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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/6/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 29 DE MAIG DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 29 de maig 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 M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

S’excusa:
Sra. JULIA GÓMEZ MESONERO

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 7 DE MAIG DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 7 de maig de 2013, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 2494 FINS
AL NÚMERO 2961 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 2494 fins al número 2961 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Aquí tenim els punts 301, 302 i 303 que fan referència a la nul·litat de ple dret de les
actuacions municipals relacionades amb l’Escola de Comerç, si els hi sembla als regidors, a
les regidores i als portaveus procedeixo a la lectura de tots tres i al final els votem tots
conjuntament. Molt bé, gràcies.

 2
45
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

²0T1Q4H2B341K0A4H1CHAT»
²0T1Q4H2B341K0A4H1CHAT»
0T1Q4H2B341K0A4H1CHA

 SECXI0DC



30-05-13 10:56

301.- DECLARAR, SI S'ESCAU, LA NUL·LITAT DE PLE DRET DEL CONVENI SIGNAT
PEL SR. J. M. (EX-DIRECTOR DE L' ESCC) I EL SR. A. G. A. (PRODUCTORA 9 SENTIT)
DE CONFORMITAT AMB EL DICTAMEN 334/2012 DE LA COMISSIÓ JURÍDICA
ASSESSORA REUNIDA EN DATA 18 D'OCTUBRE DE 2012
Fets
1.

Vist els antecedents que figuren a l’expedient instruït per a la declaració de nul·litat de ple
dret del conveni signat en data 14 d’abril de 2011, pel Sr. J. M., en nom i representació de
l’Ajuntament de Salou i l’empresa A. G. A. - Productora 9 Sentit i les obligacions
econòmiques que dimanen del mateix.

2.

La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2012 inicia l’expedient per a la declaració
de nul·litat de ple dret del conveni signat en data 14 d’abril de 2011, pel Sr. J M., en nom i
representació de l’Ajuntament de Salou i l’empresa A. G. A. - Productora 9 Sentit i les
obligacions econòmiques que dimanen del mateix, a tenor del que disposa l’article 62
apartats e) i f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú i, atorgant audiència a
l’interessat.

3.

L’ esmentat acord va ser notificat en persona al Sr. A. G. A., en nom i representació de
l’empresa (Productora 9 Sentit).

4.

El 26 d’abril de 2012, R.E. 5010, el Sr. A. G. A., en nom i representació de Productora 9
Sentit, va presentar un escrit d’al·legacions en què d’ entre altres, al·legà que signà el
conveni amb la persona que manifestà que tenia capacitat de representació d’una institució
de caràcter públic; que la contractació no es va fer en frau de l’administració, en la mesura
que el preu establert era un preu normal de mercat; que es va respectar el sistema de
contractació proposat per l’òrgan administratiu contractant, i que el contracte oportunament
signat va ser imposat per l’ ESCC.

5.

Altrament manifesta que els treballs corresponents a la factura que aporta van ser prestats
i fins i tot acceptats pel responsable de contractació.

6.

En data 15 de maig de 2012, la coordinadora d’ensenyament i el cap del Servei de Suport
Intern, amb el vist i plau del Secretari general de la corporació, informarem sobre les
al·legacions presentades per la mercantil interessada,en el sentit de desestimar-les.

7.

En data 11 de juny de 2012, l’Interventor Municipal va emetre el seu informe, on posa de
manifest que compartia íntegrament els informes emesos per la coordinadora
d’ensenyament.

8.

La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió de data 12 de juny de 2012 va formular
la proposta de resolució per a declarar la nul·litat de ple dret del Conveni subscrit el 14
d’abril de 2011 entre el Director de l’ ECC i el representant de la “Productora 9 Sentit” i les
obligacions econòmiques que se’n deriven sobre la base de les causes de nul·litat
previstes en els apartats e) i f) de l’article 62.1 de la Llei 30/1992. En el mateix acord
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s’acordà suspendre el termini per a resoldre l’expedient fins que la Comissió Jurídica
Assessora no n’emetés el Dictamen preceptiu.
9.

En data 19 de juny de 2012 per ofici de l’Alcaldia es remeté a la Direcció General
d’Administració Local l’expedient de revisió d’ofici per tal l’enviés a la Comissió Jurídica
Assessora a fi que aquesta emetés el Dictamen corresponent.

10.

En data 13 de juliol de 2012, la responsable d’ Assistència Jurídica a les Entitats Locals,
amb el vist i plau de la Cap del Servei de Règim Local, informà favorablement sobre al
tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora.

11.

En data 22 d’agost de 2012 tingué entrada a la Comissió Jurídica Assessora la petició de
dictamen, formulada per l’Ajuntament de Salou, i tramesa per la Consellera de Governació
i Relacions Institucionals. El 30 d’agost de 2012, el Ple de la Comissió admeté a tràmit la
consulta referida, i en designà ponent en la sessió de 6 de setembre de 2012.

12.

La Comissió Jurídica Assessora reunida en data 18 d’octubre de 2012, va aprovar el
Dictamen 334/2012, amb la següent conclusió:

“S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici del conveni signat per l’Ajuntament de
Salou (ECC) i l’empresa productora “9 Sentit” i de les obligacions econòmiques que se’n
deriven.
13.

La Comissió Informativa de Serveis Interns en el decurs de la sessió de data 5 de març del
present, va dictaminar la proposta de resolució de declaració de la caducitat de l’expedient
administratiu 8719/2011 per a la declaració de nul·litat del conveni signat pel Sr. J. M. (exDirector de l’ ESCC) i el Sr. A. G. A. (Productora 9 Sentit), per haver transcorregut el
termini de 3 mesos des del seu inici; l’ inici d’un nou expedient de nul·litat de ple dret en
relació amb el conveni esmentat, incorporació de tota la documentació, tràmits, informes i
acords que formaven part de l’expedient 8719/2011 i, concedint un termini d’audiència de
10 dies a l’interessat, als efectes que manifestés el que estimés convenient.

14.

El Ple Municipal en el decurs de la sessió ordinària, de data 27 de març del present, vist el
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març del present, va
aprovar la declaració de la caducitat de l’expedient administratiu 8719/2011 per a la
declaració de nul·litat del conveni signat pel Sr. J. M. (ex- Director de l’ ESCC) i el Sr. A. G.
A. (Productora 9 Sentit), per haver transcorregut el termini de 3 mesos des del seu inici; l’
inici d’un nou expedient de nul·litat de ple dret en relació amb el conveni esmentat,
incorporació de tota la documentació, tràmits, informes i acords que formaven part de
l’expedient 8719/2011 i, concedint un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat, als
efectes que manifestés el que estimés convenient, d’acord amb el que disposa l’article
102.5 de la LRJPAC.

15.

