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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/9/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 28 D'AGOST DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 28 d'agost de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

S’excusa:
Sra. M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 31 DE JULIOL DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 31 de juliol de 2013, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 4003 FINS
AL NÚMERO 4365 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 4003 fins al número 4365 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT
DE SALOU RATIFICANT NOVA PROPOSTA SOBRE EL REPARTIMENT FISCAL DEL
CRT
Vista la moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Salou ratificant la
nova proposta sobre el repartiment fiscal del CRT i que es transcriu tot seguit:
“El passat dia 11 de juliol, la Junta de Portaveus d’aquest Ajuntament va ratificar i donar la
seva aprovació a la darrera proposta de Salou sobre el repartiment de la fiscalitat del CRT,
que va ser lliurada i explicada als representants de la Generaltat de Catalunya.
Amb aquesta nova proposta Salou vol que es reconegui que el municipi té dret a percebre
els tributs i impostos que es generin al seu territori en l'àmbit del CRT; i que per això, tenint
en compte el perjudici que se li causa amb la disminució d'ingressos que el nou repartiment
de la fiscalitat del CRT proposa, la Generalitat ha de garantir durant un període transitori de
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10 anys, la realització d’obres i infraestructures necessàries pel municipi, per un import
equivalent als ingressos que Salou deixa de percebre. La proposta assenyala que abans
que finalitzi la meitat del període, als cinc anys, s'efectuï una actualització i revisió del
programa d’obres perquè al final del període transitori dels deu anys les inversions no siguin
inferiors als ingressos deixats de percebre.
L’acceptació generosa que els recursos fiscals que es produeixin en el CRT durant aquest
10 anys es distribueixin un 57 % per Salou i el 43 % per Vila-seca, sempre dins el marc
estricte del que preveu la Llei 2/1989, ha de comportar compensacions amb la realització de
les inversions i obres a càrrec de la Generalitat, que figuren en el punt 2b de la present
proposta.
Tot això en el benentès que un cop finalitzat aquest termini de 10 anys i les obres
corresponents, cada municipi ingressarà aquells tributs d’aquells fets imposables que es
produeixin dins el seu àmbit territorial del CRT, tant els derivats de la Llei 2/89 com tots
aquells que es generin amb futures modificacions normatives i urbanístiques, continua
especificant la proposta. Amb la qual cosa Salou recuperaria la seva total plenitud dels drets
fiscals i tots aquells ingressos que com a municipi te atorgats per llei.
La proposta també deixa clar un altre escenari que és si el “període transitori” passes dels
10 anys per arribar a un termini màxim total de 20 anys, com pretén la Generalitat. Llavors
Salou proposa que passats els 10 primers anys, el repartiment fiscal seria del 75% per
Salou i 25% per Vila-seca, igualment amb les mateixes condicions i garanties de compensar
i/o abonar el diferencial si s’escaigués.
Salou entén que la proposta és la més raonable i respectuosa amb els drets i interessos de
totes les parts a partir de la nova situació jurídica creada amb la finalització de la vigència
del Consorci Intermunicipal i la revocació i recuperació, per part de Salou, de totes les seves
atribucions i competències municipals delegades.
Una proposta que, a més, garanteix la implantació i el desenvolupament d’importants
projectes i inversions turístiques dins l’àmbit del CRT, donat que prioritza la creació d’un nou
Consorci fent-lo compatible amb el respecte als seus drets fiscals i amb el desplegament de
les seves competències i potestats municipals recuperades.
Per tot l’exposat, els grups municipals sotasignants proposen al plenari els següents
acords:
1.- Ratificar l’acord subscrit per la Junta de Portaveus el dia 11 de juliol sobre la
proposta de repartiment de la fiscalitat del CRT, i que a continuació reproduïm
integrament:
1.- El municipi de Salou té dret a percebre tots els recursos fiscals que es generin al seu
territori, en l'àmbit del CRT, i l'obligació de contribuir a les despeses del Consorci en la
proporció que representin aquests recursos en relació als totals que es produeixin en l'àmbit
indicat.
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2.- Sense perjudici de l'anterior, en pro d’un nou Consorci CRT i de l'harmonia i col·laboració
entre els seus membres, es proposa:
a.- Que durant un període de deu anys a comptar des de l'1 de gener de 2013 els recursos
fiscals que es produeixin en el CRT de conformitat amb les previsions de la Llei 2/1989, tant
en sòl urbà, urbanitzable com no urbanitzable, es reparteixin entre els municipis en la
següent proporció: Salou percebrà la quantitat a la qual ascendeixi el 57 % i Vila-seca el 43
%.
b.- Que a mode de compensació, i tenint en compte la disminució d'ingressos que el
repartiment proposat produirà a Salou, la Generalitat realitzarà durant els cinc primers anys
d'aquest període transitori, i de conformitat amb el calendari que s'indica, les següents obres
de la seva competència, atesa la seva urgència per evitar les inundacions i els perjudicis que
es produeixen en aquest municipi:
a.- Les obres d’endegament del Barranc de Barenys, que hauran d'estar finalitzades i
rebudes abans del 30 de desembre de 2016.
b.- Les obres de les estacions de bombament Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset / Camí
del Racó, Platja Llarga i Mirador de Salou, que hauran d'estar acabades, rebudes i en
funcionament abans del 30 de desembre de l'any 2015.
c.- Les obres de canalització d’aigües pluvials C/ Barcelona-Espigó del Moll, Pç. 11 de
setembre- C/Barcelona que hauran d'estar acabades i rebudes abans del 30 de desembre
de 2018.
La determinació de l'objecte exacte d'aquestes obres i el calendari precís al qual ha
d'ajustar-se cadascuna d'elles consten en document a part anomenat Annex 1.
3.- Per a l'aplicació durant el període transitori de l'establert en el punt 2 s'actuarà de la
següent forma:
a.- El 31 de desembre s'efectuarà una liquidació anual que determinarà, entre d’altres, els
següents extrems:
a.- La quantitat a la qual ascendeixen tots els recursos fiscals generats al territori del
municipi de Salou, en l'àmbit del CRT, distingint els que corresponguin a les previsions de la
Llei 2/1989 (742.500 m2 de sostre) i els restants, i la proporció en termes percentuals en
relació a la totalitat dels recursos fiscals que s'han generat en l'àmbit del CRT.
b.- La quantitat amb la qual l'Ajuntament de Salou ha de contribuir a les despeses del
Consorci, en la proporció percentual a que es refereix el paràgraf anterior.
b.- Efectuada la liquidació anual s'actuarà de la següent forma:
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a.- Es lliurarà amb caràcter provisional al municipi de Vila-seca la quantitat a la qual
ascendeixi el 43 % indicat dels recursos fiscals generats en el CRT, que s'ajustin a les
previsions de la Llei 2/1989.
b.- Es lliuraran amb caràcter d'abonament a compte al municipi de Salou el 57 % de la
totalitat dels recursos fiscals generats en el CRT que s'ajustin a les previsions de la Llei
2/1989 i la totalitat dels que excedeixin d'aquestes previsions i s'hagin generat al territori de
Salou en l'àmbit del CRT.
4.- L'incompliment del que es disposa en el número 2, apartat B), qualsevol que en sigui la
causa, facultarà al municipi de Salou per dur a terme la gestió i recaptació directa pels seus
propis serveis de tots els recursos fiscals que li corresponguin, pel que bastarà la simple
notificació al Consorci de l'acord municipal en tal sentit, que tindrà caràcter executiu, sense
que això afecti a la seva obligació de contribuir a les despeses del Consorci en la proporció
que li correspon.
5.- Abans que finalitzi el període de cinc anys l’1 de gener de 2018 s'efectuarà una nova
programació tenint en compte els ingressos deixats de percebre pel Municipi de Salou per
raó del repartiment proposat per la Generalitat i les inversions realitzades per la mateixa
enumerades en el punt 2 B), de tal forma que al final del període transitori de deu anys les
inversions no siguin inferiors als ingressos deixats de percebre.
6.- Una vegada finalitzat el 31 de desembre de 2022 el període transitori de deu anys a què
es refereixen els punts 2 a 5 anteriors, el Municipi de Salou percebrà la totalitat dels
recursos fiscals generats al seu territori, en l'àmbit del CRT, una vegada deduïda la quantitat
a la qual ascendeixi la seva obligació de contribuir a les despeses del Consorci en la
proporció establerta en el punt 1.
7.- Cas que el període transitori passi dels 10 anys per arribar a un termini màxim total de 20
anys, a partir dels 10 i fins als 20, el repartiment fiscal seria del 75% per Salou i 25% per
Vila-seca. Igualment amb les mateixes condicions, si s’escau, de compensar i/o abonar el
diferencial; que serà garantit amb el mateix procediment dels punts 3 i 4.
2.- Instar a la Generalitat que respecti la fiscalitat del municipi de Salou, així com les
competències municipals i el principi constitucional d’autonomia local que disposen i
recullen l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei Bàsica Estatal en matèria de règim
local, i la Carta Europea d’Autonomia Local.
3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la derogació de la Disposició Addicional 22 de
la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’impost sobres les estades en establiments turístics, en relació al Centre
Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou.
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4.- Donar trasllat d’aquests acords al Delegat Territorial del Govern de la Generalitat,
a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat i a Conselleria d’Economia de la
Generalitat, i a la presidència del Consorci Intermunicipal del CRT.
Salou, 5 d’agost de 2013”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Gràcies, bon dia a tothom. Bé, aquest document que acaba de llegir el senyor secretari,
aquesta moció que esperem que s’aprovi per unanimitat és un document de la màxima
importància pel poble de Salou perquè fixa, jo crec que d’una manera definitiva, uns mínims
des dels quals l’Ajuntament de Salou ratifica una proposta prèvia, ja s’ha enviat a les
institucions, de quina és definitivament la proposta que Salou ofereix a la problemàtica del
CRT. Jo crec que és una posició, la fixada per l’Ajuntament de Salou, presa des de la
responsabilitat i la generositat però també des de la fermesa de tots els grups polítics i
representants de l’ajuntament en tenir ben clar que reclamem estrictament el que li
correspon al poble. Salou no pot renunciar de cap manera al que per llei i sentit comú li
correspon. Ja hem dit reiteradament que nosaltres no volem res que no sigui nostre, que no
sigui del poble, és que sembla que s’hagi generat com un sentiment, una sensació de que
Salou és capritxós i demana allò que no li correspon, demana estrictament allò que li
correspon.
De les dificultats que en puguin sortir de tipus administratiu o de tipus econòmic respecte a
l’empresariat de Port Aventura, hay que decirlo bien claramente, seran responsables aquells
que adopten una posició d’intransigència i d’immobilisme, com són la Generalitat i
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l’Ajuntament de Vila-seca, són ells qui estan generant una problemàtica que esperem que no
duri gaire i que el sentit comú s’imposi en el que plantegem des d’aquí.
Per tant, jo crec que aquest serà el document base sobre el qual la posició de tots els grups
polítics ha d’estar presa i jo entenc que és, ja dic, un acord de mínims, en el qual
l’Ajuntament de Salou quan dic generositat, aquesta generositat està plasmada de forma
molt concreta en aquesta moció. Per tant, el vot del meu grup serà a favor de la moció.

