaltres estem refredats els altres tindran pulmonia,
en el sentit econòmic.
En quart lloc, jo crec que s’ha de seguir aprofundint en la reducció de la despesa sumptuària,
hi ha possibilitat, hi ha marge, tot el que es guanyi per allí podrà anar a reforçar partides de
contingut social molt important.
En cinquè lloc, que ho considero molt important, ser una mica més ambiciosos en reprendre
la política d’inversions, que ara és tímida i, a més a més, anem amb prèstec. Si es pot i hi ha
marge legal per a fer-ho s’ha d’aprofundir en la inversió que repercuteix directament.
I finalment, finalment, revisar constantment la priorització de la despesa, que sempre és
possible revisar-la, prioritzar-la i que arribi allà a on ha d’arribar i allà on més, entre cometes,
rendiment es tingui.
Si això es compleix en el pressupost, és bo per la ciutat i és l’eina de la qual disposa el
govern de la ciutat per tirar-ho endavant. Com jo sempre crec, i ja he dit que està molt
encorsetat i és un plantejament inicialment teòric, si així es compleix de moment, de
moment el meu vot serà d’abstenció, és a dir, un vot de confiança al govern perquè treballi
amb el pressupost limitat.

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

-Sí. L’any passat, en el Ple d’aprovació del pressupost del 2013, ja li vàrem manifestar al Sr.
Barragán la dificultat per poder realitzar la nostra tasca com a oposició per no disposar de
l’estat d’execució dels pressupostos vigents en cada moment, informació que al nostre
entendre creiem necessària i imprescindible per tal de poder revisar i analitzar els
pressupostos.
El Sr. Barragán ens va dir que es tractava, cito textualment, d’un “canvi informàtic” o “canvi
de sistema” i va afegir referint-se a l’any actual: “serà la primera vegada en aquest
ajuntament, després de 20 anys, que tindrem una execució real del pressupost a partir de la
implantació d’aquest programa informàtic”.
Doncs bé, ara se’ns facilita un estat d’execució del pressupost que res té a veure amb la
realitat actual de l’estat de comptes de la corporació, ni tan sols s’hi aproxima, sobretot pel
que fa referència als ingressos, però també amb les despeses, de totes maneres sí que vull
agrair al personal tècnic la voluntat en voler-nos fer arribar les dades.
No tenim dades objectives per a poder analitzar el que ha passat o el que està passant amb
el pressupost actual, no podem veure la despesa real efectuada fins a dia d’avui en
cadascuna de les partides, és a dir, no podem valorar si es compliran les previsions inicials o
no i, per tant, no podem saber si el pressupost pel 2014 s’ajustarà o no a les necessitats
reals de la corporació o si seran austers o realistes com vostè Sr. Barragán deia ara fa una
estona.
Ens direu que podem disposar dels informes dels tècnics, i és cert, però ens donen una visió
molt general i no ens permeten veure el detall. El cas és que sense un estat d’execució real
del pressupost actual no és possible valorar correctament els pressupostos, per aquesta raó,
ja avancem que el nostre vot serà en contra.
Sense aquesta informació creiem, Sr. Barragán, que vostè no dirigeix el departament sinó
que el dirigeixen a vostè, no disposa de les dades suficients, com a mínim que haurien de
ser, en principi, trimestrals, per tal de prendre les seves pròpies decisions, té evidentment la
informació dels tècnics, individualment la de cadascun d’ells, a qui evidentment cal escoltar,
però també ha de disposar de la informació necessària per poder fer un seguiment personal
dels comptes de la corporació.
El que manca és coordinació entre les diferents seccions del departament, té bons tècnics,
però els ha de coordinar per a generar unes dades fiables i en temps. Aquesta manca de
coordinació també queda reflectida en els propis informes dels tècnics quan parlen de la
manca de relació entre la secció pressupostària i els diferents centres gestors.