Transcorregut el termini d’audiència sense que l’interessat hagi manifestat res (notificació
de 10 d’abril de 2013), procedeix la resolució de l’expedient atenent al Dictamen 334/2012
de la Comissió Jurídica Assessora en data 18 d’octubre de 2012.
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Fonaments de dret
1. La potestat de revisió d’ofici és atribuïda als ens locals, amb caràcter general, per l’article 173
del TRLMRLC.
2. D’acord amb aquest precepte els ens locals poden revisar les seves disposicions i els seus
actes i acords en els termes que estableixi la legislació reguladora del procediment
administratiu comú.
3. En quan al procediment de revisió resulten d’aplicació els previsions incloses a l’article 102
de la LRJPAC, així com les disposicions generals reguladores del procediment administratiu.
4. De conformitat amb l’ establert a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, es consideren íntegrament
incorporats els informes emesos en data 15 de maig de 2012 per la coordinadora
d’ensenyament i el cap del Servei de Suport Intern, amb el vist i plau del Secretari general de
la corporació, en data 11 de juny de 2012 per l’Interventor Municipal i, principalment, el
Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora núm. 334/2012, de data 18 d’octubre de
2012 i donant-se per íntegrament reproduïts els Fonaments Jurídics que contenen, en
concret els exposats per la mateixa Comissió Jurídica Assessora, que es constitueixen com a
argument de la present resolució.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

1. Declarar la nul·litat de ple dret del conveni signat pel Sr. J. M. (ex- director de l’ ESCC) i el Sr.
A. G. A. (Productora 9 Sentit) i de les obligacions econòmiques que dimanen del mateix,
d’acord amb allò exposat en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de 18 d’octubre
de 2012.
2. Comunicar la present resolució a l’interessat ales efectes oportuns.
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.

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció?

Sr. Henar:
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-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. Sr. Granados, regidores i regidors, senyores i senyors bon dia a tothom. Bé, com
ja s’ha explicat aquests tres punts estan relacionats i, per tant, faré una sola intervenció en
aquest sentit.
En diferents moments aquest tema ja s’ha tractat, és un tema que considerem molt greu pel
que significa de mala gestió dels recursos públics per part d’un regidor, sigui per acció, o bé,
per omissió. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya considera que
els tres expedients que conformen aquests tres punts de l’ordre del dia tenen greus defectes
i, per tant, són nuls de ple dret perquè s’han portat a terme sense complir els requisits de la
Llei de contractes de les administracions públiques que exigeixen que aquests contractes es
facin amb la màxima transparència, publicitat i concurrència i són criteris que han d’estar
presents en totes les contractacions de totes les administracions públiques. Si comptem les
quantitats que estan en joc, en aquests tres expedients, estem parlant de 468.000 €, IVA
exclòs, pel conveni amb la productora anomenada 9 Sentit, 9.660 € del conveni entre
l’Ajuntament de Salou i l’empresa Escola de Formació Continuada S.L. (EFAC) i de
46.519,70 € per l’emissió de 35 factures a pagar per l’ajuntament emeses per l’empresa
Digital Development Studio, S.L. És a dir, estem parlant d’un total de 524.179 €, és a dir,
més de mig milió d’euros que es van comprometre, d’acord amb els dictàmens de la
Comissió Jurídica Assessora, sense respectar la llei. Quantitat força considerable malgrat
que a algun membre del Grup municipal del Partit Popular li sembli dues tonteries. Per
aquests i d’altres motius, eh, però per aquests i altres motius, nosaltres, el nostre grup, ha
demanat en diferents ocasions la dimissió del Sr. Pedro Lavilla, sense èxit fins al moment,
malgrat que estem absolutament convençuts de la responsabilitat política que el Sr. Lavilla
va tenir en tot aquest desgavell econòmic.
Avui aprovem, i el meu grup votarà a favor, com no pot ser d’altra forma, la declaració de
nul·litat de tots els actes que van originar aquestes irregularitats i, a partir d’aquí, em consta,
també de conformitat amb els acords de la Junta de Govern que s’han anat prenent sobre
aquests temes, caldrà depurar responsabilitats jurídiques i penals si n’hi hagués lloc. Em
consta, insisteixo, la voluntat de la Junta de Govern, ha estat per acord de la Junta de
Govern, que, a més a més, em consta que s’estan fent les gestions necessàries, doncs bé,
Sr. Granados vostè té un pacte polític amb el Partit Popular per governar Salou i per aquest
motiu, malgrat les evidències que el Sr. Lavilla ha tingut greus responsabilitats polítiques en
aquestes irregularitats sobre les quals la justícia haurà de pronunciar-se, amb tota seguretat,
no ha tingut segurament la capacitat necessària, la fortalesa per prendre cap mesura, al tenir
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la certesa de que en cas de prendre-les, entenem que el pacte pot córrer perill. I nosaltres
ho podem entendre això des del punt de vista polític.
Ara bé Sr. Granados, si com a conseqüència del camí iniciat es posa en evidència la
responsabilitat jurídica o penal del Sr. Lavilla i vostè no prengués cap decisió política per
apartar-lo de les tasques de govern lògicament es faria còmplice i ens obligaria, en la nostra
tasca d’oposició responsable, a demanar la seva dimissió perquè no hi ha pacte de govern
que pugui estar per damunt del compliment de la llei i vostè ho sap. Doncs bé, arribat aquest
moment, si fos el cas, el meu grup vol manifestar-li amb tota fermesa i solemnitat des del lloc
que la ciutadania ens ha atorgat que es compromet públicament a garantir l’estabilitat del
govern municipal en defensa de l’interès general de Salou si com a conseqüència de la
depuració de responsabilitats polítiques, en les actuacions coherents que com alcalde vostè
hauria de prendre, en el cas hipotètic que això fos així, doncs el nostre compromís de donar
estabilitat, en la hipòtesi que el pacte de govern que vostè té en aquell moment es pogués
trencar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies per la seva intervenció, Sr. Zacarias. Jo dos matisos, miri, els pactes polítics
jo sempre he dit que obeeixen i es sostenen en interès de la ciutat, siguin dels colors que
siguin. I, evidentment, com vostè està aquí dient doncs els pactes no poden emparar-se o
sostenir-se en contra de la llei. Per tant, compartim la filosofia d’aquesta afirmació i reflexió
que ha fet vostè. També vull agrair al Partit Socialista doncs, el gest no envers a la meva
persona sinó envers al municipi de Salou en el sentit que davant de la hipotètica crisi, sigui
provocada per aquesta o sigui provocada per qualsevol altra, però davant d’una hipotètica
crisi doncs la seva responsabilitat de garantir, sigui a mi com alcalde o sigui al govern que
sigui, doncs, la responsabilitat de la governabilitat que és en definitiva la funció que hem de
tenir tots els grups polítics, els regidors i regidores d’aquest ajuntament, que és garantir
l’estabilitat política pel bé i bon funcionament de la ciutat de Salou i dels ciutadans i
ciutadanes de Salou. En aquest sentit doncs, gràcies.