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

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, regidors i regidores, públic, bon dia. Bien, hoy, un día más presentamos una
moción avalada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de
Salou.
Y hoy, un día más, volvemos a demostrar la unidad de todos nosotros en un tema en el que
nunca han existido fisuras, en el que siempre hemos ido todos a una.
Pero durante este mes algunos han pretendido dejar entrever que el grupo al que
represento, el Partido Popular, no estaba velando por los intereses de Salou. Y hoy, a todos
ellos, y a través del máximo órgano de representación de la corporación, que es el Pleno
Municipal, queremos decirles que esas falsas acusaciones se desvirtuan con actuaciones
como las de hoy: ratificando y votando favorablemente la moción que está siendo objeto de
debate.
Conseguir un reparto justo de los beneficios fiscales que se obtienen en el ámbito del CRT
es el objetivo común de todos los presentes, y todos estamos legitimados para la defensa de
ese objetivo.
La moción es muy clara. Se sintetiza en cinco aspectos fundamentales que ya han sido
leídos a lo largo de su exposición:
1.- Que se reconozca que el municipio de Salou tiene derecho a percibir los tributos e
impuestos que se generan en el ámbito del CRT.
2.- Que los recursos fiscales que se produzcan en el CRT durante un período de 10 años se
distribuyan en una proporción del 57% para Salou y un 43% para Vila-seca, dentro del
marco que prevé la Ley 2/1989.
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3.- Establecer una serie de compensaciones consistentes en la realización de inversiones y
obras a cargo de la Generalitat de Catalunya por un importe equivalente a los ingresos que
Salou deja de percibir, haciéndose un seguimiento anual de las mismas.
4.- La existencia de una cláusula resolutoria que nos permita recuperar nuestras
competencias delegadas de forma automática, y consecuentemente llevar a cabo la gestión
y recaudación directa de los recursos fiscales que nos correspondan, en el caso de que se
produjese algún tipo de incumplimiento de lo pactado.
5.- Y en último lugar, la posibilidad de una “prórroga” de 10 a 20 años de vigencia siendo en
este caso y para ese período, de 10 a 20, un repartimiento fiscal del 75% para el municipio
de Salou i del 25% para el municipio de Vila-seca, reflejándose también un sistema de
compensaciones.
En estos cinco puntos se resume la moción de hoy, y el Grupo Municipal del PP la votará
favorablemente porque tenemos el pleno convencimiento de que nuestras reivindicaciones
son justas. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Regidores, regidors, senyores i senyors assistents, bon dia a tothom.
El Grup municipal Socialista votarà a favor de la moció, com no pot ser d’una altra manera,
ja que és signant de la mateixa, però vol deixar clar que la fórmula de compensacions que
proposem, o que ens veiem obligats a proposar, té serioses dificultats per portar-se a terme.
La posició del Grup municipal Socialista, igual que la del nostre partit a Salou, ha estat i és
molt clara i senzilla: la de reclamar per Salou, un cop acabat el termini de vigència de 20
anys de l’acord inicial sobre el CRT, el retorn de les competències fiscals plenes al municipi
de Salou sobre la part del seu territori que està dins del CRT, tot reconeixent el model de
consorci com un bon model per a la gestió ordinària.
El Govern de la Generalitat de CiU, amb el suport del Partit Popular, va aprovar al Parlament
de Catalunya la disposició addicional 22a de la Llei 5 del 2012, per la qual va voler deixar la
distribució fiscal entre Salou i Vila-seca al 50% entre els dos municipis, d’això n’hem parlat,
tots els grups de la Corporació hi estem en contra. L’actitud ferma i unitària de tots els grups
polítics del nostre consistori, en contra d’aquesta disposició addicional, ha aconseguit
modificar la posició del Govern de la Generalitat que ara es mostra disposada a acceptar
una distribució de la fiscalitat al 57% per Salou i el 43% per Vila-seca, basant-se en què
aquests són els percentatges territorials que corresponen a cada municipi del territori del
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consorci. Si bé, en el fons, el propi Govern de la Generalitat reconeix que aquesta
distribució, no és del tot justa per Salou, i això està molt clar, ja que, atenent que la mitjana
de recaptació, amb el planejament i els criteris de valoració vigents, al territori de Salou es
generen el 86% dels impostos i al de Vila-seca el 13% en aquests moments, i sabem amb
plena certesa que en el futur del desenvolupament de les noves inversions aquest
percentatge es mantindrà molt similar, perquè, en aquest cas, no només importa la quantitat
de territori sinó la qualitat del territori i per tant la seva ubicació, el caràcter de les finques,
les sinèrgies econòmiques que es poden generar en unes zones i no en unes altres, etc.
És per això, que la Generalitat està disposada a establir compensacions per Salou en forma
de l’execució de projectes, per compensar els impostos que en el fons sap que
correspondrien a Salou. I aquí ve un dels grans problemes que tenim en aquests moments.
En la reunió que el passat dia 8 d’agost, el Grup municipal Socialista va mantenir amb el
delegat del Govern, així li vam posar de manifest ja que se’ns va plantejar una proposta
d’acords bilaterals Generalitat-Ajuntament de Salou per establir les compensacions que es
pactessin, la garantia de les quals, que el Govern de la Generalitat va posar damunt la taula,
varen ser un calendari pactat i un acord de govern. Per experiències anteriors, nosaltres
sabem que un acord de la Generalitat pot ser modificat per un altre acord de la Generalitat i
en els temps de dificultats econòmiques que travessem, el Grup municipal Socialista
considera insuficients aquestes garanties i així li vam fer saber al delegat del Govern, per la
qual cosa cal que trobem mecanismes més solvents per garantir les compensacions, o el
model de compensacions serà inviable si atenem a la defensa ferma dels interessos de
Salou. Si fos així, és a dir si aquestes compensacions no estiguessin garantides, hem de
tornar a replantejar la proposta, que no pot ser una altra, que la modificació del percentatge
de distribució de la fiscalitat. La Generalitat ja ho ha fet un cop, ha passat del 50% al 57%
per Salou. Cap impediment legal, ans al contrari, es podria interposar en una distribució de
la fiscalitat del tipus que els nostres representants van proposar a la Comissió paritària,
d’incert resultat o amb poc resultat, aquesta proposta era del 75% per Salou i 25% per Vilaseca. Cap impediment, insisteixo, tret de la influència política de determinades persones,
concretament de l’alcalde de Vila-seca en el Govern de la Generalitat com, per desgràcia de
Salou, hem pogut comprovar en els darrers mesos.
Cal Sr. Granados, com ja hem dit en diferents ocasions, utilitzar tots els mecanismes polítics
i jurídics al nostre abast en la defensa dels interessos de Salou. Entenem que aquesta és la
darrera oportunitat que el Govern de la Generalitat té per trobar un acord polític en el qual
Salou es senti còmode, però per això, cal que es trobin els mecanismes legals que
garanteixin les compensacions per Salou o, en cas contrari, caldrà, al nostre entendre,
cercar altres estratègies de defensa dels interessos de Salou. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Per finalitzar aquest punt una reflexió, és a dir, la unitat
dels grups polítics ha d’anar més enllà del que és la moció. Jo entenc que la unitat en la
defensa dels interessos de Salou en un tema principal i essencial com és aquest també hem
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d’anar amb les estratègies de defensa dels nostres drets fiscals, per tant, faig una crida a la
unitat, a mantenir la unitat en tots els aspectes, no només amb la moció, i crec que això és
fonamental per l’èxit, per l’èxit de la gran lluita que ens hem marcat des de l’origen d’aquest
conflicte i que és que es respecti els interessos de la nostra ciutat, que es respectin els
impostos que es generen en el nostre terme municipal de la mateixa manera que s’està fent
en d’altres municipis i que se’ls hi està respectant.
Jo sempre us he dit a tots els grups municipals i als seus representants que aquí estem
tractant un tema i és el tema de la fiscalitat de Salou, quan dic aquí em refereixo a les
negociacions amb la Generalitat, no es tracta del consorci, fins i tot jo he arribat a dir i us ho
he comunicat a tots vosaltres que moltes vegades plantejo a les reunions que s’ha de parlar
del consorci, s’ha de parlar de construir un nou consorci i que sigui un consorci respectuós
amb els interessos de Salou i també de Vila-seca i no pas tant de fiscalitat. També he posat
damunt de la taula, i també se us ha comunicat a tots vosaltres, que hi ha altres consorcis
on la fiscalitat no és ni prioritària sinó que és inexistent, com ha de ser, perquè en definitiva
un consorci no deixa de ser un ens de gestió pura i simplement. I també us he dit que se’m
contesta que en aquest cas sí que és prioritari. Per tant, al fil del que estava dient el Sr. Otal
si aquí, de cara a l’inversor, de cara a les empreses, es genera una certa desconfiança no
és per Salou, són aquelles parts que estan prioritzant la fiscalitat de Salou en el sentit que
ens demanen que cedim la nostra fiscalitat, part de la nostra fiscalitat a un altre municipi que
no pas a nosaltres.
Per tant, aquesta reflexió jo vull que els hi arribi i que els hi arribi ben clar, si algú posa en
perill, per desconfiança en el CRT, el tema de les inversions no és Salou, en aquest sentit
Sr. Otal té vostè tota la raó, sinó que són aquelles parts que estan generant aquesta
desconfiança perquè prioritzen el fet que Salou cedeixi els seus impostos a un altre municipi.
I escolteu-me, nosaltres no podem cedir res, si és que ja no és una qüestió de voluntat, que
no la tenim, evidentment que no la tenim la voluntat de cedir, si no de legalitat, a on s’ha vist
que es demani a un municipi que cedeixi els seus impostos a un altre? Enlloc. Per tant, aquí
tampoc.
Bé, dit això jo espero que aquest missatge arribi i que hi hagi una reflexió molt profunda per
part del Govern de la Generalitat i que aquesta proposta que ja se’ls hi va enviar per escrit al
mes de juliol i que estem a finals del mes d’agost i encara no té resposta i que va ser
derivada d’una reunió que vam tenir a Barcelona, que vaig anar jo a Barcelona acompanyat
del Lluís Serra, i se’ls hi va dir també quines eren les pretensions perquè se’ls hi va fer
arribar, que donin una resposta, si és que sí és que sí i si és que no és que no. Perquè,
escolteu-me, al final si hem d’anar als tribunals anem als tribunals perquè en definitiva
Salou, també en el sentit que deia el Sr. Otal, no demana res que no sigui seu i, per tant,
que siguin els tribunals els qui defineixin i decideixin què és el que toca a Salou i què és el
que toca a Vila-seca. Mentrestant que busquin fórmules per tal que la inversió tiri cap
endavant amb respecte a les competències del nostre municipi, perquè l’obligació de tots els
regidors i l’alcalde inclòs és defensar les competències del seu municipi en el seu municipi.
Moltes gràcies.
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203.- DECLARAR FORMALMENT, SI S'ESCAU, LA COMPATIBILITAT DEL REGIDOR
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ PER A L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT AMB CARÀCTER
MARGINAL
Fets
1. En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 29 de juny del 2011 es va
donar compte, entre d’altres, del Decret núm. 2884, de 21 de juny, pel qual es nomenava
regidor delegat d’Esports, Joventut i Lleure al Sr. Felip Ortiz Martinez.
2. El Ple de la Corporació, el dia 27 de juliol de 2011 va aprovar la modificació de l’article
37.1 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, determinant el règim
de dedicació exclusiva de la regidoria d’Esports, Joventut i Lleure.
3. El dia 20 d’agost de 2013, el Sr. regidor Felip Ortiz Martinez, sol·licita declaració formal
del Ple de la Corporació de compatibilitat per exercir l’activitat marginal de coordinador
de futbol de conformitat amb l’article 13.3 del ROF.
Fonaments de dret
1.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Article
13.3: “El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación
exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio
de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a
su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean
remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno
de la entidad local”.

Acord
Vista la proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de
CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS), 5 vots en contra (4 del PSC i 1 de UTPS) i 2
abstencions de UMdC, el següent:
1. Declarar formalment la compatibilitat del regidor Sr. Felip Ortiz Martínez per a l’exercici
de l’activitat de coordinador de futbol, com a activitat de caràcter marginal, que, en
qualsevol cas, no podrà afectar a l’exercici dels seus deures com a regidor amb
dedicació exclusiva d’aquesta Corporació.

 11
51
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6Z1E3T6V48382S4507KZ&»
²6Z1E3T6V48382S4507KZ&»
6Z1E3T6V48382S4507KZ

 SECXI0LH



30-08-13 13:40

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. L’expedient de compatibilitat del Sr. Felip Ortiz que es presenta al Ple inclou
una sol·licitud de l’interessat i, cito entre cometes, per “exercir l’activitat marginal de
coordinador”, sense especificar què és el que coordinarà i sense cap altra documentació
substancial que aporti informació sobre la sol·licitud, almenys fins al dia d’ahir.
És ben cert que el Reglament de funcionament, organització i règim jurídic de les entitats
locals preveu que els regidors que estan amb dedicació exclusiva podran desenvolupar
altres activitats marginals que, en cap cas, no podran causar detriment a la seva dedicació a
la Corporació.
Una ocupació marginal, d’acord amb totes les accepcions lingüístiques del nostre país, vol
dir una ocupació secundària o accessòria, i per tal de valorar-la com a tal, quan es tracta
d’una relació laboral remunerada, no hi altra possibilitat que tenir en compte, el temps de
dedicació, l’horari de treball i la retribució, per saber si és marginal o no; res de tot això està
present en l’expedient, així com tampoc apareix cap informe tècnic, insisteixo, fins ahir, que
avali el caràcter marginal de dita ocupació, fins ahir, aquest matí 15 minuts abans del Ple se
m’ha comunicat per part del secretari que tenia un informe de legalitat.