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Tot i així, permeteu-me fer algunes observacions sobre els pressupostos presentats. En
l’apartat d’ingressos és on més cal fer un exercici d’imaginació i pensar que aquest any
s’ingressarà el que estava previst. Tot i que és inacceptable que a finals de novembre no
puguem tenir un avançament dels ingressos de l’IBI, després de més de dos mesos des de
que va finalitzar el període de recaptació voluntària d’aquest impost, o que no tinguem
actualitzada la recaptació en concepte de guals o l’impost de vehicles 6 mesos després de la
seva recaptació.
L’any passat davant del mateix problema ens deia, cito textualment: “en els ingressos hi
havia hagut un problema amb el banc que és el que recapta”. Doncs enguany sembla que a
l’endarreriment dels bancs s’afegeix la descoordinació entre els departaments doncs, sembla
que els tècnics més aviat o més tard tenen aquesta informació però que no es bolca
correctament sobre el sistema informàtic.
Finalment, se’ns passa un resum on podem visualitzar uns percentatges de les recaptacions
fetes referents als principals impostos i taxes, i d’allí deduïm la necessitat de controlar si no
de rebaixar la pressió fiscal sobre les famílies de Salou, ho podem veure per l’increment de la
morositat que al llarg dels anys es va efectuant i més durant aquest any 2013 una morositat
del 9,37 % en impostos com l’IBI, del 8 % en la taxa de residus, del 11,27 % en el guals o
del 38,67 % en l’impost de vehicles.
Respecte a les despeses, el seu estat d’execució també deixa molt que desitjar, però en tot
cas veiem que no és l’únic problema, tal com diuen els informes tècnics: “els nous projectes
2014 es financen amb reducció de despeses estimades segons tendència 2013”. I segueix
dient: “No està garantit que la reducció es pugui materialitzar, especialment si és de
manteniment o despeses de subministrament” i ficaré només dos exemples, en l’àmbit de les
despeses pel subministrament elèctric, el pressupost pel 2013 era de 1.050.000 € i pel 2014
serà de 906.000 €, una diferència de 144.000 €, potser és que encara esperem l’efecte del
conveni que anunciava a l’any 2011, aquell famós conveni amb Fenosa, doncs encara estem
així Sr. Barragán, pendents de si es produeix o no es produeix, però fins ara veig que això no
ha sigut així.
També en l’àmbit de la neteja d’edificis (escoles CEIP, escola de música, centre Atenea,
Torre Vella, Centre Cívic, TAS, zona esportiva, mercat municipal, ajuntament i d’altres
edificis) que es pressuposten 301.797 € de menys. Que sumat als 144.000 € ja fan un total
de 445.000 € que ja veurem d'on sortiran o d’on hauran de sortir.
En tot cas, deixi’m acabar amb un clàssic, un clàssic com és la despesa en publicitat i
propaganda enguany de més de 300.000 €, per contra dels més de 200.000 € del darrer any
i no tinc en compte ni les comunicacions postals, perquè no es pugui mal interpretar, ni les
publicacions d’anuncis oficials i només ho apunto com a curiositat, no ho vull denunciar
perquè els anys que ho hem acabat denunciant al final veiem que d’un any per l’altre acaba
pujant 100.000 € i clar quan veiem que l’any vinent pot augmentar i, a més a més, que
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estarem arribant ja a les properes eleccions doncs escolti, només ho puntualitzem, només ho
fiquem en evidència aquí davant.
I, finalment, també comentar o ficar de manifest, un cop més, el nostre desacord respecte a
la reducció del 30% en l’aportació al Patronat de Turisme, reducció que impacta directament
sobre la despesa en promoció del municipi de Salou, aquesta reducció fa que no es pugui
destinar el 100% de la taxa turística a promoció.
Finalment, només vull agrair el fet de que el pressupost que avui s'aprova, inclogui aquella
despesa la fibra òptica que s’ha d’installar i les càmeres de seguretat al carrer Carles Buigas,
en una zona, com deia abans, molt oblidada i que són molt necessàries pel tema de
seguretat d'aquella zona. Moltes gràcies.