302.- DECLARAR, SI S'ESCAU, LA NUL·LITAT DE PLE DRET DEL CONVENI SIGNAT
PEL SR. S. A. N., EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SALOU I EL SR.
G. M. F., EN NOM I REPRESENTACIÓ D'ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUADA, S.L
(EFAC) DE CONFORMITAT AMB EL DICTAMEN 355/2012 DE LA COMISSIÓ JURÍDICA
ASSESSORA REUNIDA EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2012
Fets
1. Vistos els antecedents que figuren a l’expedient instruït per a la declaració de nul·litat de ple
dret del conveni signat en data 21 de març de 2011, pel Sr. S. A. N., en nom i representació
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de l’Ajuntament de Salou i l’empresa Escola de Formació Continuada, S.L (EFAC) i les
obligacions econòmiques que dimanen del mateix.
2. La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2011 inicia l’expedient aprovant la
proposta de resolució provisional de declaració de nul·litat de ple dret del conveni signat en
data 14 d’abril de 2011, pel Sr. S. A. N., en nom i representació de l’Ajuntament de Salou i
pel Sr. G. M. F., en nom i representació de l’empresa Escola de Formació Continuada, S.L
(EFAC) i les obligacions econòmiques que dimanen del mateix, a tenor del que disposa
l’article 62 apartats e) i f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú i, atorgant audiència a
l’interessat.
3. L’ esmentat acord va ser tramès en data 26 de març de 2012, R.S. núm. 3312 al Sr. G. M.
F., en nom i representació de l’empresa Escola de Formació Continuada, S.L (EFAC) i rebut
en data 30 de març de 2012.
4. El 19 d’abril de 2012, R.E. 4711, el representant d’ EFAC, S.L va presentar un escrit
d’al·legacions en què s’oposava de a iniciar l’expedient de revisió d’ofici i al·legava que: no
concorrien els requisits legals per a declarar la nul·litat de ple dret; que prestà correctament
el servei encarregat; que actuà amb bona fe en signar el conveni per a implementar el curs i
que desconeixia la manca de legitimació i capacitat de la persona que signà el conveni en
nom de l’Ajuntament i que, en tot cas, per aquest fet hi hauria una concurrència de
responsabilitat de l’Ajuntament.
5. Altrament, també al·legava que s’hauria produït un enriquiment injust de la corporació i que el
procediment incoat hauria de preveure una indemnització pels danys i perjudicis causats.
6. En data 15 de maig de 2012, la coordinadora d’ensenyament i el cap del Servei de Suport
Intern, amb el vist i plau del Secretari general de la corporació, informarem sobre les
al·legacions presentades per la mercantil interessada,en el sentit de desestimar-les.
7. En data 11 de juny de 2012, l’Interventor Municipal va emetre el seu informe, on posa de
manifest que compartia íntegrament els informes emesos per la coordinadora
d’ensenyament.
8. La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió de data 12 de juny de 2012 va formular la
proposta de resolució per a declarar la nul·litat de ple dret del Conveni subscrit el dia 21 de
març de 2011, pel Sr. S. A. N., en nom i representació de l’Ajuntament de Salou i un
representant de la mercantil “EFAC, S.L” i de les obligacions econòmiques derivades
d’aquest conveni sobre la base de les causes de nul·litat previstes en els apartats e) i f) de
l’article 62.1 de la Llei 30/1992. En el mateix acord s’acordà suspendre el termini per a
resoldre l’expedient fins que la Comissió Jurídica Assessora no n’emetés el Dictamen
preceptiu.
9. En data 18 de juny de 2012 per ofici de l’Alcaldia es remeté a la Direcció General
d’Administració Local l’expedient de revisió d’ofici per tal l’enviés a la Comissió Jurídica
Assessora a fi que aquesta emetés el Dictamen corresponent.
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10. En data 13 de juliol de 2012, la responsable d’ Assistència Jurídica a les Entitats Locals, amb
el vist i plau de la Cap del Servei de Règim Local, informà favorablement sobre al tramesa de
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora.
11. En data 8 d’agost de 2012 tingué entrada a la Comissió Jurídica Assessora la petició de
dictamen, formulada per l’Ajuntament de Salou, i tramesa per la Consellera de Governació i
Relacions Institucionals. El 30 d’agost de 2012, el Ple de la Comissió admeté a tràmit la
consulta referida, i en designà ponent en la sessió de 6 de setembre.
12. La Comissió Jurídica Assessora reunida en data 8 de novembre de 2012, va aprovar el
Dictamen 355/2012, amb la següent conclusió:
“S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici d’un conveni signat per l’Ajuntament de
Salou i l’Empresa “Escola de Formació Activa i Continuada, S.L” (“EFAC”) i de les
obligacions econòmiques que se’n deriven.”
13. La Comissió Informativa de Serveis Interns en el decurs de la sessió de data 5 de març del
present, va dictaminar la proposta de resolució de declaració de la caducitat de l’expedient
administratiu 8717/2011 per a la declaració de nul·litat del conveni signat pel Sr. S. A. N., en
nom i representació de l’Ajuntament de Salou i el Sr. G. M. F., en nom i representació
d’Escola de Formació Continuada, S.L (EFAC), per haver transcorregut el termini de 3 mesos
des del seu inici; l’ inici d’un nou expedient de nul·litat de ple dret en relació amb el conveni
esmentat, incorporació de tota la documentació, tràmits, informes i acords que formaven part
de l’expedient 8717/2011 i, concedint un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat, als
efectes que manifestés el que estimés convenient.
14. El Ple Municipal en el decurs de la sessió ordinària, de data 27 de març del present, vist el
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 5 de març del present, va
aprovar la declaració de la caducitat de l’expedient administratiu 8717/2011 per a la
declaració de nul·litat del conveni signat pel Sr. S. A. N., en nom i representació de
l’Ajuntament de Salou i el Sr. G. M. F., en nom i representació d’Escola de Formació
Continuada, S.L (EFAC), per haver transcorregut el termini de 3 mesos des del seu inici;
l’inici d’un nou expedient de nul·litat de ple dret en relació amb el conveni esmentat,
incorporació de tota la documentació, tràmits, informes i acords que formaven part de
l’expedient 8717/2011 i, concedint un termini d’audiència de 10 dies a l’interessat, als efectes
que manifestés el que estimés convenient, d’acord amb el que disposa l’article 102.5 de la
LRJPAC.
15. L’esmentat acord fou notificat a l’interessat el dia 12 d’abril de 2013, qui va presentar
al·legacions el passat dia 13 de maig de 2013, manifestant, resumidament, el següent:
•
•
•
•

Reiteració del desacord de la interessada en l’inici de l’expedient de nul·litat de
ple dret.
No concurrència dels requisits legals de la declaració de nul·litat de ple dret de
l’article 62.1.e) i f) de la LRJPAC.
Desacord amb el nou fonament legal de nul·litat de ple dret de l’article 62.1.b) de
la LRJPAC.
Reconeixement d’enriquiment in just.
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16. Analitzades les al·legacions formulades, cal desestimar-les prenent en consideració el
Dictamen 355/2012 de la Comissió Jurídica Assessora de data 8 de novembre de 2012, tot
procedint a la resolució del present expedient en el sentit indicat en el mateix Dictamen
355/2012.