Sr. Alcalde:
-Però està no?

Sr. Henar:
-No ho sé, no ho he llegit, estava reunit amb el grup, no són maneres.
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Sr. Alcalde:
-Doncs té la possibilitat de llegir-ho.

Sr. Henar:
-Per tant, nosaltres, insisteixo, no tenim res contra la sol·licitud del Sr. Ortiz, però la nostra
obligació és la de vetllar perquè l’activitat per la qual es demana la compatibilitat, sigui
efectivament marginal, i no vagi en detriment de les obligacions pròpies del seu càrrec. És
per això que demanem, i així ho ha de saber el secretari, que es retiri aquest punt de l’ordre
del dia, es faci la tramitació correcta amb aportació de la documentació necessària i dels
informes tècnics pertinents i necessaris i es porti, com es preceptiu al proper Ple o, en cas
contrari, en aquest Ple el nostre vot serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies Sr. Zacarias. Simplement aclarir que la documentació hi és i en quant als
informes pertinents que diu vostè, deixi’m acabar si us plau, miri, els informes no són
preceptius, si li ha demant al Sr. Secretari que els emeti és un informe que és absolutament
legal i en quant al tema de la documentació consta un precontracte, consta a l’expedient on
queda tot ben clar, claríssim que aquest senyor farà de coordinador i director del futbol base
del Nàstic, per tant, ho farà en horaris que no tenen res a veure amb els horaris, per
exemple, de matins. Aleshores, escolti’m, és absolutament, absolutament legal i compatible i
és una feina molt digna i a aquest senyor se l’ha escollit perquè és un gran professional i, a
més a més, és exjugador del Nàstic que encara té més vàlua. I dins d’aquesta legalitat no hi
ha cap motiu perquè això es pugui retirar de l’ordre del dia. En aquest cas està més que
justificat el fet que a aquest senyor se li pugui declarar la seva compatibilitat.

Sr. Henar:
-Sr. Granados jo no he parlat en absolut de la competència d’índole personal ni professional
ni tècnica ni esportiva, parlo d’un procediment administratiu que ens sembla que no reuneix
els requisits i, deixi’m acabar, per suposat, igual que vostè s’ha expressat i jo l’he escoltat
amb interès, però Sr. Granados, miri, ahir vaig exposar davant de la Junta de Portaveus les
mancances, les mancances d’aquest procediment, aquestes mancances, un precontracte no
signat no són vàlides des del nostre punt de vista, perdoni Sr. Granados, doncs de què
estem parlant? Estem parlant de poder fer efectiva una ocupació teòricament marginal que
ho sabem després perquè insisteixo que en la sol·licitud no hi apareix com a tal,que es tracta
d’una coordinació d’activitats esportives, d’un club esportiu, etc, escolti, per saber si és legal
i compatible d’acord amb la llei hem de saber hem de saber el contingut del contracte, no
apareix l’horari, Sr. Granados si vostè s’ho ha llegit veurà que no apareix l’horari, és a dir, hi
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ha totes unes mancances que, insisteixo, nosaltres estem disposats a votar a favor una
qüestió que en aquest, és a dir, pugui tenir tots els requisits. El procediment que s’ha portat,
15 minuts abans del Ple, no són maneres, vostè sap perfectament, com advocat que és i
com a president de la corporació que és, que la documentació, tota la documentació dels
punts que passen per l’ordre del dia han d’estar a disposició 48 hores abans. Aquesta
documentació no hi estava Sr. Granados, per tant, replantegis vostè si és legal o no,
nosaltres no farem cap impugnació, ja li avanço, però el que no podem és votar a favor
d’una qüestió que des del punt de vista procedimental té moltes deficiències.

Sr. Alcalde:
-Miri, vostè amb el seu vot és lliure de seguir, el seu grup, el vot que tingui per convenient, el
que no es pot dir és que aquest tràmit no és correcte, perquè és correcte, perquè miri vostè,
la documentació hi era i vostè té, a més a més, documentació complementària,
complementària, el que passa és que a vostè no li va bé aquest punt pels motius que sigui.
Però qüestionar un tema de legalitat aquí hi ha el senyor secretari perquè li digui si és legal
o si no està correctament tramitat aquest expedient, senyor secretari, o clar, és que al final
hem d’acabar així.

Sr. Alijo:
-A veure, l’informe no és preceptiu perquè no requereix majoria absoluta. En el precontracte
que no està signat no hi figura cap tipus d’horari sinó que és flexible i segons expressió oral
d’ell sempre serà subordinat als interessos corporatius que tindran caràcter prioritari i per a
més informació són 5.000 € bruts anuals en deu pagues.

Sr. Alcalde:
-500 € al mes, molt bé.

Sr. Henar:
-Sr. Secretari, si em permet, és veritat, la llei no reconeix, no diu, no regula explícitament
que la documentació dels punts que es tracten a les ordres del dia dels plenaris de les
corporacions ha d’estar a disposició de tots els regidors amb 48 hores antelació? Sí o no?

Sr. Alijo:
-Ja hi estava.
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Sr. Henar:
-Perdoni, amb 48 hores d’antelació no. Quinze minuts abans d’aquest Ple, Sr. Alijo, vostè
m’ha trucat a mi, perquè no hi havia informe de legalitat ni un precontracte. Insisteixo, jo
estava reunit amb el grup municipal i no són maneres, facin el que vulguin però no
comptaran amb el vot del grup municipal.

Sr. Alcalde:
-És igual. Escolti, votin el que creguin convenient però no qüestioni aquí la legalitat.

Sr. Henar:
-Escolti, Sr. Granados no perdi els estreps. Tranquil.

Sr. Alcalde:
-Jo ja estic tranquil.

Sr. Henar:
-La qüestió és perquè efectivament no ha estat a disposició d’aquest grup municipal ni de
cap.

Sr. Alcalde:
-Escolti, miri, és complementària, per tant, és de més a més, a mayor abundamiento. El que
hi havia d’estar hi estava.

Sr. Henar:
-No és veritat.

Sr. Alcalde:
-Que no li agradi a vostè és el seu problema, és el seu problema.

Sr. Henar:

 15
51
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²6Z1E3T6V48382S4507KZ&»
²6Z1E3T6V48382S4507KZ&»
6Z1E3T6V48382S4507KZ

 SECXI0LH



30-08-13 13:40

-Però no digui falsedats.

Sr. Alcalde:
-Les diu vostè.

Sr. Henar:
-Perdoni, jo tinc aquí tot l’expedient.

Sr. Alcalde:
-És complementària.

Sr. Henar:
-No Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Si li està dient el secretari.

Sr. Henar:
-Sr. Granados l’informe no és preceptiu, ha dit que no és preceptiu l’informe de legalitat, això
és el que ha dit. Per nosaltres la llei diu clarament que quan hi ha retribucions s’ha de votar i,
per tant, aquesta votació per saber si és una activitat marginal, per conèixer el contingut
d’una activitat marginal , quins són els elements que vostè ha de valorar? Ha de valorar el
contracte de treball, l’horari de treball, la retribució i la dedicació, i això com a tal
documentació per poder posicionar-nos com a grup municipal necessitem aquesta
documentació i no hi és, simplement. Vostès facin el que vulguin.

Sr. Alcalde:
-Clar que ho farem perquè és legal el que estem fent i està tot correcte.

Sr. Henar:
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-Això és una opinió absolutament discutible.

Sr. Alcalde:
-Prou.

Sr. Henar:
-Insisteixo que nosaltres no presentarem cap contenciós però el que és evident és que no
reuneix els requisits mínims de solvència per poder conèixer.

Sr. Alcalde:
-Aquí s’està fent un debat innecessari sobre un tema que ha quedat clarificat, perdoni senyor
regidor, que ha quedat clarificat pel senyor secretari de la corporació i com més parlem
d’això, tot és correcte, tot és respectable però també hem d’entendre que una vegada ja està
clarificat pel secretari és donar voltes sobre un mateix tema i no en treurem res.

Sr. Henar:
-Perdoni però no digui el que no és. No digui que hi havia documentació que no existeix, o
sigui, concretament dins de l’expedient Sr. Granados a disposició d’aquest grup, igual que
de la resta, només s’hi ha posat la sol·licitud de l’interessat que parla de coordinació, li puc
llegir textualment, no parlava de què i cap altre document.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, si us plau.

Sr. Henar:
-Sr. Granados deixi’m acabar, escolti, deixi acabar, per favor.

Sr. Alcalde:
-Acabi.
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Sr. Henar:
-Doncs molt bé, per tant, insisteixo, si vostè s’hagués mirat l’expedient, que no se l’ha mirat,
veuria que només hi ha una sol·licitud de l’interessat, que ahir hi va fer referència, que
només parlava de demanar la declaració formal del Ple de compatibilitat per exercir l’activitat
marginal de coordinador. No sabem de què.

Sr. Alcalde:
-Acabi.

Sr. Henar:
-Perdoni, un justificant de la presentació al Registre i l’article 13 del Reglament
d’organització i règim local, això és el que hi havia, res més. Com pot vostè valorar, com pot
vostè valorar, jo no poso en dubte les paraules de ningú però el llenguatge administratiu és
un llenguatge escrit, com pot vostè valorar si és una activitat marginal o no quan no existeix
cap documentació. El demés s’ho inventa, no existia ni un document i 15 minuts abans del
Ple se m’ha comunicat. Res més.

Sr. Alcalde:
-Ja està?

Sr. Henar:
-Sr. Granados deixi’m acabar, tingui vostè la delicadesa i la cortesia política de deixar
acabar les coses. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Ja està Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-Sí Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
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-És la seva opinió en contra de les demés. Per tant, insisteixo, el secretari ha clarificat la
situació i procedim a la votació. Senyor regidor Felip prefereixo que no entri perquè aquest
debat ja arriba a un punt que és estèril i ja està tot dit i, per tant, procedim a votar. Gràcies.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- ADAPTACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LES OBRES
COMPRESES EN L'AVANTPROJECTE PER LA MILLORA DE LA CUBRICIÓ DELS DOS
NIVELLS SUPERIORS DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS, AL
NOU TIPUS D'IVA, APROVAT PEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE
MESURES PER A GARANTIR L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA
COMPETITIVITAT

FETS
El 30 de novembre de 2011, el Ple aprova l’Avantprojecte per la millora de la cubrició dels
dos nivells superiors de la coberta del pavelló municipal d’esports, per un pressupost
d’execució per contracte de 178.000 €. Aquest import inclou la redacció del projecte d’obres
(8.000 €) i l’execució posterior de les mateixes (170.000 €).
El tipus d’IVA exigit en aquest avantprojecte és del 18 %.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 23.2 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir la
estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, estableix que el tipus impositiu
general de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) serà el 21 %, amb efectes d’1 de setembre
de 2012.
Per tant, el tipus de l’IVA del pressupost de tots els projectes d’obres executats a partir
de l’1 de setembre de 2012, com és aquest cas, és el 21 % i no el 18 %.
2. Atès que l’Avantprojecte per la millora de la cubrició dels dos nivells superiors de la
coberta del pavelló municipal d’esports va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament,
l’adaptació del seu pressupost al nou tipus d’IVA és també competència del Ple.
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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. Adaptar el pressupost d’execució per contracte de les obres compreses en
l’Avantprojecte per la millora de la cubrició dels dos nivells superiors de la coberta del
pavelló municipal d’esports, al nou tipus d’IVA aprovat pel Reial decret-llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per a garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la
competitivitat:

A) Execució obra:
A- Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial,
segons Avantprojecte……………………………………………………...................

144.067,80 €
30.254,24 €

B- Regularització al nou tipus d’IVA (A x 21%)..............................................

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (A + B)……………….......

174.322,03 €

B) Redacció projecte:
B- Pressupost segons Avantprojecte…………………………………………

6.779,66 €

B- Regularització al nou tipus d’IVA (A x 21%)..............................................

1.423,73 €

PRESSUPOST TOTAL (A + B)……………….......