Sr. Barragán:
-Si em permet Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Barragán:
-A mi m’agradaria anar contestant. Fins a cert punt puc estar d’acord amb el que és la
comptabilitat del pressupost, a la passada comissió ho vam veure tots, el que ja sabien, el
que passa és que bé, sempre la veritat és que em faig repetitiu però al final és el que és.
Estem davant d’un procés, un canvi molt important del sistema de gestió informàtica i això
s’ha d’anar polint a poc a poc i sí que és veritat que existeix una diferència entre la
informació que tenim en quant a la recaptació d’impostos i l’aplicació en la comptabilitat i és
això, la comptabilitat, la que dóna al final l’estat real però no oblidem que el que nosaltres
hem anat donant és la foto del que hi ha en aquest moment, per això no es diu que
realment sí que tenim la informació, tenim la informació i el que falta és acabar de
coordinar-la i acabar-la de bolcar a on ha d’estar bolcada. Però no alarmem, la informació la
tenim, la prova està en què després de les preguntes que vostè va fer l’altre dia, Tresoreria li
va informar puntualment de com està la recaptació de tots els tributs municipals, així la
tenim. Hi ha una diferència de 3 mesos que per una raó o per una altra s’ha de fer
manualment, no l’acaba de fer la comptabilitat automàticament, aquest tema ja està
detectat, ahir es va posar en coneixement de l’alcalde, i avui mateix l’alcalde ha convocat
una reunió amb tots els tècnics de l’Àrea d’Hisenda precisament per demà, em sembla que
és demà a les 11:30 h, per posar-ho tot damunt de la taula i buscar les solucions. Per tant,
hi estem al damunt.
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Després, m’he apuntat diverses coses, però sobretot el tema de la llum doncs sí que és
veritat que s’ha canviat el contracte de la llum, això m’ho pot dir el Sr. Mario Garcia, em
penso que vam fer un contracte agregat, ens vam sumar al contracte que hi ha per a tot
Catalunya i això ha produït precisament un estalvi de llum, em sembla que és aquest any,
amb Unión Fenosa, no ho recordo ara, però precisament fruit d’aquesta despesa, que sabem
el que gastem, s’ha fet un acurat pressupost del que serà la factura de la llum d’aquest
proper any, precisament per aquesta gestió.
Després dir que aquelles partides que vostè parla que no es sap si estan en un lloc o en un
altre, la veritat és que ja dic, s’han canviat, el detall en el pressupost es pot veure que s’han
canviat algunes partides, algunes baixen i d’altres pugen molt però és precisament perquè hi
ha hagut un canvi en la forma de gestionar-les, com poden ser la brigada precisament això
ho han demanat tant els responsables com els tècnics competents que han demanat,
precisament, un canvi de partides però és per la pròpia gestió del dia a dia perquè sigui més
àgil.
I després em sorprèn el que em diu de publicitat i propaganda que puja aquesta partida, jo
la veritat és que la tinc congelada, no ho recordo ara de memòria però bé, ho tenim aquí són
323.162 €, congelació de la despesa en comunicació institucional i atencions protocollàries,
aquesta despesa el que passa és que està en diferents partides de totes les àrees, això ja ho
vam fer ara fa dos anys, cada àrea té una partida estimada per a publicitat i comunicació
institucional. Però ja dic que la suma total, i això ho vaig recalcar sobretot a la Comissió
pertinent, la suma total són 323.162 €, la mateixa quantitat de l’any passat.

Sr. Pellicé:
-Sí, si em permet contestar. Jo no intento alarmar a ningú, jo no intento alarmar a ningú, el
que he dit és que jo amb la informació que tinc, jo, el nostre grup no pot valorar
correctament aquests pressupostos i ho mantinc i ho dic, el dia que tinguem la informació
correctament, que ja ens ho deia l’any passat i avui ens ho torna a dir doncs bé, a veure si a
la propera ja podem disposar d’aquesta informació perquè avui en dia els programes
informàtics de comptabilitat, escolti, estan prou avançats com per no haver de tenir aquests
problemes. Per tant, jo no contemplo poder valorar els pressupostos, se’m fa impossible
poder valorar-los sense tenir aquesta informació perquè és fer-ho una mica a cegues. Vostè
potser doncs la té a través dels mitjans que té però nosaltres no la tenim o no se’ns dóna
quan la necessitaríem per poder fer aquesta interpretació.
Pel que fa al tema del conveni que es va signar amb Fenosa, parla d’enguany, és que era el
2011 quan va sortir el tema, a les actes ja se’n parlava com d’un fet.