Fonaments de dret
1. La potestat de revisió d’ofici és atribuïda als ens locals, amb caràcter general, per l’article 173
del TRLMRLC.
2. D’acord amb aquest precepte els ens locals poden revisar les seves disposicions i els seus
actes i acords en els termes que estableixi la legislació reguladora del procediment administratiu
comú.
3. En quan al procediment de revisió resulten d’aplicació els previsions incloses a l’article 102 de
la LRJPAC, així com les disposicions generals reguladores del procediment administratiu.
4. De conformitat amb l’ establert a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, es consideren íntegrament
incorporats els informes emesos en data 15 de maig de 2012 per la coordinadora d’ensenyament
i el cap del Servei de Suport Intern, amb el vist i plau del Secretari general de la corporació, en
data 11 de juny de 2012 per l’Interventor Municipal i, principalment, el Dictamen emès per la
Comissió Jurídica Assessora núm. 355/2012, de data 8 de novembre de 2012 i donant-se per
íntegrament reproduïts els Fonaments Jurídics que contenen, en concret els exposats per la
mateixa Comissió Jurídica Assessora, que es constitueixen com a argument de la present
resolució.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat , el següent:
1. Declarar la nul·litat de ple dret del conveni signat pel Sr. S. A. N., en nom i representació de
l’Ajuntament de Salou i el Sr. G. M. F., en nom i representació d’Escola de Formació Continuada,
S.L (EFAC), d’acord amb allò exposat en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de data
8 de novembre de 2012.
2. Comunicar la present resolució a l’interessat ales efectes oportuns.
3. Obrir, com a peça separada, un nou expedient que s’haurà de tramitar per al pronunciament
del possible enriquiment injust de l’Ajuntament i la possible restitució a favor de l’empresa
contractista mitjançant la indemnització de danys i perjudicis.
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.
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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.

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

Fonaments de dret
1. La potestat de revisió d’ofici és atribuïda als ens locals, amb caràcter general, per l’article 173
del TRLMRLC.
2. D’acord amb aquest precepte els ens locals poden revisar les seves disposicions i els seus
actes i acords en els termes que estableixi la legislació reguladora del procediment administratiu
comú.
3. En quan al procediment de revisió resulten d’aplicació els previsions incloses a l’article 102 de
la LRJPAC, així com les disposicions generals reguladores del procediment administratiu.
4. De conformitat amb l’ establert a l’article 89.5 de la Llei 30/1992, es consideren íntegrament
incorporats els informes emesos en data 15 de maig de 2012 per la coordinadora d’ensenyament
i el cap del Servei de Suport Intern, amb el vist i plau del Secretari general de la corporació, en
data 11 de juny de 2012 per l’Interventor Municipal i, principalment, el Dictamen emès per la
Comissió Jurídica Assessora núm. 333/2012, de data 18 d’octubre de 2012 i donant-se per
íntegrament reproduïts els Fonaments Jurídics que contenen, en concret els exposats per la
mateixa Comissió Jurídica Assessora, que es constitueixen com a argument de la present
resolució.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Declarar la nul·litat de ple dret de les actuacions municipals per concurrència de l’article
62.1.e) de la Llei 30/1992, arrel de les quals es deriven les factures presentades per
l’empresa Digital Development Studio, S.L (Inspira), d’acord amb allò exposat en el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de 18 d’octubre de 2012.
2. Comunicar la present resolució a l’interessat ales efectes oportuns.

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.

304.- MODIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU
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Fets
1- Actualment es troba vigent en el municipi de Salou l’Ordenança de Civisme i convivència
ciutadana (BOP de Tarragona núm. 2, de data 04-01-2011) (modificació BOP de
Tarragona núm. 130, de data 06-06-2012)
2- Havent transcorregut pràcticament dos anys des de la seva entrada en vigor s’han pogut
observar diverses mancances i petits detalls en el redactat de la mateixa.
3- El dia 14 de març de 2013 es notifica sentència núm. 122/2013, de 15 de febrer de 2013,
del recurs de referència, recurs ordinari 98/2011, secció 5, de la Sala contenciosoadministrativa del TSJ de Catalunya, interposat per l’Associació Hotelera Salou,
Cambrils, La Pineda, per la qual, es sentencia:
“Primer.- Declarar la inadmissibilitat parcial d’aquest recurs en allò que es referèix a
la impugnació de l’article 4, i dels apartats 2 i 4 de l’article 20 de l’ordenança que es
objecte del present recurs.
Segon.- Estimar parcialment el recurs interposat per l’ASSOCIACIÓ HOTELERA
SALOU-CAMBRILS-LA PINEDA, tot anul·lant l’article 27 de l’ordenança impugnada
en la mida que permet la substitució de les sancions pecuniàries per altres mides
alternatives, i l’article 32 en la seva totalitat; i desestimar el recurs en les restants
pretensions”.
4- Es proposen les següents modificacions:

ART. 9
S’addiciona un nou apartat a l’article 9. Redacció final de l’article 9.7:
“Article 9.7. Faltar el respecte, menyspreu o qualsevol altre conducta contra un agent
de l’autoritat, quan aquesta conducta no sigui constitutiva d’infracció penal”

ART. 12
Redacció originària de l’article 12.1de l’ordenança
“Article 12.1. Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de
qualsevol tipus, en espais públics i, en especial, als carrers, places, platges i aquells
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llocs que puguin alterar greument la convivència ciutadana o la tranquil·litat de
l’entorn”
Redacció final de l’article 12.1 de l’ordenança
“1- Consum begudes alcohòliques:
a) Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de qualsevol
tipus en espais públics, als carrers, places, pàrkings, platges, interiors de vehicles
estacionats en aquests llocs i similars.
b)
Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit a
l’apartat 1 d’aquest article, quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A
aquests efectes, s’entendrà que es produeix l’esmentada alteració quan concorri
alguna de les circumstàncies següents:
1- Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es
faci de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a
l’aglomeració d’aquests.
2- Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat
de l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits
acústics o es vulnerin les normes sobre contaminació acústica i
mediambiental.
3- Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la
resta d’usuaris dels espais públics, o quan es vulnerin les normatives
sobre gestió de residus municipals i neteja viària, o es produeixin
actes de vandalisme en el mobiliari urbà.
4- Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de
menors o la presència d’infants i adolescents.”

ART. 13
Redacció originària de l’article 13 de l’ordenança
“Article 13. La realització de les conductes descrites a l’article precedent serà
constitutives d’infracció greu, i es sancionaran amb multa de 300 euros, tret que els
fets siguin constitutius d’una infracció més greu.”
Redacció final de l’article 13 de l’ordenança
“Article 13. La realització de les conductes descrites a l’article 12.1.a) serà
constitutiva d’infracció lleu i es sancionarà amb una multa de 100 euros, la resta
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seran infraccions greus i es sancionaran amb multa de 300 €, tret que els fets siguin
constitutius d’una infracció més greu”
ART. 18
S’addiciona un nou apartat a l’article 18. Redacció final de l’article 18.9:
“Article 18.9. Fer una utilització indeguda dels espais o elements de qualsevol edifici
públic o privat, incloent els establiments destinats a un ús turístic, que posin o puguin
posar en perill la seguretat pròpia o la de terceres persones. S’inclou dins d’aquestes
conductes, entre d’altres, la pràctica coneguda com a “balconing” i d’altres similars.
ART. 27
Es declara anul·lat per la sentència núm. 122/2013, de 15 de febrer de 2013, del recurs de
referència, recurs ordinari 98/2011, secció 5, de la Sala contencioso-administrativa del TSJ
de Catalunya.
ART. 32
Es declara anul·lat per la sentència núm. 122/2013, de 15 de febrer de 2013, del recurs de
referència, recurs ordinari 98/2011, secció 5, de la Sala contencioso-administrativa del TSJ
de Catalunya.