8.203,39 €

2. Donar trasllat del present acord als S.T.M. d’Arquitectura i a la Intervenció de fons.

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.
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400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 13 D'AGOST DE 2013 RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ACORD ENTRE
L'AJUNTAMENT DE SALOU, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU I LA
FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE
TARRAGONA PER TAL DE RECOLZAR LA INICIATIVA D'INCORPORAR L'IMPORT
RECAPTAT EN MOTIU DE L'IMPOST TURÍSTIC AL PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2013 que es transcriu a
continuació:
“Identificació de l’expedient:

Exp. Núm.
Tràmit

Acord entre l’Ajuntament, el patronat i la federació
empresarial d’hostaleria i turisme de la província de
Tarragona per tal de recolzar la iniciativa d’incorporar
l’import recaptat en motiu de l’impost turístic al
pressupost del patronat.
5259/2013
Proposta de resolució.

Fets
1.

Mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, el Parlament de Catalunya va crear l’impost
sobre les estades en establiment turístic. El citat impost, conegut com l’impost turístic,
és un mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per a la millora de la
competitivitat de Catalunya com a destinació turística i té per objectiu nodrir el fons per
al foment del turisme. Els objectius són la promoció turística, l’impuls del turisme
sostenible, responsable i de qualitat; la protecció, preservació, recuperació i millora dels
recursos turístics, foment, creació i millora dels productes turístics; desenvolupament
d’infraestructures relacionades amb el turisme. El 30 % de la recaptació d’aquest tribut
ha de ser destinat a les administracions locals.

2.

Es proposa l’aprovació del conveni que s’annexa, que per mitjà del qual l’Ajuntament de
Salou aportarà, per mitjà del pressupost anual, el 100% de la quantitat que rebi en
concepte de l’impost turístic abans citat al Patronat per tal que aquest dugui a terme la
promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat; la protecció,
preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, foment, creació i millora dels
productes turístics en el municipi i per al municipi de Salou. L’aportació ordinària que
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l’Ajuntament efectua anualment al Patronat de Turisme, fixada per a l’exercici 2013 en
970.000 €, a través dels seus pressupostos, es veurà reduïda en un 30% per a exercicis
futurs, sense que sigui inferior a 700.000 €. Aquest 30% romandrà en el pressupost de
l’Ajuntament de Salou i serà destinat al desenvolupament, manteniment i millores
d’infraestructures i serveis per a la destinació turística de Salou.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
5. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon
a l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
6. Decret d’Alcaldia núm. 2884/2011, de 21 de juny, de delegació de competències
(publicada en el BOPT núm. 159, de 12 de juliol de 2011), modificat pel Decret d’Alcaldia
núm. 3980/2013, de 25 de juliol, assumint transitòriament per l’alcaldia titular
competències delegades a les diferents regidories

Acord
La Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, el següent:
1.

Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou, el Patronat municipal de
turisme de Salou i la federació empresarial d’hostaleria i turisme de la província de
Tarragona per tal de recolzar la iniciativa d’incorporar l’import recaptat en motiu de
l’impost turístic al pressupost del patronat municipal de turisme de Salou, segons
s’annexa.
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2.

Remetre còpia de l’acord de col·laboració, un cop signat, a la secretaria general per al
seu protocol i arxiu.

3.

Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.
Peu de recurs

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

ANNEX:
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
DE SALOU i LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’HOSTALERIA I TURISME DE LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER TAL DE RECOLZAR LA INICITIVA D’INCORPORAR
L’IMPORT RECAPTAT EN MOTIU DE L’IMPOST TURÍSTIC AL PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU.

Mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, el Parlament de Catalunya va crear l’impost sobre
les estades en establiment turístic.
El citat impost, conegut com l’impost turístic, és un mecanisme destinat a finançar polítiques
turístiques per a la millora de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i té per
objectiu nodrir el fons per al foment del turisme.
Els objectius són la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de
qualitat; la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, foment,
creació i millora dels productes turístics; desenvolupament d’infraestructures relacionades
amb el turisme.
El 30 % de la recaptació d’aquest tribut ha de ser destinat a les administracions locals pel
que,
l’Il·lm Sr. Pere Granados Carrillo, Alcalde de Salou; el Sr. Benet Presas i Sureda, Regidor
de Turisme i President del Patronat Municipal de Turisme de Salou i el Sr. David Batalla
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Chornet, President de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de
Tarragona,

MANIFESTEN

Primer.- La voluntat d’acord entre aquests organismes per tal de complir amb els objectius
fixats per la Llei 5/2012 en el municipi de Salou, i que són la promoció turística, l’impuls del
turisme sostenible, responsable i de qualitat; la protecció, preservació, recuperació i millora
dels recursos turístics, foment, creació i millora dels productes turístics; desenvolupament
d’infraestructures relacionades amb el turisme.
Segon.- Que el Patronat de Turisme de Salou crearà una Comissió Tècnica de Promoció del
Patronat Municipal de Turisme de Salou.
Aquesta Comissió estarà presidida pel President del Patronat Municipal de Turisme de
Salou, assistida pel Gerent del Patronat de Turisme i composta pel President de la
Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de la Província de Tarragona qui proposarà a
la vegada a quatre membres més, representants de cada un dels sectors turístics que
conformen la Federació que presideix, que en qualsevol cas hauran de tenir establiments
amb activitat econòmica al municipi de Salou.
La Comissió Tècnica de Promoció es podrà ampliar fins a un màxim de dotze membres.
A més a més, també en formarà part un representant designat directament des de
PortAventura.
La resta de membres seran designats directament pel propi President del Patronat de
Turisme per la seva vàlua professional i tècnica.
El funcionament i composició d’aquesta Comissió s’empara en el punt deu de l’article tretze
dels Estatuts del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
Tercer.- La Comissió Tècnica de Promoció esdevé un òrgan consultiu per l’estudi, la
deliberació,... que proposarà els seus acords al Consell d’Administració per la seva
aprovació, com a únic òrgan decisori.
Per tot l’anterior,
ESTIPULEN
Que l’Ajuntament de Salou aportarà, per mitjà del pressupost anual, el 100% de la quantitat
que rebi en concepte de l’impost turístic abans citat al Patronat Municipal de Turisme de
Salou per tal que aquest dugui a terme la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible,
responsable i de qualitat; la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos
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turístics, foment, creació i millora dels productes turístics en el municipi i per al municipi de
Salou.
Que l’aportació ordinària que l’Ajuntament efectua anualment al Patronat de Turisme, fixada
per a l’exercici 2013 en 970.000 €, a través dels seus pressupostos, es veurà reduïda en un
30% per a exercicis futurs. En qualsevol cas, aquesta aportació ordinària no podrà ser
inferior a 700.000 €.
Aquest 30% romandrà en el pressupost de l’Ajuntament de Salou i serà destinat al
desenvolupament, manteniment i millores d’infraestructures i serveis per a la destinació
turística de Salou.
Que en cas de retard del pagament d’aquesta quantitat corresponent a l’impost turístic per
part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salou conjuntament amb el Patronat
Municipal de Turisme cercarà la via per a resoldre aquest contratemps de tresoreria.
Que aquest acord sigui vigent mentre també ho sigui la Llei 5/2012, de 20 de març, i les
seves disposicions i aquestes no variïn, sens perjudici que tant el Patronat de Turisme de
Salou com l’Ajuntament puguin modificar-ne el seu contingut, o extingir la seva vigència, per
raons d’interès públic degudament acreditades.

I en prova de conformitat, es signen XX còpies a Salou, el XX de XX de 2013.
Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Benet Presas i Sureda
Regidor de Turisme i President del
Patronat Municipal de Turisme de Salou

David Batalla Chornet
Presidente de la Federació
Empresarial d’Hostaleria i
Turisme de la Província de Tarragona

Francisco Alijo Moyano
Secretari General de l’Ajuntament
de Salou i del Patronat Municipal
de Turisme de Salou”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
RATIFICA, per 15 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS, 2 de UMdC i 1 de RDS) i 5
abstencions (4 del PSC i 1 de UTPS), aquest acord de la Junta de Govern Local.

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

Sr. Pellicé:
-Sí. Bon dia, en aquest cas, en la ratificació d’aquest conveni el nostre vot serà favorable, el
que passa és que l’entenem un tant innecessari doncs la llei ja estableix que aquest 30%
procedent d’aquesta taxa anirà destinat al municipi i, per tant, és lògic que vagi destinat al
Patronat de Turisme donat que el seu objectiu és prioritària la promoció turística.
Ara bé, el que és cert i també vull deixar constància que tot i que el conveni preveu que el
100% de la recaptació d’aquesta taxa turística anirà al Patronat això no és ben bé cert
perquè per l’altre costat ja estableix que es reduirà l’aportació al Patronat de Turisme en un
30%. Jo no dic si hi estic en contra o a favor d’aquest fet, jo només fico de manifest que no
era el 100% de l’aportació de la taxa turística que vagi destinada al Patronat de Turisme. Per
tant, ja ahir al Patronat se’ns parlava que potser tot això, aquest conveni venia fruit de que
algunes veus parlaven de destinar aquests fons a la Diputació però la llei sempre ha sigut
molt clara en aquest sentit i només preveia que en alguns petits municipis pogués haver
estat els Consells Comarcals qui ho haguessin gestionat però en cap cas es parlava de les
diputacions, però en tot cas això ja era així a la llei però bé també diré que si hagués sigut el
Patronat de la Diputació doncs tampoc hauria sigut cap preocupació donat que s’ha
demostrat en els darrers anys que els recursos que ha destinat el Patronat de Turisme en
promocions sempre se n’ha tret una molt bona gestió i segurament hauria anat el 100%
d’aquesta taxa destinada a la promoció. Però torno a dir, estem d’acord que ja sigui així, al
municipi, perquè és així com ho estableix la llei i ha de ser al Patronat perquè estableix
també que ha d’anar a promoció. Una altra cosa és que aquest 30% que també estableix
que hauria d’anar per qüestions, aquest 30% que es reduirà de l’aportació al Patronat,
lògicament ha de ser per qüestions de millora de la promoció turística, desenvolupament
d’infraestructures relacionades amb el turisme, doncs sembla ser, i aquest és el següent
punt que vindrà, que el fet de destinar-ho a temes de neteja doncs bé, sí que podem
interpretar que tot és turisme però també entenem doncs que clar aquí, en tot cas, és un fet
que potser s’ha pressupostat malament el tema de la neteja i que probablement no hauria
d’anar finançat amb aquests fons però la destinació d’aquesta part que hauria d’anar
destinada a àmbits turístics doncs no hi estem massa d’acord. Però com dic, nosaltres
ratifiquem l’acord. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies, alguna intervenció més?