Sr. Barragán:

 83
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

SECXI0T1

Núm. d’expedient

02-12-13 10:56

-No, no, no és cap conveni, és un contracte agregat que es diu, que a través de l’Associació
de Municipis fan un contracte per a tot Catalunya i l’ajuntament que s’hi vol acollir amb
aquests preus s’hi acull i aquest any per primera vegada nosaltres ens hi hem acollit i tenim
un contracte, el diferencial de l’any passat va ser, em penso, amb Endesa i aquest any amb
Unión Fenosa però no sé, el regidor responsable li pot dir més. I ha significat un estalvi al
damunt del que ha pujat la llum, la llum ha pujat, tots ho sabem, un 25% però malgrat això
i malgrat d’algunes mesures d’estalvi que s’han produït en el propi municipi doncs es preveu
precisament aquesta despesa.

Sr. Pellicé:
-Per tant no era cert allò que ens deieu a l’any 2011 de que s’havien acullit a un conveni de
Fenosa i que, per tant, hi hauria un estalvi, perquè si no s’hi han acollit fins aquest any no
era cert el d’aquell any.

Sr. Barragán:
-Sí, es va produir.

Sr. Pellicé:
-Ah sí?

Sr. Barragán:
-Ara no li puc dir les dates, no és competència meva.

Sr. Alcalde:
-De totes maneres, un petit aclariment, també ha ajudat en tot això i és que s’estan portant
tot un seguit d’accions i actuacions en relació a fer un canvi de bombetes de baix consum i
tot hi ajuda a que hi hagi un estalvi perquè això és positiu.

Sr. Pellicé:
-I, a més a més, com que no podem veure la despesa real a dia d’avui del subministrament
doncs tampoc podem fer aquesta valoració que vostè diu. I per acabar, jo quan li deia
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d’aquestes partides jo no li parlava de la brigada li parlava del tema de la neteja que és on hi
havia aquesta reducció, no li parlava de la brigada.

Sr. Barragán:
-De neteja?

Sr. Pellicé:
-Sí, li parlava de la neteja.

Sr. Alcalde:
-Jo de totes maneres Sr. Pellicé li vull agrair aquest reconeixement que fa d’aquest esforç
que estem fent en relació a la implantació de les càmeres al carrer Carles Buigas.
Simplement dir-li que és veritat que és una zona que requereix d’una atenció, una atenció
que li venim donant no només amb aquest fet sinó que també amb actuacions puntuals
d’acord amb la Policia Local perquè el tema de les càmeres és una qüestió que quan es va
dir i es va parlar com a una possibilitat de millorar la seguretat en aquella zona la vam veure
com a molt viable i això es va parlar en una Junta Local de Seguretat i des d’aquell mateix
moment es van donar ordres al regidors de Noves Tecnologies i, en aquest cas, de Serveis
Econòmics per tal que es busqués el finançament oportú, com també jo vaig tenir converses
amb la pròpia representant d’Interior, la Sra. Rosanna Camps, per veure si hi havia, per part
del departament, alguna possibilitat de finançament d’aquestes càmeres. Però la realitat és
que aquesta vegada ha pogut ser i, per tant, a partir d’aquest moment doncs les tindrem allà
i creiem que és una de les millors mesures dissuasives que hi pot haver en aquesta zona i
esperem que això ajudi a millorar encara molt més tota aquella situació. Gràcies.
Alguna intervenció Sr. Garcia?