Fonaments de dret
1- Els articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL) i 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) atorguen als ens locals
territorials, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la
legislació de règim local, la potestat reglamentària i d’autoorganització.
2- D’acord amb els articles 22.2.d), 23.2.b) i 49 de la LBRL l’aprovació de les ordenances
municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels
instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la
corporació.
3- Els articles 49 i 70.2 de la LBRL, 178 del TRLMRLC i els articles 60 a 66 del Decret
179/1975, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
regulen el procediment d’aprovació de les ordenances locals: l’Ordenança ha de ser
aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats
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pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i
des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós
tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu ex art. 65.1 in fine del ROAS; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva; en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el
BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (6 de CIU, 4 del PP i 1 de
UTPS), 6 vots en contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el
següent:
1- Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l’Ordenança de Civisme i convivència
ciutadana d’acord amb el text que consta transcrit en l’exposició de fets d’aquest acord.
2- Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
de Civisme i convivència ciutadana juntament amb el projecte de la norma, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari de Tarragona i al
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, per un període de 30 dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
Aquest termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
de les publicacions en els diaris i butlletins oficials esmentats.
3- En el cas de no presentar-se reclamacions o al·legacions, el rpesent acord esdevindrà
definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior, de conformitat amb el previst en
l’article 65 del ROAS, havent-se de publicar el text íntegre en el BOPT per a la seva
entrada en vigor, i anunciar al DOGC la referència d’aquella publicació.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de
la seva publicació.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Pellicé:
-Sí, molt breument. Nosaltres en aquest cas ja ho vam manifestar en el seu moment, quan
es va aprovar l’ordenança cívica, que acabem fent ordenances, en aquest cas i en d’altres
casos, que fiquem normes que són a vegades de difícil compliment. Ja en el seu moment ho
vam manifestar i vam dir que hi havia alguns punts que ens semblava que a la realitat es
donen casos contemplats en ordenances que després no s’actua perquè tampoc no hi ha
capacitat. En la modificació que es fa avui hi ha un punt que ens sembla que pot donar més
conflictes, com és l’article 9·7, el fet de faltar al respecte i el menyspreu a qualsevol
conducta d’un agent de policia ens sembla que pot ser un tema que plantejarà conflictes.
Però com dic, les ordenances en quant a tot el tema de vestimenta doncs hi ha coses que
seran de molt difícil compliment. Per tant, ens sembla que de vegades aquestes ordenances
haurien de ser més realistes amb el que després som capaços de ficar en funcionament o
som capaços de fer complir. Tot i així nosaltres, tot i no veure-ho clar, ja ho vàrem
manifestar, com dic, a l’aprovació inicial, ens abstindrem esperant a veure que dóna de sí
aquesta ordenança.

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

Sr. Henar:
-Sí, gràcies Sr. Granados. Bé, les modificacions que es proposen de l’Ordenança de
Civisme i Convivència són de tres tipus. Hi ha un bloc vinculat a l’anul·lació de dos articles,
el 27 i el 32, per haver estat recorreguts davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i declarats nuls i que fan referència a la substitució de multes per treballs en
benefici de la comunitat i, el segon, a la impossibilitat de fer comissos. Nosaltres estàvem
d’acord amb aquestes dues qüestions, substituir les multes per feines en benefici de la
comunitat però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat que no i, per tant,
ho hem d’acatar. Per tant, fins aquí no hi tenim res a dir.
Un altre article, el 12, el que fa és una relació del consum de begudes alcohòliques a la via
pública que a l’ordenança inicial no hi era i, per tant, nosaltres també hi estaríem d’acord
amb aquesta qüestió.
I s’introdueixen dos articles nous que regulen qüestions abans no regulades. L’article 13,
que introdueix com a sancionable la pràctica d’una conducta d’alt risc per la vida de qui el
practica, que l’ordenança anomena “balconing”, jo no sé si això és un terme massa correcte,
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en tot cas, “balconing”. I l’article 9·7 que introdueix un nou concepte de falta lleu per faltar al
respecte als agents de l’autoritat.
Doncs bé, com ja dic, el nostre grup està d’acord en general amb tots els punts que ens
proposen a excepció feta d’aquest últim que he dit i dic 9·7 o 9·6, que no queda clara la seva
nomenclatura. No queda clar perquè d’acord amb les ordenances actualment vigents l’article
9 només té 5 subapartats Sr. Alarcón, per tant, aquest nou article li correspondria ser el 9·6,
això vol dir que segurament cap responsable polític del tema ni, pel que sembla, cap
responsable tècnic s’ha llegit amb cura, amb carinyo el redactat final d’aquesta proposta de
modificació de les ordenances, cosa que desgraciadament no diu massa al seu favor. Però
tot i així aquesta no és per suposat la raó per la qual el nostre grup votarà en contra. Doncs
l’article referit diu que es prohibeix i, per tant, serà considerat falta lleu i sancionable amb
una multa de 100 €, i cito textualment, “faltar al respecte, menyspreu o qualsevol altra
conducta contra un agent de l’autoritat, quan aquesta conducta no sigui constitutiva
d’infracció penal”. Nosaltres creiem que l’Ordenança de Civisme i Convivència hauria de
tenir com a principal objectiu el de contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de
convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans, la seva administració i els agents
de l’autoritat que la representen i introduir aquesta sanció, quan tots sabem
desgraciadament la facilitat amb la qual en un moment de tensió qualsevol gest, qualsevol
paraula pot ser interpretat com de menyspreu o com a falta de respecte, ens sembla fora de
lloc.
La Llei 1/92 de Seguretat Ciutadana s’atreveix a dir una cosa similar ja que, com a molt,
considera infracció lleu, insisteixo, la Llei de Seguretat Ciutadana, cito també textualment
“desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes dictados en directa aplicación
de lo dispuesto en la presente ley cuando ello no constituya una infracción”. Pero mai una
cosa tan vaga, tan ambigua, tan susceptible de ser interpretada com pot ser faltar al
respecte, menyspreu o qualsevol altra conducta contra un agent, per tant, interpretar que a
més al tenir l’agent el caràcter d’autoritat pública modifica la càrrega de la prova i pot
generar sentiments d’indefensió per part de la ciutadania. La normativa actual, tant la Llei de
policies locals com la Llei de seguretat ciutadana, ja citada, res no diu sobre aquest tema.
Nombroses ordenances de civisme i convivència que hem consultat, que hem consultat, i
parlo de l’Hospitalet, li parlo de Lleida, li parlo de Manresa, per posar alguns exemples que
em venen a la memòria doncs, no en parlen d’aquest tema i estem convençuts que això no
és per casualitat. Introduir-ho en aquest cas a Salou ens sembla innecesari doncs no hi ha
cap indici de falta de respecte massiu per part de la ciutadania envers als nostres policies.
Pot acabar introduïnt, a més, desconfiança entre la policia i els nostres ciutadans, la qual
cosa seria lamentable i manifesta una concepció, un concepte autoritari de les funcions
policials cap als ciutadans molt contrari al que ha de ser, el foment d’actituds de servei de la
Policia Local cap a la ciutadania de Salou que seria el nostre model policial.
Per tot això, el nostre grup votarà en contra.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies Sr. Zacarias. El Sr. Alarcón vol dir alguna cosa?