Sr. Garcia:
-Sí.
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Sr. Alcalde:
-Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Bé, aquest punt, en certa manera, està relacionat amb el punt que tractarem a continuació i
que és la cinquena modificació de crèdit al pressupost 2013 i a veure l’origen d’aquest és
com a conseqüència de la Llei 5/2012 que es va aprovar el dia 20 de març, on el Parlament
de Catalunya va crear aquest impost sobre les estades en establiments turístics, impost que
des d’un primer moment va trobar el rebuig de tots els grups polítics que conformem aquesta
corporació. Així al mes de desembre de l’any 2012 vam aprovar una moció conjunta on
consideràvem que l’aprovació d’aquest impost de forma unilateral per part del Govern de la
Generalitat provocaria, aquí dèiem textualment, una situació de conflicte i tensió i
perjudicaria al turisme afectant negativament a la competitivitat del sector i per aquest motiu
demanàvem que la Generalitat negociés amb el sector turístic aquest impost i que si
s’aprovava finalment, els ingressos derivats haurien de revertir als municipis turístics en
proporció amb l’activitat que cadascun d’ells generen. Doncs bé, aquest impost en principi
ha de ser un mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per a la millora de la
competitivitat de Catalunya com a destinació turística i si bé considerem que el 30% de la
recaptació d’aquest tribut que es destina a les administracions locals és insuficient ens
congratulem de que una part de les nostres reivindicacions s’hagin tingut en compte. I per
aquest motiu considerem que el conveni signat entre el Patronat Municipal de Turisme de
Salou i la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de la província de Tarragona per tal
de recolzar la iniciativa i incorporar l’impost turístic als pressupostos del Patronat Municipal
de Turisme és molt positiu.
El turisme és la major indústria del nostre municipi i és la nostra obligació, com a
representants de Salou, vetllar per potenciar-ho i considerem que amb l’aprovació i amb
l’aportació que farem com ajuntament al Patronat del 100% per tal que aquest dugui a terme
la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat; la protecció,
preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, foment, creació i millora dels
productes turístics en el municipi i per al municipi de Salou, és una decisió molt important pel
sector.
La reducció de l’aportació ordinària a la qual ja s’ha fet referència, l’Ajuntament de Salou
l’efectuarà anualment al Patronat de Turisme, fixada per aquest exercici 2013 en 970.000 €,
a través dels seus pressupostos i que es veurà reduïda en un 30% per a exercicis futurs, no
comportarà cap detriment pel sector turístic, ja que aquest 30% romandrà en el pressupost
de l’Ajuntament de Salou i serà destinat a desenvolupament, manteniment i millores de les
infraestructures i serveis per a la destinació turística de Salou. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Bé, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, la votació del nostre grup en aquest punt ve condicionada pel fet que en
l’acord a tres bandes que avui es sotmet a votació entre l’Ajuntament de Salou, el Patronat
de Turisme i la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de la província de Tarragona,
per tal que el 30% del Fons per al Foment del Turisme que corresponen a les
administracions locals, sigui gestionat pel Patronat de Turisme de Salou, aquest acord s’ha
signat, insisteixo, sense que, en cap moment, el Grup municipal Socialista hagi estat
informat, amb anterioritat a la signatura de l’acord, del contingut del mateix ni hagi pogut
donar la seva opinió al respecte.
De fet, d’acord amb la normativa actual, aquesta part del fons gestionada pels ajuntaments
ha d’anar destinada al finançament d’actuacions concretes “en l’àmbit de la promoció
turística”, des del punt de vista de la part del fons gestionat per les administracions locals i,
per tant, sembla adequat que sigui gestionada pel Patronat de Turisme, ara bé, en una
qüestió com aquesta, que està dins del que serien els objectius estratègics de ciutat, la
participació de tots els representants polítics locals, tant del govern com de l’oposició, per
nosaltres és una qüestió fonamental. Ja sé que vostès m’argumentaran que corria molta
pressa signar aquest acord perquè les diputacions, que també són entitats locals, volen
també gestionar aquesta part del fons i calia anticipar-se. Ara bé, des del nostre punt de
vista, la urgència de l’acord no exclou la possibilitat de convocar, per exemple, una Junta de
Portaveus amb caràcter d’urgència, per informar i escoltar a l’oposició en aquest tema, com
es va fer el dia 5 d’agost per la moció conjunta sobre la proposta del CRT que avui hem
aprovat.
D’altra banda i finalment aprofitem l’ocasió per insistir un cop més en què el sector del
comerç estigui representat en el Patronat de Turisme, i en totes les comissions que en
depenguin, doncs considerem que el comerç és una part fonamental de la nostra realitat
com a ciutat turística de primer ordre. És per això que donada la forma unilateral en la qual
s’ha portat a terme la signatura d’aquest conveni, així com la falta de participació del nostre
grup, el nostre vot serà el de l’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Benet, si us plau, en nom de CiU.

Sr. Benet:
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-Bon dia. Bé, voldria més que anar contestant individualment anar precisant coses que han
dit vostès, un tema, que ha dit el Sr. Garcia, que sí que és cert que vam presentar una moció
que tots vam rebutjar l’aplicació del que en aquell moment en dèiem taxa turística, una cosa
que posàvem com a condició o que demanàvem o exigíem al Govern de la Generalitat és
que hi hagués un consens amb el sector turístic. Aquest consens, després de moltes
reunions, són temes molt complicats, evidentment, i vista també la manca de recursos que
tenia o que té la Generalitat però aquest concert es va produir i es va donar. És cert que es
va produir i de la qual cosa ens n’alegrem i com deia el Sr. Garcia també de que els
ajuntaments hagin pogut gestionar una part d’aquests diners que es recapten al nostre
municipi.
En quant a la destinació del 30% d’aquest impost turístic sí que és cert, jo sempre ho he dit,
s’ha parlat d’ajuntaments, però aquesta llei parla d’administracions locals i bé, tots sabem
que administracions locals ho són tant els ajuntaments com consells comarcals com
diputacions provincials i també és cert que hi ha hagut peticions, per dir-ho d’alguna manera,
i fins i tot una voluntat de manifestar a les associacions, com a mínim que jo conegui,
d’àmbit provincial en el que em deien alguns d’ells que es gestionés a nivell de província.
Amb la qual cosa nosaltres vam creure la urgència d’arribar a un acord amb la federació que
aglutina tos els sectors i, en tot cas, vam parlar amb el Sr. Zacarias, ahir em vaig excusar
una mica per aquest tema, ara entenc la seva posició.
El comentari que fa el Sr. Pellicé em sorprèn una mica quan fa referència, no recordo les
paraules que ha fet servir, a l’administració per part de la Diputació. A veure, la Diputació de
Tarragona gestiona per mi impecablement bé, no hi ha res absolutament a dir de la seva
gestió, el que sí que és cert és que si hagués anat a la Diputació de Tarragona tampoc
sabem, el Sr. Alcalde és diputat i el Sr. Brull també és diputat, però el més probable és que
el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es nodreix, jo diria que gairebé
exclusivament, de la Diputació de Tarragona, possiblement també s’hauria estudiat reduir el
fons que hi ha destinat, no ho sé. En tot cas, el que sí que sabem és que la Generalitat ho
està fent i està augmentant, està fent com nosaltres, està augmentant la despesa en
promoció turística però no en tot l’import d’aquest impost precisament perquè si no hagués
sigut per aquest impost s’hauria hagut de reduir la despesa que es destina a promoció
turística i jo crec que això és una cosa que en el context actual hauria passat per tot arreu.
Jo voldria dir també que sempre s’ha anat millorant possiblement la relació amb els sectors
turístics de la ciutat i això encara reforça més aquesta vinculació. Ahir els hi anunciava als
regidors que estan presents al Ple del Patronat de Turisme de la col·laboració que es fa amb
el sector turístic en una acció que es fa a Moscou al mes de setembre i que en tot cas ho
veig molt positiu.
I, per acabar, al Sr. Henar. A veure, jo crec que hi ha coses que s’han d’anar fent
tranquilament però el Sr. Alcalde em va encarregar ja fa temps, fa setmanes, a mi i a la
regidora de Comerç que busquéssim, per cobrir una plaça al Patronat de Turisme, un
representant del sector comercial. Aleshores hi estem treballant i al que jo sí que em puc
comprometre és que abans del proper Ple jo li proposaria al Sr. Alcalde i, evidentment,
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d’acord amb el sector comercial i amb la regidora de Comerç li proposaré al Sr. Alcalde un
representant pel Patronat de Turisme. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Per al·lusions. Primer dir-li que parla d’un consens en quant al que era al seu moment la
tramitació de la llei d’aquesta taxa turística a nivell de Catalunya, jo li diria que més enllà de
Barcelona aquest consens no sé pas a on el va veure. En tot cas, no dic que n’hi hagi en
quant a la destinació dels fons, això és un altre tema. Però al seu moment en quant a
l’aprovació d’aquesta taxa aquest consens no va estar més enllà, com dic, del que podia ser
la ciutat de Barcelona.
Jo he dit, les meves paraules crec que eren que, no ens hagués generat massa preocupació
i torno a dir que nosaltres diem que hi estem d’acord amb aquest acord, ja ens està bé que
aquests fons vinguin al municipi, l’únic que volíem deixar clar és que no ens ha preocupat
des del punt de vista de la gestió perquè a vegades tot i que no es diu però es pot interpretar
que no hi ha preocupació per deixar-li a un ens o a un altre però la qüestió de la gestió, jo el
que deixo clar és que no m’hauria preocupat, des de l’àmbit de la gestió, que es fa dels
recursos pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Gràcies.

Sr. Presas:
-Només una cosa Sr. Pellicé, només una reflexió. La Diputació de Tarragona el seu àmbit
d’actuació lògicament són les dues marques i l’àmbit de la província de Tarragona. El nostre
àmbit d’actuació és Salou. És més fàcil que en sortim més beneficiats que amb l’altre perquè
segurament tindrà altres necessitats i ho dic sense buscar-hi cap segona intenció sinó
senzillament que a les comarques de Tarragona hi deu haver zones turístiques que
malauradament no tenen els ingressos turístics que tenim nosaltres. En tot cas, estem dient
gairebé el mateix.
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Sr. Pellicé:
-Perdoni jo, i acabo, no estic dient que el Patronat de Salou faci millor o pitjor gestió, això no
ho estic dient, de la mateixa manera que he parlat bé de la gestió de la Diputació. Però, en
tot cas, tampoc ho sabem com haurien anat els recursos. De la mateixa manera que em dius
que no sabem si s’hi hagués destinat el 100% dels recursos a promoció directa, no ho
sabem, per tant, tampoc podem valorar quina repercussió hauria tingut en quant a la
promoció des d’un altre ens de Salou i de l’entorn. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, volia dir alguna cosa?

Sr. Henar:
-Sí, d’entrada, l’explicació que s’ha donat per part del Sr. Benet Presas de la seva proposta
que ahir es va fer per part del grup municipal al Patronat per recordar-li dues coses. Primera,
si vostè recorda Sr. Benet, a l’inici d’aquesta legislatura, és a dir, fa dos anys, aquesta
mateixa intervenció ja la vaig fer al Ple del Patronat i vostè em va dir que s’ho miraria, fa dos
anys. Per tant, una cosa és fer les coses a un ritme adequat i una altra cosa és que
evidentment durant dos anys no s’ha fet res.
Segona cosa, segurament fa setmanes que li ha dit el Sr. Granados però resulta que ahir el
Sr. Granados no sabia, així ho va posar de manifest, si hi havia un espai per un representant
de Comerç, el senyor secretari va mirar els estatuts i va dir que sí que hi havia un lloc. Per
tant, m’alegro molt que efectivament doncs aquesta representació del sector comercial es
produeixi per fi en aquest municipi però no menystingui la força, la intervenció i la insistència
del Grup municipal Socialista en aquesta qüestió. Gràcies.

Sr. Presas:
-Sr. Henar, jo tindré molts defectes en la meva manera de ser però en tot cas jo crec que no
menystinc mai a ningú, ni a vostè ni al seu grup municipal ni a cap regidor ni grup municipal
d’aquesta sala, evidentment. Jo l’únic que l’hi he dit és que és veritat que ho vam manifestar
al començament, també és cert que durant tot aquest temps hi ha hagut contactes i sobretot
a través de la Regidoria de Comerç amb el sector comercial i, en principi, jo crec que ha
estat prou representada i amb un diàleg prou fluït.

Sr. Henar:
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-M’alegro que a la propera reunió del Ple del Patronat doncs ens doni o ens faci aquesta
proposta.

Sr. Presas:
-Sí, perdó, en la propera reunió del Ple del Patronat sí que em comprometro a què hi hagi un
compromís de l’alcalde.

Sr. Henar:
-Correcte, doncs. Per tant, agraïm i valorem molt positivament aquest acord.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Jo simplement voldria agrair al sector privat, als empresaris de Salou,
facilitar aquest acord pel que significa que garantim que el 100% dels diners recaptats a la
nostra ciutat es quedaran per promocionar la destinació turística de Salou i la marca Salou i
jo crec que això ens ajudarà moltíssim perquè són molts recursos econòmics que el que
faran serà donar a conèixer millor la nostra destinació. Una destinació que, evidentment, és
un gran referent com a marca turística a nivell europeu, això ningú no ho pot ficar en dubte,
però que la competitivitat que hi ha d’altres destinacions cada vegada és superior i que
aquests recursos econòmics ens permetran reforçar, encara molt més, aquesta promoció.
De fet, ben aviat aneu el Patronat de Turisme junt de la mà amb el sector privat a fer un gran
acte de promoció a Moscou, a la ciutat de Moscou, on també s’ha de dir que pràcticament és
la primera vegada que es fa que el sector privat, amb recursos propis, doncs també posa
diners que no és només de l’administració pública en aquests actes promocionals. Per tant,
hi ha un canvi de mentalitat i aquesta mentalitat es veu en benefici de la nostra ciutat i és
això el que vull remarcar, agrair als empresaris de Salou que realment vetllin pels interessos
de Salou, com és en aquest cas, la signatura d’aquest conveni. Per tant, gràcies empresaris
i continuem treballant de la mà, com estem fent fins ara, perquè això és la millor garantia
que tenim per l’èxit del nostre turisme a la nostra ciutat.