Sr. Garcia:
-Sí Sr. Alcalde, de manera molt més breu que els companys regidors que m’han precedit en
el torn de paraula però sí que argumentar el posicionament del Grup municipal Popular
respecte als pressupostos que es presenten avui a votació de l’exercici 2014, anticipar que el
vot del Grup municipal Popular serà favorable a aquests pressupostos perquè entenem que
poden respondre a criteris que podríem qualificar d’eficàcia i d’eficiència pels següents
motius. Entenem que són uns pressupostos, com ja s’ha dit, realistes, realistes en un doble
vessant, el primer seria que realment s’estan fent aquests pressupostos amb un criteri de
caixa, és a dir, es fa o es quantifiquen les despeses per a l’any vinent en base a la recaptació
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real que hem tingut per aquest exercici. I, en segon lloc, l’altre vessant al qual volia fer
referència, és perquè d’una vegada per totes sembla ser que hem pogut netejar totes
aquestes factures pendents que veníem arrossegant d’un exercici a un altre i aquesta és una
qüestió que comporta que a partir d’aquest moment doncs els pressupsotos que es puguin
anar fent, en aquest cas serà el de l’exercici 2014 doncs pugui ser molt realista, com deia
anteriorment. Aquest és un primer motiu.
Però hi ha un segon motiu i és que entenem que també es segueixen criteris de priorització,
criteris de priorització envers la despesa perquè, com ja s’ha dit anteriorment, doncs es
pugen les partides pressupostàries en àrees que considerem que són molt importants
actualment, una d’elles seria l’Àrea d’Acció Social, tots sabem per les dificultats econòmiques
que estan passant moltes famílies del nostre municipi i creiem que aquesta sensibilitat és
positiva i farà possible que puguem recolzar aquestes famílies en tot el que sigui necessari
des de l’Àrea d’Acció Social. En segon lloc, també s’incrementa aquest pressupost en àrees
com la de Promoció Econòmica, perquè és molt important perquè des d’aquesta àrea és des
d’on, realment, es pot promocionar la nostra ciutat, aconseguir que es generin llocs de
treball, aconseguir que es generi ocupació i aconseguir que es generi activitat. I també és
important, dins d’aquest pressupost i dins de l’Àrea de Promoció Econòmica, la creació que
es durà a terme d’unes bases per a joves emprenadors i també per a aturats de llarga
durada que farà possible que aquelles empreses, que aquells emprenadors que vulguin
iniciar una activitat en el nostre municipi doncs es vegin, d’alguna manera, incentivats.
Una altra característica que voldria destacar, i que també s’ha mencionat anteriorment, és la
contenció de la despesa, s’ha fet un esforç important perquè es produeixi aquesta contenció
de la despesa però intentant mantenir els serveis per a tots els veïns de Salou. I aquest és
un factor que hem de destacar i és un factor important també a efectes de poder donar
aquest vot favorable als pressupostos de l’exercici 2014.
I la última qüestió, jo crec que és la més important, i és que pel que fa a la pressió fiscal
dels nostres veïns hem aconseguit que no s’incrementi, és més, hem aconseguit que es
redueixi en un impost com és l’IBI que grava a tots els nostres veïns, bé, a la majoria dels
nostres veïns i hem aconseguit rebaixar-ho en un 3%. Sense oblidar també, per exemple, la
rebaixa de pressió fiscal per ocupació de la via pública en un 10% que també comportarà
aquesta incentivació i reactivació econòmica a la qual feia referència anteriorment.
Per tots aquests motius el vot del Grup Popular serà favorable als pressupostos per a
l’exercici 2014. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias.
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Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Miri, la primera qüestió que cal plantejar, ja s’ha dit pel Sr. Pellicé, és
que en la més elemental de les economies, com pot ser l’economia domèstica, o la de
qualsevol escala de veïns, per fer el pressupost d’un any per l’altre es necessita una
informació essencial: conèixer la despesa de l’exercici anterior. Si no sabem el que hem
gastat, difícilment podrem planificar adequadament les previsions d’un pressupost. Doncs
això és el que ens passa a Salou, fet que ja ha sigut àmpliament exposat en la intervenció
anterior.
A una de les darreres Comissions informatives de Gestió Econòmica, per presentar i aprovar
el pressupost del 2014, com vostè sap molt bé Sr. Barragán, l’oposició li va demanar l’estat
d’ingressos i despeses de l’any 2013, i qual no seria la nostra sorpresa quan en data de 18
d’octubre, la informació que se’ns va fer arribar deia coses com que, a dos mesos d’acabar
l’exercici del 2013, en el capítol d’ingressos, dels 22 milions d’impostos directes que es
prevein ingressar, encara constaven pendent de cobrament 21 milions, o que dels 7,5
milions de taxes, preus públics i altres ingressos pressupostats hi havia 5,5 milions pendents
de cobrament. Aquest tema Sr. Barragán l’hem parlat a la Junta de Portaveus i vostè m’ha
reconegut que això no pot ser, per cert, aprofito per dir que ahir el Sr. Alcalde es va