Sr. Alarcón:
-Sí, gràcies alcalde, bon dia. Bé Sr. Zacarias jo contestar-li una mica i dir que vostè no ha
llegit la normativa o no s’ha llegit les ordenances. Li he de recordar que el punt 6 sí que
existeix en aquesta ordenança, que es va modificar l’any passat i li explicaré tal i com està
redactat. Article 9·6 “No respectar la prohibició de banyar-se a la platja quan hi hagi bandera
vermella així com el fet de realitzar qualsevol activitat lúdica o d’esbarjo, tal com lloguer de
motos d’aigua, patins, etc, al mar. Aquesta infracció tindrà el caràcter de molt greu.” O sigui
que em penso que qui no es llegeix la normativa o l’ordenança és vostè.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Alarcón. En tot cas, és el que consta a l’expedient, és a dir, miri, jo li diré. Jo
quan s’ha fet aquesta modificació he demanat les ordenances actuals, vigents, i les tinc
aquí, que les pot llegir vostè, és a dir, doncs les que estan publicades, i en aquest cas,
doncs l’article 9 té cinc apartats. Per tant, sí que li pregaria, li dono la raó en la part que la
tingui, però sí que aprofitaria i li diria als seus tècnics, als tècnics de la seva àrea que quan
aportin documentació que és requerida pels regidors que li aportin fefaentment la que toca,
l’actual, la vigent, que no aportin falsetats com sembla que han aportat. Gràcies.

Sr. Alarcón:
-A mi el meu tècnic m’ha donat el butlletí oficial.

Sr. Henar:
-Escolti, vostè vingui i faci el mateix, no, no, és que el butlletí ofical de la província el tinc jo.

Sr. Alarcón:
-Del 2012.

Sr. Henar:
-No perdoni, on està l’apartat 9, doncs llavors estem llegint diferents apartats 9, “normes de
conducta”, article 9 Sr. Alarcón.
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Sr. Alarcón:
-Sí.

Sr. Henar:
-Llegeixi vostè bé, “normes de conducta”, cinco puntos, l’últim, “5. Les alarmes dels
establiments comercials hauran de ser declarades a la Policia Local amb indicació del
propietari o persona responsable”, art. 9.5.

Sr. Alarcón:
-Prenc nota i ho mirarem.

Sr. Henar:
-No, no, escolti, no sé quin és el 9·6 que vostè està llegint. Perdoni aquest és el que està
publicat al Butlletí Ofical de la Província, perdoni, el publicat, no una fotocòpia, el publicat.

Sr. Alarcón:
-És que també està publicat aquest.

Sr. Henar:
-No perdoni, això és el que està publicat. I, en tot cas, si el que ha passat és que se m’ha
donat un Butlletí Oficial de la Provincia incorrecte li prego que prengui mesures i si no
demani excuses.

Sr. Alarcón:
-Ja ho miraré, no es preocupi.

Sr. Henar:
-D’acord.
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305.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2243/2013, DE DATA 19
D'ABRIL DE 2013, QUE RESOL CESSAR EL SR. I. L. S., COM A FUNCIONARI
EVENTUAL DEL CÀRREC D'ASSISTENT A COMUNICACIÓ A LES ÀREES DE SERVEIS
INTERNS, ACCIÓ SOCIAL, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SEGURETAT CIUTADANA
Vist el decret d’alcaldia número 2243, de data 19 d’abril de 2013 i que es transcriu a
continuació:
“DECRET

Identificació de l’expedient
Cessar el nomenament com a personal eventual del senyor I. L. S., adscrit al lloc de
treball d'Assistent a comunicació a les Àrees de Serveis Interns, Acció Social, Promoció
Econòmica i Seguretat Ciutadana (codi 62002).

Relació dels fets
1. El 7 de juliol de 2011, per decret d’Alcaldia, número DEC/3092/2011, es resol
nomenar, entre altres, el senyor I. L. S., com a Assistent a comunicació a les Àrees
de Serveis Interns, Acció Social, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana, en
règim de confiança i plena dedicació.
2. El 15 de març de 2013, els grups polítics municipals de la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Salou, CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS acorden prescindir dels
serveis del senyor I. L. S., càrrec en règim de confiança i amb funcions d’assistents
en comunicació a les àrees de Serveis Interns, Acció Social, Promoció Econòmica i
Seguretat Ciutadana. S’acorda en aquest sentit que finalitzi la seva relació laboral
amb aquesta Corporació el proper 30 d’abril del present any.

Fonaments de dret
-

Article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el
qual estableix sobre el personal eventual que el nomenament i el cessament seran
lliures.

-

Article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al Servei
de l’Administració local de Catalunya, el qual disposa que el cessament o separació
del personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat
corporatiu.
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-

Article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el
qual estableix que el nomenament i cessament del personal eventual és lliure i
correspon a l’Alcalde o al President de l’entitat local corresponent.

-

Article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, el qual estableix el règim del
personal eventual i el seu nomenament i cessament.

-

Article 123 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, sobre el personal eventual.

-

Article 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya i article 21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el
comandament superior de tot el personal.

Resolució
Per tant, resolc:
1. Cessar el nomenament com a personal eventual del senyor I. L. S., adscrit al lloc de
treball d'Assistent a comunicació a les Àrees de Serveis Interns, Acció Social,
Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana (codi 62002), amb data d’efectes del dia
30 d’abril de 2013.
2. Donar compte al proper Ple Corporatiu i notificar aquesta resolució a l’/a la
interessat/da i traslladar-la a la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària, a les
Regidories de Serveis Interns, Acció Social, Promoció Econòmica i Seguretat
Ciutadana i al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i informar a la Junta de
Personal i/o Comitè d’Empresa, i a les seccions sindicals per al seu coneixement i
efectes.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

306.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ANNEX DE LA POLICIA LOCAL A L'ACORD DE
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE
SALOU
FETS
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1. El 27 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament aprova el conveni-acord pel període
2013-2015 del personal al servei de l’Ajuntament de Salou.
2. Vistes les diverses actes de reunió de la mesa sectorial de negociació de l’annex de
la Policia Local.
3. El 27 de març de 2013, el Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat emet
informe jurídic sobre l’Annex de la Policia Local.

FONAMENTS DE DRET
•

Considerant que l’Annex de la Policia Local compleix el que diu la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

•

Considerant que a l’Ajuntament de Salou, i en el present procés negociador s’ha
constituït una mesa sectorial de negociació per tractar temes concrets de la Policia
Local segons disposa l’article 34 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’empleat públic.

•

Considerant que la legitimació negocial per part de l’Administració l’ostenta el
Regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, tal i com es reflecteix
en el decret genèric de delegacions de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, i per
part dels funcionaris, son els representants sindicals qui gaudeixen del dret de
negociar en nom de tots els funcionaris tal i com disposa l’article 33 de l’EBEP.

•

Considerant que es una negociació col·lectiva que acaba amb un annex a l’acord
del personal funcionari, i cal que hi hagi el preceptiu acord plenari, ja que el Ple és
l’òrgan competent segons article 22.2, lletra i. De la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i article 52.2, lletra j. Del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, to això amb atenció al que disposa l’article 38.3 de l’EBEP.