402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CINQUENA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL
PRESSUPOST DE L'ANY 2013

Vist que mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, el Parlament de Catalunya va crear
l’impost sobre les estades en establiment turístic, conegut com l’impost turístic.
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Vist que l’esmentat impost és un mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per a
la millora de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i té per objectiu nodrir
el fons per al foment del turisme amb activitats de promoció turística; impuls del turisme
sostenible, responsable i de qualitat; protecció, preservació, recuperació i millora dels
recursos turístics; foment, creació i millora dels productes turístics; desenvolupament
d’infraestructures relacionades amb el turisme i altres.
Vista la voluntat de la corporació d’establir un acord entre l’Ajuntament, el Patronat de
Turisme de Salou i la Federació empresarial d’hostaleria i turisme de la província de
Tarragona, d’acord al conveni adjunt aprovat en la Junta de Govern Local celebrada el
passat 13/08/2013.
Vist que l’esmentada voluntat requereix l’adopció de mesures econòmiques pressupostàries
competència del Ple municipal, consistents en transferir ingressos del Pressupost Municipal
al Pressupost del Patronat de Turisme amb l’aprovació d’un expedient de modificació
pressupostària en cada una de les dues entitats.
I vista, d’altra banda, la necessitat de suplimentar la consignació pressupostària de
determinades partides del pressupost municipal.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, 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 7 vots en contra
(4 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:

1. Aprovar amb període indefinit la transferència al Patronat de Turisme de Salou de la
totalitat dels ingressos recaptats per l’ impost turístic, en el termes del conveni.
Aplicar el punt anterior amb efectes de l’exercici actual, reduint per el present exercici 2013
en 270.000 € la aportació pressupostària amb transferència corrent de la partida
2013.07.432.41000.
Assignar l’ import de 270.000 euros del punt anterior a les partides següents:
Partida

Concepte

Import

03 162 22715
20 169 22114

Recollida d’escombreries i neteja viària
Material tècnic Brigada

245.000€
25.000€

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-El meu vot serà a favor perquè en definitiva el que estem aprovant aquí és un ajustament
pressupostari, transvasar diner del Capítol IV del pressupost del Patronat al Capítol II de
despesa general. És cert que la taxa, els diners provinents de la taxa, el Sr. Benet ens va
informar que la xifra aproximadament serà entre 600-700 mil euros, incrementaria d’una
manera molt significativa en termes absoluts l’aportació, bé, la disponibilitat pressupostària
que tindria el Patronat de Turisme. És lògic que davant d’un creixement tan important sobre
pràcticament 1 milió de pressupost que té, una mica més, si hi anessin els 700.000 €
íntegres aquí disposaríem d’un pressupost d’un 70% més, és lògic que es tingui una
rectificació futura en quant a l’aportació municipal al Capítol IV que es xifra en un sol bàsic
de 700.000 € que és el que s’aplica ara.
D’altra banda, per tant, com enguany és el primer em sembla lògic que es faci aquesta
rectificació en el benentès que aquesta aportació de 600.000 € li arribi al Patronat amb la
qual cosa en termes absoluts, com ja li dic, tindran un pressupost molt elevat.
D’altra banda, aprofito per a dir que no és la primera vegada que dic que aquestes taxes que
van destinades a la promoció del Patronat de la ciutat és un concepte molt ampli, jo no estic
d’acord que la única promoció possible d’una ciutat es faci a l’exterior. De res serveix una
promoció a l’exterior, ho dic per no lligar-nos pressupostàriament i exclusivament a la
promoció exterior, de res serveix una promoció exterior si tenim la ciutat mal endreçada. Per
a mi, tant o més important és la promoció dins de la ciutat, començant per nosaltres
mateixos, una ciutat neta, una ciutat segura i, per tant, em sembla absolutament lògic que
més enllà del rigor pressupostari que hagi pogut tenir en quant a aquests 245.000 € vagin a
la neteja viària, jo no sé si hi haurà ampliacions, jo no sé si hores d’ara es té consciència de
que falta. Però en tot cas em sembla ben utilitzat destinar una petita part, un percentatge
raonable d’aquest pressupostat augment d’ingressos del Patronat per correcció a la neteja
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de la ciutat, em sembla perfectament bé i, per tant, crec que és la millor manera també, per
a mi, la millor manera de fer promoció d’una ciutat des de l’interior. Gràcies. Per tant, el meu
vot serà a favor.

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

Sr. Pellicé:
-Sí, de fet ja ho hem manifestat anteriorment, el nostre vot en aquest punt serà en contra, no
tant per la reducció d’aquesta part del pressupost destinat al Patronat que ja hem votat
aquell acord a favor, per tant no tant per això sinó per la finalitat i els objectius del conveni
que estableix la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat;
la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, foment, creació i
millora dels productes turístics en el municipi i el desenvolupament d’infraestructures
relacionades amb el turisme, per tant, ens sembla que aquesta destinació no compleix ben
bé els objectius d’aquest conveni i, a més a més, reflecteix també que aquest pressupost de
la brigada i aquest pressupost, al seu moment, no es va fer bé i que ara, en aquest moment,
s’ha de complementar. Per tant, el nostre vot serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Garcia.

Sr. Garcia:
-Sr. Granados de manera molt breu. Simplement per dir que el vot del Grup municipal
Popular serà a favor per coherència política. He dit abans que aquest punt de l’ordre del dia
estava íntimament lligat amb el punt anterior i doncs amb l’explicació que hem fet en el punt
anterior entenem que es dóna per entés el vot favorable del Grup municipal Popular
respecte a aquesta modificació de crèdit del pressupost 2013. Gràcies.

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

Sr. Henar:
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-Gràcies. Aquest punt, com ja s’ha dit, va estretament vinculat al punt anterior pel qual s’ha
ratificat el conveni entre l’Ajuntament de Salou, el Patronat de Turisme i la Federació
d’Hosteleria. Si bé, en el punt anterior el nostre grup municipal s’ha abstingut, en aquest
d’ara votarà en contra per dos motius fonamentals
El primer és perquè, com ja hem dit en reiterades ocasions, els pressupostos que vostès ens
presenten no són reals. En l’informe d’intervenció d’aquesta modificació de crèdit es diu que
dels 270.000 € d’aquesta modificació, 245.000 € aniran a parar a complementar serveis i
activitats derivades de les activitats d’estiu com són la recollida d’escombreries i neteja
viària. De què serveix omplir-se la boca de que s’ha re-negociat i disminuït les despeses en
neteja, si després hem de reconèixer que Salou està brut i hem de suplementar la partida
corresponent? Quan després de tants anys ja sabem el què passa i el què passarà en els
mesos d’estiu. Creiem que és hora de deixar d’enganyar-se i pressupostar aquestes
despeses en els seus justos termes. Tampoc entenem la urgència a aquestes alçades de
l’any de gastar 25.000 € en material tècnic per la brigada si no és que es varen equivocar al
no pressupostar adequadament les partides d’aquesta brigada. Aquest és el primer motiu.
El segon motiu és pels mecanismes de finançament d’aquests 270.000 € que es treuen del
pressupost del Patronat. Clar, si resulta que del procés, ahir el Sr. Benet ens explicava que
es preveu un ingrés de 500.000 € per la taxa turística, per a l’ajuntament. Esperem a veure
què es el que decideix la Generalitat, encara no està clar si efectivament aquest fons serà
gestionat pels ajuntaments o serà gestionat per les diputacions, encara no està decidit. Per
tant, és a dir, imaginem-nos què passaria si efectivament al final la Generalitat decideix una
altra cosa, per tant, entenc que ens estem precipitant però, en tot cas, aquests 500.000 € el
que es fa és en comptes de traspassar-los al patronat per gestionar aspectes de promoció
turística i que és el que diu la llei, específicament promoció turística per les administracions
locals, es detreuen 270.000 € del pressupost del Patronat i aquests recursos es destinen a
recursos ordinaris.
Bé, nosaltres pensem que la recollida d’escombraries i material de la brigada, des del nostre
punt de vista, que poc o res tenen a veure amb l’àmbit de la promoció turística, insisteixo,
l’article 116·3 diu que el percentatge de fons gestionat per les administracions locals ha de
ser destinat al finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística i res
més, no es pot gastar en res més. Nosaltres entenem que la recollida d’escombraries i el
material de la brigada poc o res tenen a veure amb l’àmbit de la promoció turística doncs la
recollida d’escombraries no és cap actuació de promoció turística sinó un prerrequisit
ineludible d’un municipi turístic com el nostre i menys el material tècnic de la brigada i fer-ho
rebaixant l’aportació al Patronat, entenem que és un greu error, donada la necessitat de
foment del nostre destí turístic en un món tan extraordinàriament competitiu com és l’actual.
Per tant, el vot del nostre grup serà en contra.

Sr. Barragán:
-Sí, Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán, si us plau, en nom de CiU.

Sr. Barragán:
-Crec Sr. Zacarias que té una petita confusió, a veure si li puc aclarir. La taxa turística, el
que rebrem de la Generalitat, el que és el 30% de la taxa turística va íntegrament destinat a
promoció turística i per això se li dóna tots els diners al Patronat de Turisme, per tant, està
perfectament vinculat. Dir-li també que això que diu de la Generalitat que no es sap què farà
si al final ho donarà o no, la Generalitat ja ha fet la primera liquidació, ha fet la liquidació des
de novembre fins a març, l’ha fet als ajuntaments, ara està previst que faci la següent
liquidació de la taxa i trimestralment anirà fent liquidacions, que està calculada
aproximadament, no es sap encara, però al voltant dels 700.000 €.
Per tant, la destinació de l’import de la taxa turística queda clar que anirà únicament i
exclusivament destinada a promoció i tot el que vostè ha llegit. Aquests 270.000 € que
deixem d’aportar al Patronat sí que al conveni posa que aniran destinats precisament a
solventar temes turístics, millores urbanes, etc, etc. El Sr. Pablo Otal penso que ja ho ha
contestat, ho ha dit ben claríssimament, l’Ajuntament precisament destinarà aquests diners a
tot el que sigui millora urbana i millora pel turisme de Salou. S’ha posat en aquestes partides
perquè són unes partides molt globals, són partides que de fet el que ha sigut l’ampliació de
la neteja viària aquest estiu ja s’ha fet, ja estava contractada i el que es fa és precisament
complementar aquesta partida. I el material tècnic de la brigada exactament igual, són temes
precisament de millora contínua de cara al nostre turisme, es podien haver posat altres
partides, l’any vinent al pressupost ja ho detallarem millor el que passa és que aquest any
per no començar a destinar petites quantitats a diferents partides s’ha posat en aquestes
partides que són més globals però li puc assegurar que va tot destinat a la millora de la
infraestructura turística de Salou.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Barragán.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán lamento que no només no m’ho ha aclarit sinó que m’ha generat més confusió
encara. A veure, si resulta que la Generalitat té tan clar el destí final, d’on ve tanta pressa
pel tema de les diputacions? D’on ve tanta pressa? Si està clar que efectivament va a parar
als ajuntaments no corria tanta pressa signar aquesta qüestió.
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Però en qualsevol cas hi ha una qüestió molt clara. Escolti, l’aportació al Patronat és de
970.000 €, sí o no? Sí, actualment. L’aportació al Patronat és de 970.000 € si nosaltres
calculem, el Sr. Benet ho deia així, aproximadament mig milió d’euros, vostè diu 700.000 €,
doncs sumats els 970.000 € més 500.000 € això fa 1.470.000 € que disposarà el Patronat
d’aportacions per un costat de l’ajuntament i, per un altre, de la taxa turística. I aquests
500.000 € s’han de dedicar a promoció turística, article 116·3, promoció turística, res més,
no poden anar a res més. Què fan vostès? Vostès com que tenen dificultats des del punt de
vista de la liquidesa diuen doncs molt bé, rebaixem l’aportació al Patronat i en comptes de
970.000 € ho baixem 270.000 € i diem que el màxim que es pot transferir són 700.000 €. I
llavors a partir d’aquí incorporen 270.000 € al pressupost ordinari i el destinen a què? El
destinen a coses com la recollida d’escombraries i la neteja viària. Però escolti, promoció és
publicitat, promoció és vendre un producte i el producte que es té ha d’estar net abans
perquè si no no es pot vendre. Per tant, discrepo clarament de les opinions del Sr. Pablo
Otal perquè promoció és una altra cosa que neteja. La neteja és un concepte vinculat al
procediment ordinari, llavors el que vostès estan fent en el fons és detreure diners de la
promoció turística del municipi de Salou.