assabentar no per vostè sinó per mi que vaig portar el tema a la Junta de Portaveus. És
l’enèsima vegada que li recordo Sr. Barragán, d’any en any, que hi ha alguna cosa que no
funciona en aquest tema. O els programes informàtics no funcionen, o no funcionen els
mecanismes de control, o vostès no ens volen passar la informació. Com és evident que
l’ajuntament al més d’octubre no pot tenir pendents de cobrament el 95,5 % dels impostos
directes, costa de creure que l’ajuntament no sàpiga què és el que ha ingressat durant el
2013 a un mes d’acabar l’any o, almenys, no estigui gestionat de forma agregada en el
context de la gestió pressupostària. Vostè em dirà que sí que es sap, però el cert és que
ningú, vostè el primer, no ha estat capaç, insisteixo, de presentar-nos el compliment dels
pressupostos i la responsabilitat política, vostè ho va dir ahir, és seva i només seva. Miri, li
donaria un consell, si em permet, amb tota la humilitat, només per no sentir-me o sentir-nos
a l’oposició cada any donant-li la tabarra sobre aquesta qüestió, crec que valdria la pena que
es prengués la qüestió amb interès i adopti les mesures necessàries per acabar amb aquesta
situació que impedeix al govern prendre decisions ben documentades, a l’oposició fer bé la
seva feina de control i a vostè li posa en ridícul any rere any.
Tot i així, tampoc hi ha massa cosa a valorar en el pressupost concret, no entro a valorar les
ordenances, el debat de les ordenances sobre impostos, sobre l’IBI, etc, com deia el Sr.
Garcia no sé per quina raó, no ho acabo d’entre, doncs el debat de les ordenances ja es va
produir, ara parlem de pressupostos. Tot i així, insisteixo que no hi ha massa cosa a valorar,
vostès han ajustat el pressupost del 2014 a les previsions del Marc Pressupostari pel 20132016, sense considerar les despeses i ingressos realment produïts per les raons que he dit
abans. I el xifren, sense inversions, en 37.888.000 €, havent una petita desviació de 19.000€
amb les previsions del marc pressupostari que es pot considerar tolerable. Ara bé, el
problema és que vostès al 2013 no s’han cenyit en absolut a les previsions pressupostàries
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del 2013, i dels 38 milions previstos de despeses en el pressupost del 2013 han acabat
gastant, i això si no hi ha una nova modificació de crèdit el mes de desembre que tot podria
ser, han acabat gastant 42,8 milions. En van pressupostar 38 i n’han gastat, preveiem gastar
d’aquí a un mes i mig, 42,8 milions. És a dir, 4,8 milions més del pressupostat. Això és
contenció de la despesa Sr. Barragán? Això són pressupostos realistes Sr. Garcia? Amb
aquests antecedents de què ens serveix un marc pressupostari si després no es compleix?
De res, no ens serveix de res. Vostès pressuposten el que volen i gasten tot el que cau a les
seves mans, ahir gràcies a la installació d’un hipermercat, demà gràcies a la construcció
d’un hotel gratacels de vint pisos al carrer Carles Buigas, però sempre sense cap actitud de
responsabilitat de control de la despesa ni definició d’objectius d’estalvi i això per nosaltres
és una greu irresponsabilitat.
En el pressupost del 2014 vostès s’han omplert la boca d’un increment de la despesa social,
cosa que es fa, és cert, a petita escala, però el tema és com es finança aquest increment de
la despesa social? Molt senzill, disminuint el fons de contingència a la meitat i deixant-lo en
250.000 € i disminuint l’aportació al Patronat de Turisme en 200.000 € més. No han estat
capaços o bàsicament no han estat capaços al nivell que es podia requerir, de reduir la
despesa en cap altra partida significativa. Han hagut de retallar en temes que poden afectar
a la seguretat i a les necessitats dels nostres veïns en cas d’infortuni o a la indústria
fonamental de la nostra ciutat com és el turisme. I li diré una cosa Sr. Granados, pel seu
coneixement i per si no l’han informat, la disminució dels 200.000 € d’aportació al Patronat a
la qual el nostre grup es va manifestar en contra al seu moment, ha significat que en el
pressupost del 2014 del Patronat, malgrat l’increment d’ingressos per l’impost turístic, que es
pot xifrar en 600.000 €, o al seu voltant, esperem que sigui superior, només es podran
gastar en accions de publicitat, fires i promoció de la nostra ciutat 224.820 €, és a dir només
la tercera part dels ingressos per la taxa turística, la qual cosa limita les possibilitats de
promoció de Salou.
Finalment, Sr. Granados, i això pot ser molt greu, no hem vist ni una partida consignada per
a l’execució de sentència de l’edifici de l’Antiga Duana que ens consta que ha estat
presentada en data 5 de novembre i que pot significar una despesa de molts milions d’euros
en relació a la qual cosa no veiem altra solució, si això arribés, que un endeutament brutal
de l’ajuntament com a conseqüència de no haver fet un major control de la despesa en els
darrers anys en previsió d’ eventualitats d’aquest tipus.
Per tot això el nostre grup votarà en contra d’aquests pressupostos. Gràcies.