•

Considerant el que disposa el Capítol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic sobre el dret a la negociació col·lectiva, representació i
participació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar, si s’escau, l’annex de la Policia Local a l’Acord de condicions de treball del
personal al servei de l’Ajuntament de Salou.
2. Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat i als
Representants Sindicals.
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Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM REFERENT A L'ÀMBIT DEL POLÍGON PAU CS-14. ESGLÉSIA SANT JORDI.
CAP SALOU
Vist que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2012, va aprovar
provisionalment la “Modificació puntual del POUM referent a l’àmbit del Polígon d’Actuació
PAU CS-14. Església Sant Jordi, de Cap Salou”.
Vist que un cop aprovada provisionalment, l’esmentada modificació puntual es va elevar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva, acordant aquesta en
sessió de data 29/11/12, literalment el següent:
“…..-1 Suspendre la tramitació establerta en l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a l’àmbit del polígon
d’actuació PAU CS-14. Església Sant Jordi. Cap Salou de Salou, promogut i tramès per
l’Ajuntament, fins que es doni compliment a les prescripcions següents:
1.1 Cal justificar específicament el manteniment o increment de la superfície del sistema
d’espais lliures del sistema objecte del canvi.
1.2 Pel que fa a la zonificació de la determinació d’un espai “no ocupable per l’edificació” en la
part nord, coincident amb l’espai determinat segons “Zona de valor 3 del plànol de Zones
de sensibilitat” o “Zona 1 del Plànol de Categories de protecció”, del Pla especial que es
tramita simultàniament, cal que quedin escrites aquestes paraules en el plànol d’ordenació
dins l’àmbit en qüestió.
1.3 Cal que, tant els plànols d’ordenació com els d’informació aportin la llegenda de les
diferents zonificacions urbanístiques que s’hi grafien.

-2 Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable word en versió catalana i
castellana, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
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s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3. Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

Vist que com a conseqüència de l’anterior, els Serveis Tècnics Municipals d’aquesta
Corporació han procedit a elaborar un Text Refós incloent les determinacions establertes per
la Comissió Territorial d’Urbanisme en acord de 29-11-2012, procedint mitjançant la present
resolució a la seva aprovació.
Atesa la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme abans esmentada, així com la
competència per aprovar el planejament general, prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la qual s’atribueix a l’Ajuntament en Ple, i
vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR el “Text Refós de la modificació puntual del POUM referent a
l’àmbit del Polígon d’actuació PAU CS-14. Església Sant Jordi. Cap Salou.(abril 2013)”
confeccionat pels Serveis Tècnics Municipals.
SEGON.- REMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona l’esmentat Text
Refós, per tal que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’aprovació
definitiva de l’esmentada modificació puntual, i adquireixi la plena executivitat.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 120/2013,
RECURS ORDINARI 631/2009 - PART ACTORA: FRANCE TELECOM ESPAÑA, S. A. I
ACUSAR REBUDA

Identificació de l’expedient:

Recurs Ordinari 631/2009, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per
France Telecom España, S.A., contra la resolució de data
23 de setembre de 2009 desestimant recurs reposició
interposat contra les liquidacions del primer i segon
trimestre de 2009 per la taxa mòbils.

Exp. Núm.

631/2009
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Execució de sentència.

Fets
1.

El 26 de març de 2013 es notifica sentència núm. 120/2013, de 25 de març de 2013,
del recurs de referència, procediment ordinari 631/2009,Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per France Telecom España, S. A.,
per la qual, es sentencia:

“FALLO: ESTIMAR el presente recurso contencios-administrativo interpuesto por la
representación procesar de France Telecom España, S.A. (Orange) y en
consecuencia anular y dejar sin efecto la resolución impugnada, así como las
liquidaciones giradas. Sin costas.”

2. Per diligència d’ordenació de 6 de maig de 2013, notificada el dia 7 maig de 2013, es
declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.

Fonaments de dret
1.

Article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa: una vegada ferma la sentència, l’òrgan que hagués dut a
terme l’activitat objecte del recurs, la durà al seu pur i degut compliment, comunicant-ho
així al òrgan judicial corresponent. El termini per a l’execució de la sentència és de 2
mesos.

2.

Article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, en el mateix sentit, article
22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: L’òrgan
competent per a la execució de la sentència és el Ple.

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

1. Procedir a l’execució de la sentència núm. 120/2013, de 25 de març de 2013, del recurs
de referència, procediment ordinari 631/2009, Jutjat Conentenció Administratiu número 1
de Tarragona, interposat per France Telecom España, S.A., i procedir, de conformitat
amb l’article 104 de la LJCA, a anul·lar i deixar sense efecte la resolució impugnada, així
com les següents liquidacions girades:
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Liquidació primer trimestre 2009:
Liquidació segon trimestre 2009:

Import
21.039,00 €
21.039,00 €

Núm. liquidació
2009 1293
2009 1483

2. Procedir a la devolució dels següents avals depositats:
Núm. Registre especial d’avals
Import
Aval primer trimestre 2009:
21.039,00 € 2009/20.174 Caja Madrid
Aval segon trimestre 2009:
21.039,00 € 2009/25.404 Caja Madrid

3. Acusar rebuda de la diligència d’ordenació de 6 de maig de 2013, notificada el dia 7 de
maig de 2013, pel qual es declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.

4. Notificar aquesta resolució al Jutjat de referència i a France Telecom España, S.A.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 75/2013,
RECURS ORDINARI 546/2009 - PART ACTORA: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S. A.
I ACUSAR REBUDA

Identificació de l’expedient:

Recurs Ordinari 546/2009, Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per
Telefonica Móviles España, S.A., contra la resolució de
data 2 de setembre de 2009 desestimant recurs reposició
interposat contra les liquidacions del primer i segon
trimestre de 2009 per la taxa mòbils.

Exp. Núm.

546/2009

Tràmit.

Execució de sentència.

FETS
1. El 22 de febrer de 2013 es notifica sentència núm. 75/2013, de 20 de febrero de 2013,
del recurs de referència, procediment ordinari 546/2009,Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Tarragona, interposat per Telefónica Móviles España, S.A.,
per la qual, es sentencia:
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“FALLO: ESTIMAR el presente recurso contencios-administrativo interpuesto por la
representación procesal de Telefónica Móviles España, S.A. y en consecuencia
anular y dejar sin efecto la resolución impugnada, así como las liquidaciones giradas.
Sin costas.”
2. Per Diligència d’ordenació de 27 de març de 2013, notificada el dia 2 d’abril de 2013, es
declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.
Fonaments de dret
1. Article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa: una vegada ferma la sentència, l’òrgan que hagués dut a terme l’activitat
objecte del recurs, la durà al seu pur i degut compliment, comunicant-ho així al òrgan judicial
corresponent. El termini per a l’execució de la sentència és de 2 mesos.
2. Article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, en el mateix sentit, article 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: L’òrgan competent per a la
execució de la sentència és el Ple.

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

1. Procedir a l’execució de la sentència núm. 75/2013, de 20 de febrer de 2013, del recurs
de referència, procediment ordinari 546/2009, Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Tarragona, interposat per Telefónica Móviles España, S.A., i procedir, de conformitat amb
l’article 104 de la LJCA, a anul·lar i deixar sense efecte la resolució impugnada, així com les
liquidacions girades, així com les següents liquidacions girades:

Liquidació primer trimestre 2009:
Liquidació segons trimestre 2009:

Núm. Liquidació
Import
42.078,00 € 2009 001287
42.078,00 € 2009 001442

2. Procedir a la devolució dels següents avals depositats:

Aval primer trimestre 2009:
Aval segon trimestre 2009:

Import
Núm. Registre especial d’avals
42.078,00 € 0030-1518-04-0139332-211 Banesto
42.078,00€ 0030-1518-02-0139973-211 Banesto
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3. Acusar rebuda de la Diligència de Notificació de 27 de març de 2013, notificada el dia 2
d’abril de 2013, pel qual es declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.