Sr. Alcalde:
-A veure el Sr. Benet vol parlar.

Sr. Presas:
-Gràcies alcalde. Per aclarir el que deia el Sr. Henar. A veure, aquest 30%, els 270.000 €,
són els que surten del conveni que diu literalment, aquest 30% romandrà en el pressupost
de l’Ajuntament de Salou i serà destinat a desenvolupament, manteniment, millores i serveis
per a la destinació turística. A partir d’aquí podem discutir si és més o menys ajustat però ve
d’això no ve de treure-ho de la promoció turística. Aquest 30% ve d’aquí. I pel que fa a la
quantitat sí que jo ahir vaig parlar de que sortien 600.000 €, és cert, però jo vaig dir que
podia ser una mica més però no em vaig atrevir a dir la quantitat.

Sr. Henar:
-Sr. Benet, estem d’acord que els diners de la taxa turística han d’anar destinats a promoció
turística? Que és el que diu la llei.

Sr. Presas:
-Sí.

Sr. Henar:
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-Promoció turística. Estem d’acord en què vostè tenia un pressupost de 970.000 €? Estem
d’acord en què el Patronat podria fer moltes més accions de promoció turística si a aquests
970.000 € se’ls hi sumessin 500.000 €? Sí o no?

Sr. Presas:
-I tant que sí.

Sr. Henar:
-Doncs ja està. Hi ha una qüestió que és evident i és clara Sr. Benet, el Patronat d’aquesta
manera perd recursos dels que podria tenir si apliquessin en aquest cas el criteri que ens
marca la normativa que regula la taxa turística.

Sr. Presas:
-D’acord i estem acabant l’agost, estem en un moment en què els plans d’actuació de l’any
s’estan fent dels pressupostos i el pla d’actuació del Patronat de Turisme i es comença a
crear el de l’any següent, no esperàvem, ningú esperava i ho vam comentar ahir al Patronat
de Turisme, ningú esperava que es cobrés enguany aquesta part de l’impost turístic,
esperàvem que sigués al 2014.

Sr. Henar:
-Però jo li he fet una pregunta molt concreta. Si no es toqués el pressupost ni es rebaixés el
pressupost ordinari del Patronat, els 970.000 €, l’aportació de l’ajuntament, més els 500.000
€ o 600.000 € que vostè tindria com a responsable polític del Patronat, no podria fer moltes
més activitats de promoció turística?

Sr. Presas:
-Sí.

Sr. Henar:
-Doncs ja està. Res més Sr. Benet.

Sr. Presas:
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-Sí i tindria un romanent més gran de tresoreria.

Sr. Henar:
-No perdoni, si té un romanent més gran de tresoreria seria per una incompetència política
seva que ha sigut incapaç de gastar-se adequadament el pressupost.

Sr. Presas:
-No quan s’ha incorporat això a l’època en què s’ha incorporat de l’any, perdoni.

Sr. Henar:
-Perdoni, doncs evidentment pot fer la lectura que vulgui però el que no pot fer és fer-nos
combregar amb rodes de molí.

Sr. Presas:
-Ho intento, ho intento.

Sr. Otal:
-Bé, si em permeten per al·lusions. Gràcies. Vamos a ver, yo creo que en definitiva lo que
aquí se está proponiendo es un acuerdo político, de voluntad política y como todo acuerdo
político es susceptible de tener diferentes opiniones.
A mi me parece que hay gente que no lo ha entendido, es decir, la voluntad política de este
ayuntamiento, del equipo de gobierno, en el cual coincido concretamente y plenamente y no
por ahora, porque ya lo he dicho incluso por escrito varias veces, es que dado que el
Patronato de Turismo de Salou va a tener con la incorporación de esa tasa, si finalmente se
confirma, de prácticamente un 70% más de dotación presupuestaria sencillamente es que
políticamente no se está de acuerdo con ese gran incremento, no se está de acuerdo
porque no se puede pasar de 1.100.000 € a 1.700.000 € y sencillamente se incorpora
íntegramente esa tasa a promoción, en el concepto más amplio de promoción y se hace un
ajuste de la aportación municipal que es el único sitio donde se puede hacer un ajuste. Pero
es que ese ajuste presupuestario que se hace va destinado, como ha dicho el Sr. Benet,
todo y que ahora lo encuadran en limpieza y tal, que a mi me parece perfecto porque es la
mejor manera de tener seguro y limpio un pueblo, eso es discutible, evidentemente, pero
con todo y eso en términos absolutos el Ayuntamiento de Salou sea para lo que sea tendrá
un 30% o un 35% más de presupuesto en los años posteriores si finalmente se concreta y
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eso obedece a una voluntad política, discutible pero a una voluntad política. Pero lo que es
incuestionable es que el Patronato del cual siempre he opinado que debería tener más
presupuesto, tendrá un 30% más y que el ayuntamiento dispondrá de mayor capacidad para
invertir en los asuntos de tipo turístico que considere oportunos. ¿Qué dice Sr. Brull?

Sr. Brull:
-Ahora lo hemos entendido. Comento Sr. Otal que ahora lo acabamos de entender después
de esa explicación, es una opinión, no hace falta que nos rebata, nosotros entendemos las
cosas y las cuestiones. Es una opinión y justamente usted está indicando que defiende que
el Patronato de Turismo tenga incremento de su presupuesto, cosa que en su intervención
no lo manifiesta de tal manera.

Sr. Otal:
-¿Cómo que no? Siempre lo he dicho. Bueno, en fin.

Sr. Henar:
-Sr. Otal, si em permet Sr. Granados, veig que l’equip de govern té un bon defensor de la
posició de l’equip de govern en la persona del Sr. Otal. Sr. Otal, evidentment, són posicions
polítiques diferents, vostè considera que en aquest cas allò pel que està pensada la taxa
turística i regulat per llei, insisteixo, no s’equivoqui Sr. Otal, regulat per llei, és la promoció
turística i, per tant, és a dir, vostè ens ha dit i constarà en acta, com és natural, que no està
d’acord en què s’incrementi en aquestes magnituds el pressupost del Patronat. Home, vostè
ho ha dit clarament. Per tant, vostè ha defensat aquesta qüestió, és molt lliure de fer el que
cregui oportú però evidentment, és a dir doncs, aquesta posició és contradictòria amb
alguna de les intervencions que jo a vostè li he sentit en d’altres moments.

Sr. Otal:
-Perdoni, contradictòria en cap cas. Le sigo diciendo que en mi opinión no lo han entendido
porque los 600.000 € irán íntegramente a promoción, así de claro pero habrá una
rectificación de la aportación municipal, esto lo entiende todo el mundo y ahora me confirma
que no lo han entendido.

Sr. Henar:
-Sr. Otal pero seguramente usted no ha entendido la pregunta que he hecho al Sr. Benet
Presas.
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Sr. Otal:
-No, no, así de claro. ¿Usted está de acuerdo en que los 600.000 € o 700.000 € irán
íntegramente, se incorporarán al presupuesto del Patronat e irá a promoción? Y a la que
usted llama promoción.

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Otal:
-Y a cambio, a cambio, el ayuntamiento hará una rectificación en el Capítulo IV de X que se
considera sobre 700.000 € y ese margen respecto a lo que tenía antes es lo que se puede
dedicar a cosas tan opinables como la que yo estoy diciendo y me confirma que no lo han
entendido.

Sr. Henar:
-Sr. Otal lo que hayamos entendido o no evidentemente és una cuestión subjetiva. Jo he fet
una pregunta al Sr. Benet Presas i m’ha hagut de reconèixer que sí que tindríem més
recursos. La qüestió és si el pressupost del Patronat, i sembla que és vostè qui no vol
entendre-ho, si el pressupost del Patronat, l’aportació del Patronat és de 970.000 €, per
funcionament ordinari anual, i la taxa turística diu que en aquest cas per llei ha d’anar a
incrementar-se, a incrementar la promoció turística vol dir, vol dir que aquests 500.000 €
podrien anar a promoció turística i no hi aniran, de tal manera que van al tema de la brigada.
Que no ho veu vostè Sr. Otal? És evident que és vostè qui no ho està entenent això, escolti,
jo estic segur que tota la gent, tots els ciutadans que estan escoltant això ho entenen
perfectament. Per tant, escolti, sí que anirà, sí que anirà la quantitat de 500.000 € o 600.000
€, els que siguin, però sí que és veritat que el Patronat no tindrà tots els recursos possibles
que podria tenir de l’altra manera i això nosaltres ja ho hem dit, i si no ho ha entès ho
lamento, que en aquests moments polítics de gran competitivitat del sector turístic és
fonamental que es puguin disposar de quants més recursos millor perquè una part d’aquests
500.000 €, clarament, no podran anar a promoció turística si resulta que els 970.000 € són
els de funcionament ordinari, jo crec que això també està molt clar.

Sr. Pellicé:
-Si em permet, jo no vull entrar en el debat però el que passa és que sí que està clar que al
final, com bé diu el Zacarias, al final en el còmput general hi haurà menys diners per
promoció que si s’haguessin entregat tots directament és el que nosaltres volem, però al
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final això és així. Al final aquests diners i si al final estem reclamant un 30% més per
promoció doncs ja ens venia donat amb aquest increment si es destinés el 100%, que si es
destina des d’un punt de vista del paper per l’altre costat se’n treuen 270. Però bé, en tot
cas, Sr. Benet, d’aquests 270 és que tampoc ens dóna temps a les alçades que estem de la
temporada de poder generar una gestió amb una major promoció. En tot cas, segons el
conveni això d’aquesta reducció del 30% es produirà cada any, per tant, sí que en els anys
posteriors sí que es podria fer una gestió diferent que aquests diners encara que s’hi
s’acaben treient per aquest 30% vagin destinats realment a àmbits més directes amb el
tema de la promoció i del tema turístic.

Sr. Benet:
-Sr. Alcalde, perdó, per acabar i espero no aixecar més polèmica perquè crec que és un
tema prou clar. Senzillament aquest 30% famós que parlem és fruti d’aquest acord signat a
tres bandes, això és el que estem dient. Evidentment si tinguéssim més diners gestionaríem
més. També és cert que tal i com ha dit el Sr. Zacarias, em sembla que ha sigut, en la
destinació dels diners que diu la llei, que diu exactament els usos, es podrien no transferir al
Patronat aquests diners, es podrien destinar a d’altres polítiques turístiques des de
l’ajuntament perquè la llei contempla altres possibilitats. I això entra dins de la política i de
les decisions polítiques que pren l’equip de govern i que pren l’equip de govern d’acord amb
un sector turístic. Jo ja entenc que vostès poden tenir un altre posicionament, ho entenc,
però en tot cas és això i això és fruit de l’acord aquest que dèiem del document signat amb
la Federació.

Sr. Alcalde:
-Bé, si no hi ha cap més intervenció, per acabar simplement una reflexió de tot el que s’ha
debatut en aquest punt i és el següent. És que una vegada més jo crec que ens oblidem, i
ara hi estava fent referència el Sr. Benet, en concret, però ens n’oblidem de que resulta que
aquest 30% que s’ha de treure del Patronat de Turisme és un 30% que ve pactat amb el
sector empresarial que recapta l’impost turístic, per tant, aquí estem debatent molt, està molt
bé el debat, però no ens oblidem que per primera vegada a l’Ajuntament de Salou estem
parlant del que seria un pressupost participatiu, en aquest cas, pel sector que recapta
l’impost. Aleshores, de què estem parlant? Si el propi sector més important que hi ha, en el
turisme a la ciutat, que és el sector de l’allotjament, hosteleria, apartaments, etc, s’arriba a
un acord amb ells per tal de determinar com han d’anar distribuïts aquests diners i què és el
que s’ha de fer amb el pressupost del Patronat, per tant, estem parlant d’un pressupost per
primera vegada consensuat i participatiu pel sector de la ciutat, pel sector civil i resulta que
aquí ja l’estem qüestionant. Jo crec que hem de fer tots plegats una reflexió perquè a
vegades ens oblidem que el sector civil, que la societat salouenca té una paraula que l’han
manifestada en un conveni i jo crec que això és el més positiu de tot això.