Sr. Otal:
-Perdoni Sr. Alcalde, és que tinc que marxar.

Sr. Alcalde:
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-Disculpat Sr. Otal, cap problema. Gràcies.

(EN AQUESTS MOMENTS EL SR. OTAL ABANDONA LA SALA DE PLENS)

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies per la seva intervenció Sr. Zacarias. Sr. Barragán, si m’ho permet, vull
felicitar-lo per presentar en aquesta sessió plenària un pressupost amb rigor, un pressupost
difícil de confeccionar degut al fet que el govern de l’Ajuntament de Salou va fer una
proposta també al seu dia de presentar unes ordenances fiscals que continguessin una
reducció de la pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi i als seus
establiments i a les empreses, una reducció d’un 3% de l’IBI i també de les taxes d’ocupació
de la via pública. Bé, amb menys ingressos vostè ha tingut la capacitat de confeccionar un
pressupost rigurós, un pressupost solidari i un pressupost que fomenta l’economia i
l’ocupació. Quan dic social és perquè hi ha partides que, no obstant la reducció d’ingressos,
insisteixo, hi ha partides que s’incrementen com és Acció Social, com és Ensenyament i com
són altres també de caràcter social. I en quant al foment de l’economia està clar que l’esforç
que s’està fent per part del govern de dotar l’Àrea de Promoció Econòmica d’un 25% més del
seu pressupost per tal que serveixi per fomentar l’emprenedoria, la creació d’empresa i
també per fomentar l’ocupació subvencionant aquelles empreses que crearan uns llocs de
treball. Amb això només Sr. Barragán crec que tenim un gran pressupost però també és
veritat que el que fem és mantenir la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat i als
nostres ciutadans. Per tant, ens hem de congratular tots plegats per l’aprovació d’aquest
pressupost que serà una gran eina per mantenir la qualitat dels ciutadans i ciutadanes de
Salou. Felicitats i també felicitar a tots els regidors que han fet possible en la seva parcella i
en les seves àrees que aquest pressupost sigui avui una realitat. Felicitats a tots plegats.
Gràcies.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

 89
94
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6D35043P32105O1S15V8z»
²6D35043P32105O1S15V8z»
6D35043P32105O1S15V8

Codi de document

Núm. d’expedient

SECXI0T1

02-12-13 10:56

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Pellicé:
-Sí. Abans hi feia referència el Sr. Zacarias al tema de l’estat de la Duana, com està aquest
tema? I quin és el procediment que s’ha de seguir?

Sr. Alcalde:
-Sí, bé, des de l’Àrea d’Urbanisme s’hi està treballant, nosaltres entenem Sr. Pellicé, que hi
ha un acord, que aquest acord és plenament vigent, en cap moment l’acord entre
l’Ajuntament de Salou i la Duana s’ha denunciat, en cap moment se’ns ha dit que aquest
acord no està vigent per part, en aquest cas, de la propietat de la Duana, per tant, nosaltres
ens guiem pel que tenim. Una vegada aquesta informació que deien vostès arribi a nosaltres
l’Ajuntament de Salou es defensarà davant els tribunals on està.

Sr. Pellicé:
-No ha arribat res d’això que es deia?

Sr. Alcalde:
-Des del Tribunal que jo sàpiga, si no és així que m’informin, hem sentit el que vostès han
sentit, que la propietat sembla ser que ha instat l’execució, però escolti, jo en aquests
moments no sé si ha arribat oficialment, jo no he vist el document del jutjat dient que la
insten. El que sí que està clar Sr. Pellicé, i insisteixo, és que la propietat no s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament de Salou per dir que denuncia el conveni signat. Per tant, té
plena validesa i el govern està treballant perquè la Generalitat de Catalunya doni sortida, el
més aviat possible, a aquesta situació de bloqueig en la qual ens trobem en aquest moment
administrativament parlant. Per tant, nosaltres continuarem treballant en aquesta línia.
Alguna qüestió més?

Sr. Henar:
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-Sí. És molt tard, me les guardaré per a d’altres plens. Però només, en relació a la
intervenció del Sr. Pellicé, vostè ha dit que no sabia res. Algun regidor, seria imperdonable
que algun regidor d’aquesta Corporació en tingués informació i vostè no ho sabés.

Sr. Alcalde:
-Escolti’m.

Sr. Henar:
-Deixi’m acabar la pregunta.

Sr. Alcalde:
-No, no.

Sr. Henar:
-Vostè ha dit que no sabia res.

Sr. Alcalde:
-Jo no he dit això.

Sr. Henar:
-Ah, no?

Sr. Alcalde:
-No. Vostè hi sent malament.

Sr. Henar:
-Està bé.
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Sr. Alcalde:
-Home, jo he dit que oficialment, oficialment, jo no tinc coneixement de cap document del
jutjat que hagi arribat, sabem el que ell sap.

Sr. Henar:
-Del jutjat.

Sr. Alcalde:
-Del jutjat. Escolti, i atengui bé i després intervingui perquè si no vostè posa en boca i diu
coses que no han dit els demés, per favor. Siguem rigurosos com a mínim amb el debat. I jo
li he dit que jo no tinc coneixement que oficialment hagi arribat un document. Sabem el que
vostès saben però off the record. I l’hi he dit que la propietat amb mi no s’ha posat en
contacte per dir-me que denuncia el conveni. Per tant, continua vigent mentre no sigui així
Sr. Zacarias, és el que jo he dit. Ni més ni menys.

Sr. Henar:
-Pregunto, pot afirmar que no ha entrat cap document a l’ajuntament?

Sr. Alcalde:
-Escolti’m.

Sr. Henar:
-Deixi’m acabar, si us plau. Diguim sí o no, és molt senzill Sr. Granados. La pregunta és molt
senzilla. És a dir, la pregunta, si no ho sap diu ja li contestaré i si ho sap doncs ho diu. O en
tot cas vostè no sap res, però la pregunta és molt senzilla.

Sr. Alcalde:
-Tot el que vostè vulgui.
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Sr. Henar:
-Deixi’m llibertat per preguntar, deixi’m llibertat per preguntar. La pregunta és, si en aquest
ajuntament ha tingut entrada alguna referència documental, escrita, en relació al tema de
l’execució de sentència de l’edifici de la Duana. Aquesta és la pregunta. Vostè em pot dir que
com alcalde no ho sap, però si no ho sap com alcalde li pregunto, la resta de regidors no ho
saben? Cap regidor sap res?

Sr. Alcalde:
-Escolti’m un moment, ara jo li contesto, i si us plau, li contesto el que jo crec que he de
contestar, no el que vostè em vulgui dirigir a mi, que no m’ha de dirigir ni a mi ni a ningú,
per favor. Miri, li torno a dir el que hi ha i li torno a repetir perquè a vostè veig que li costen
les coses.

Sr. Henar:
-Em costa que em prenguin el pèl, Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar, deixi’m acabar, per favor, ja n’hi ha prou. Miri, li torno a dir, jo no tinc
constància de que hagi arribat un document oficial perquè a mi ningú m’ho ha dit, parlo del
jutjat, ningú m’ho ha dit ni ningú m’ho ha ensenyat, d’acord? Ho ha entès? D’acord? A partir
d’aquí li torno a dir, jo no he tingut cap contacte amb la propietat perquè la propietat tampoc
s’ha posat en contacte amb mi per dir-me que denunciaven aquest conveni. D’acord? A partir
d’aquí vostè tregui les conclusions que vulgui i aquesta és la meva resposta. Per tant, com
que jo no he tingut aquesta fefaència de que la propietat hagi dit que no està d’acord amb
aquest conveni i que el denúncia, a mi no m’ho ha dit, a mi no m’ho ha dit, jo continuo
treballant en la línia de defensar aquest conveni. Així és Sr. Zacarias i aquesta és la realitat
del que jo li puc dir, que és la que jo conec.
Si no hi ha cap qüestió més aixequem la sessió. Moltes gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:59 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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