Sr. Henar:
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-Sr. Granados sigui precís perquè l’acord no l’hem qüestionat, estàvem parlant d’una
modificació de crèdit, ara nosaltres votarem en contra.

Sr. Alcalde:
-Vostès Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-No, no, no. Sigui correcte en la utilització de les seves expressions. L’acord no l’hem
discutit, és més, en el punt anterior que es parlava de l’acord nosaltres ens hem abstingut i
hem dit, hem dit, li recordo Sr. Granados, hem dit que ens sembla que el Patronat és un
instrument correcte, que el conveni és un instrument correcte, i ens hem queixat de la falta
de participació i per això ens hem abstingut, primera qüestió. Discutim la modificació de
crèdit perquè entenem que el Patronat encara podria haver tingut més recursos.

Sr. Alcalde:
-Justament és això.

Sr. Henar:
-No, perdoni, però no confongui els termes.

Sr. Alcalde:
-Escolti, deixi’m acabar. Justament és això i com diu el Sr. Otal vostè no entén res i perdoni
que li digui, ja parlaré amb el mateix terme com parla vostè. No se n’entera de la película
encara. Vostè està qüestionant el fet que hi ha un acord amb el sector privat, un pressupost
participatiu no només de la finalitat dels diners que es recapten amb l’impost sinó que estem
determinant la quantia que ha de tenir el Patronat de Turisme com a pressupost. Ho ha
entès ara? Si ho està dient vostè mateix. El sector privat ho troba bé.

Sr. Henar:
-Doncs escolti, molt bé. Però nosaltres creiem que necessita més recursos, què vol que li
digui.
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Sr. Alcalde:
-I el sector empresarial que recapta la taxa està d’acord amb això per això hem arribat a
aquest acord, aquesta és la clau. Perdoni, deixi’m acabar, deixi’m acabar.

Sr. Henar:
-Doncs nosaltres creiem que cal més pressupost pel Patronat. I vostè ha dit que és el sector
que recapta els impostos.

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Henar:
-No, perdoni, és el sector que paga els impostos, recaptar-los els recapta la Generalitat.

Sr. Alcalde:
-Perdoni però és que no té solució. Anem a votar. Sr. Zacarias per favor, les formes són
importants, per favor.

Sr. Henar:
-I tant, però respecti vostè també i no digui falsetats Sr. Granados, no digui falsetats, vostè
ha afirmat i les actes ho diran, perdoni Sr. Granados, i tothom ho ha escoltat, ha dit que
nosaltres estàvem en contra de l’acord i no és veritat.

Sr. Alcalde:
-Quina pena em causa veure això, de veritat.

Sr. Henar:
-Vostè és el president, vostè hauria d’actuar d’una altra manera.

Sr. Alcalde:
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-Sí, doncs miri, si calla ja ho faré perquè quant més parla més posem en evidència que la
ciutadania estigui cansada de la classe política.

Sr. Henar:
-En tot cas serà d’un sector de la classe política.

Sr. Alcalde:
-De la classe política.

Sr. Henar:
-Perdoni, insisteixo, no digui mentides, no digui falsetats, no falti a la veritat amb intenció que
això és una mentida. Vostè ha dit, vostè ha dit que nosaltres estàvem en contra de l’acord i
no és veritat i l’emplaço Sr. Granados, l’emplaço a que llegim literalment les actes, és a dir,
en la propera sessió. Vostè ha dit que estàvem en contra i no hem estat en contra i ho hem
dit clarament.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias la seva estratègia, miri, vostè ha parlat, ha dit vint paraules i la meitat són
faltes, és a dir, falta, ha dit, usted miente, usted falsea, escolti, prou, s’ha acabat, jo en
aquest debat no hi entro, no és el meu estil.

500.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.
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600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Pellicé:
-Sí, si em permet? Jo ho sento però aprofitaré el torn de precs i preguntes només per
matisar això que estava dient, és a dir, nosaltres hem votat a favor el conveni i seré molt
breu. El conveni l’hem votat a favor, hi estem d’acord i si el sector hi està d’acord hem
d’establir aquest 30% cap a l’ajuntament. Però el sector no ha votat que aquest 30% es
destini a neteja, ha votat el conveni, que aquest 30% vostès el puguin destinar al que
vulguin, però concretament que vostès el destinin a neteja no ho ha votat.

Sr. Alcalde:
-Però Sr. Pellicé, a veure, si ho ha entès.

Sr. Pellicé:
-És una matisació.

Sr. Alcalde:
-Vostè està dient algo que jo estic dient. Miri, el sector ha aprovat el següent, que es
recaptaran uns diners i que es reduirà en un 30%, és així o no és així? És això un
pressupost participatiu per primera vegada, sí o no? Està d’acord el sector que aquest 30%
que tant discutim, una altra cosa és la finalitat, jo no hi he entrat amb la finalitat. No, no, no.

Sr. Pellicé:
-Home, alcalde.

Sr. Alcalde:
-Escolti, no em faci dir el que no he dit, jo l’únic que he dit és que el sector està d’acord amb
reduir el pressupost del Patronat de Turisme, que era la tesis que estava mantenint el Sr.
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Otal, que ve justificat perquè, a més a més, a més a més, resulta que el sector hi està
d’acord. A partir d’aquí vostès interpretin el que vulguin.

Sr. Pellicé:
-Jo només li dic, li pregunto, el sector ha votat concretament que aquests 270.000 € vagin
destinats a neteja i a la brigada?

Sr. Alcalde:
-Concretament no.

Sr. Pellicé:
-Ja està, ja m’ha contestat, ja m’ha contestat. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Alguna qüestió més?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Cinc qüestions ràpides. El passat dijous 15 d’agost, dia de la Mare de Déu d’agost, es va
evidenciar una tremenda descoordinació entre les regidories de Platges i Seguretat
Ciutadana en relació al tancament de les guinguetes de platja quan, havent-se autoritzat
verbalment el tancament extraordinari fins a les quatre del matí per part de la regidora de
Platges, el regidor de Seguretat Ciutadana, al·legant desconeixement d’aquesta autorització,
va ordenar a la Policia Local que s’instés al tancament de les guinguetes a l’hora que
marquen les ordenances. És evident que el desprestigi d’aquesta descoordinació afecta
especialment a aquestes dues regidories, però també és evident que, per extensió, la imatge
que el Consistori va projectar davant de l’opinió pública va ser deplorable. Sense voler
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entrar en analitzar quin dels dos responsables polítics tenia la raó, el nostre prec és que
s’evitin espectacles com aquest que evidencien no només descoordinació, sinó també, i el
que és més greu, una extraordinària manca de capacitat de diàleg entre els partits del
govern, ja posat de manifest en diferents ocasions però que és especialment lamentable el
dia de la Festa Major d’estiu.
En segon lloc volem fer referència a l’anomenada Patrulla Jove, present en diferents actes
institucionals i actuant en coordinació amb la Policia Local, però amb dependència de la
regidoria de Participació Ciutadana. Nosaltres hem pogut comprovar com les seves
actuacions van més enllà de les purament informatives, es desplacen en cotxes patrulla de
la policia local, saluden militarment, i detectem que les seves tasques, com el seu nom de
patrulla indica i molts mitjans de comunicació recullen, semblen estar molt més vinculades a
tasques parapolicials que a tasques de participació ciutadana. La seva joventut, en molts
casos es tracta d’adolescents menors d’edat als quals se’ls ha vist fent feines després de
les 12 de la nit, la seva situació que entenem propera a la precarietat laboral doncs fan
aquestes feines, segons recull algun mitjà de comunicació, a canvi de compensacions en
forma d’entrades gratuïtes a Port Aventura o de les promeses que aquesta activitat els hi
servirà per sumar punts si es presenten a oposicions a la Policia Local, els riscos que en
definitiva poden córrer davant d’alguna conducta incívica que puguin denunciar, ens fan
considerar que aquests joves poden estar desenvolupant les seves tasques de voluntariat
en unes condicions poc segures i d’un alt nivell de precarietat, tot això sense comptar amb la
descoordinació, absolutament patent en el funcionament de la Patrulla de les regidories de
Participació Ciutadana i de Seguretat Ciutadana. El nostre prec, en aquest punt, és que es
revisi el funcionament d’aquesta anomenada Patrulla Jove i les seves tasques de voluntariat
i s’inscriguin en un ampli Pla Local de Joventut, que per cert, com ja hem dit en alguna altra
ocasió, caldria refer si volem tenir opcions de rebre ajuts de la Generalitat.
El tercer prec és relatiu a la utilització partidista, i per tant sectària, dels mitjans de
comunicació de l’Ajuntament i específicament de la pàgina web. Amb motiu de la reunió
convocada pel delegat del Govern a començament d’aquest mes d’agost, alguns grups
polítics, i en concret CiU, UMdC, RDS i un membre de UTPS, varen poder manifestar la
seva posició en la página web de l’ajuntament. El Grup municipal Socialista va enviar a
l’ajuntament la seva posició per la seva publicació, amb el mateix dret, entenem, que
qualsevol altre grup, i no li va ser publicada. Sr. Granados, aquesta és una utilització
partidista dels mitjans de comunicació que són de tots com és la pàgina web municipal. La
unitat política en qüestions essencials per l’Ajuntament de Salou s’ha de conrear i vostè ha
d’estar més interessat que ningú perquè com Alcalde és qui major responsabilitat té, i actes
com aquest no ajuden gens ni mica a potenciar aquesta unitat. La qüestió està molt clara, o
vostè permet que tots els grups polítics de l’ajuntament puguin expressar la seva posició en
la pàgina web, o cap grup polític la pot expressar.
El quart prec és relatiu als incidents esdevinguts la setmana passada a l’edifici la Sirena del
carrer Carles Buigas, quan un dels vigilants privats que la comunitat té per controlar el tràfic
de drogues, que segons els veïns es dóna en aquest edifici, va ser apallissat per una
persona d’origen magrebí que molts relacionen amb una discoteca del barri. Els veïns,
segons han fet saber al nostre grup, fa temps que estan denunciant els fets i han volgut
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posar-se en contacte amb els responsables polítics de seguretat tant de l’ajuntament com de
la Generalitat sense que, segons ells, hagi estat possible fins que s’ha produït l’agressió. El
prec és molt clar: la situació de degradació patent de la zona recomana prioritzar les accions
de seguretat ciutadana en aquells barris i els responsables polítics locals de l’equip de
govern han de ser accessibles pels ciutadans, més quan, com s’ha posat de manifest, en
aquest cas tenien sobrades raons per reclamar la seva atenció.
I finalment, una qüestió pel Sr. Pedro Lavilla. Miri, “lo cortés no quita lo valiente” i sense
treure ni un punt ni una coma a les intervencions que en nom del Grup muncipal Socialista
he fet per criticar la seva gestió en els darrers mesos, en aquest cas tinc que felicitar-lo per
la cintura política que va demostrar quan, a la comissió del passat 30 de juliol va proposar
una reducció del la subvenció a Càritas i a Eluzay i, a proposta dels Grup municipal
Socialista i en atenció a l’extraordinària tasca que aquestes organitzacións estan
desenvolupant a Salou en aquests terribles temps de crisi, vostè va acceptar mantenir les
subvencions en les mateixes quantitats que l’any passat.
Per part d’aquest grup municipal res mes Sr. Granados. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, si no hi ha res més acabem.

Sr. Lavilla:
-Quería decirle algo al Sr. Zacarias.

Sr. Alcalde:
-Como quiera Sr. Lavilla.

Sr. Lavilla:
-Unas palabras por lo menos porque no es habitual, pues agradecerle las palabras y en todo
caso, aprovechar ya las circunstancias para decirle que si en algún pleno y debido al
acaloramiento que tenemos algunos y se nos va la boca y decimos cosas que pueden herir
pues pedir disculpas y ya está.

Sr. Henar:
-Si se refiere usted a lo de Fidel Castro tenga la absoluta seguridad que yo no me lo tomé a
mal, al contrario.
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Sr. Alcalde:
-Si no hi ha res més, si us plau, aixequem la sessió. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:29 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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