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

503.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL SEGON EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2013

FETS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2013, s’ha iniciat l’expedient per aprovar i
comptabilitzar el segon expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any 2013.

FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol I del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (6 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS) i 8
vots en contra (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:

1. Aprovar el segon expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any 2013 per
un import total de 215.716,12 € d’acord amb el següent detall:
NUM REG

DATA

NUM DOCUMENT

DATA

IMPORT

NIF

TERCER

F/2012/1798

01/01/2013

244422

30/04/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2012/2130

01/01/2013

246349

31/05/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2012/2529

01/01/2013

248416

30/06/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2012/2736

01/01/2013

A012138

02/07/2012

10,33

B43113034

FEYCASA SL

 30
45
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

²0T1Q4H2B341K0A4H1CHAT»
²0T1Q4H2B341K0A4H1CHAT»
0T1Q4H2B341K0A4H1CHA

 SECXI0DC

30-05-13 10:56



F/2013/1124

01/01/2013

256810

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1125

01/01/2013

256817

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1126

01/01/2013

256818

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1127

01/01/2013

256819

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1128

01/01/2013

256820

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1130

01/01/2013

256821

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1133

01/01/2013

256822

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1134

01/01/2013

256823

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1135

01/01/2013

256809

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1136

01/01/2013

256808

23/10/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1137

01/01/2013

250482

31/07/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1149

01/01/2013

252621

31/08/2012

421,26

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1150

01/01/2013

254936

30/09/2012

431,97

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1153

01/01/2013

256935

31/10/2012

431,97

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1154

01/01/2013

258850

30/11/2012

431,97

B62208244

AQUAVIDA SL

F/2013/1155

01/01/2013

260394

31/12/2012

431,97

B62208244

F/2012/2064

01/01/2013

A2012033

06/06/2012

1.429,40

B43509629

F/2012/2958

01/01/2013

120384

31/07/2012

12,32

39999891Q

AQUAVIDA SL
CONSTRUCCIONES
GREGORI SALVAT SL
ROS PERIS JOAN

F/2012/3134

01/01/2013

00740FACT120140

29/08/2012

10.347,49

A79524054

URBASER S.A.

F/2012/3135

01/01/2013

00740FACT120141

29/08/2012

10.347,49

A79524054

URBASER S.A.

F/2012/3132

01/01/2013

00740FACT120138

29/08/2012

26.880,97

A79524054

URBASER S.A.

F/2012/3133

01/01/2013

00740FACT120139

29/08/2012

26.880,97

A79524054

URBASER S.A.

F/2012/1870

01/01/2013

12066031

11/05/2012

73,48

B80441306

F/2012/3627

01/01/2013

12-376

01/10/2012

989,60

B43220839

F/2013/944

01/01/2013

12-417

02/11/2012

989,60

B43220839

F/2012/3459

01/01/2013

A/6692

31/08/2012

192,34

Q0801176I

F/2012/2994

01/01/2013

17160

30/03/2012

654,14

B43610005

GUILBERT ESPAÑA SL
SERVICIOS DESINFEC
ESTRADA SL
SERVICIOS DESINFEC
ESTRADA SL
AGENCIA CATALANA
DE CERTIFICACIO
ABELLO BURGOS SL

F/2012/3390

01/01/2013

12121571

14/09/2012

24,88

B80441306

F/2012/1821

01/01/2013

S1202892

01/05/2012

363,00

A43056787

F/2012/2086

01/01/2013

V1201495

29/05/2012

153,40

A43056787

F/2012/2087

01/01/2013

V1201496

29/05/2012

153,40

A43056787

F/2012/2883

01/01/2013

V1202132

31/07/2012

153,40

A43056787

F/2013/923

01/01/2013

12T1-003667

12/11/2012

4.097,67

B43887629

F/2013/924

01/01/2013

12T1-003731

15/11/2012

291,20

B43887629

GUILBERT ESPAÑA SL
PROMOTORA
MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES SA
PROMOTORA
MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES SA
PROMOTORA
MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES SA
PROMOTORA
MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES SA
SOCIEDAD DE
PREVENCION DE
NUEVA ACTIVA, S.L.U.
SOCIEDAD DE
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F/2012/3227

01/01/2013

A-321

30/08/2012

26,50

A43120120

F/2012/3298

01/01/2013

208710

31/08/2012

129,84

Q2866001G

F/2012/3299

01/01/2013

208691

31/08/2012

435,06

Q2866001G

F/2012/3300

01/01/2013

208433

31/08/2012

120,85

Q2866001G

F/2012/2809

01/01/2013

F120800744

02/08/2012

107,97

B82844358

PREVENCION DE
NUEVA ACTIVA, S.L.U.
FERNAN'S SA
CRUZ ROJA DE
ESPAÑA
CRUZ ROJA DE
ESPAÑA
CRUZ ROJA DE
ESPAÑA
CHUBB IBERIA SL -SIC-

F/2012/3626

01/01/2013

200/1

05/10/2012

98,87

B55569891

GALATEA LLIBRES SL

F/2013/866

01/01/2013

12162848

05/12/2012

18,05

B80441306

GUILBERT ESPAÑA SL

F/2012/1652

01/01/2013

210-12

20/04/2012

2.596,00

B43999556

F/2012/1963

01/01/2013

12/0239

28/04/2012

120,00

B65348906

F/2012/1357

01/01/2013

A12V87970009

15/03/2012

82,48

A83709873

F/2012/1358

01/01/2013

A12V87970010

15/03/2012

49,49

A83709873

F/2012/1406

01/01/2013

a12v86770008

15/03/2012

70,86

A83709873

F/2012/1407

01/01/2013

A12V87970005

15/03/2012

131,97

A83709873

F/2012/1409

01/01/2013

A12V87970007

15/03/2012

503,64

A83709873

F/2012/4843

01/01/2013

12000447

31/12/2012

2.241,27

B43735133

ALCA EDICIONS S.L.
AMBUMEDIC SERVICE,
S.L.
VALORIZA FACILITIES
SAU
VALORIZA FACILITIES
SAU
VALORIZA FACILITIES
SAU
VALORIZA FACILITIES
SAU
VALORIZA FACILITIES
SAU
CARTES SALOU SL

F/2012/4846

01/01/2013

12000486

31/12/2012

1.332,97

B43735133

F/2012/2254

01/01/2013

A12V87970014

18/06/2012

113,37

A83709873

F/2013/986

01/01/2013

tr12 450

04/07/2012

605,09

A43035443

F/2012/3581

01/01/2013

00012362

28/09/2012

137,94

B43501766

F/2012/2568

01/01/2013

A/12107

16/07/2012

306,80

B43360197

F/2012/883

01/01/2013

71281015

29/02/2012

811,76

A08001182

F/2013/897

01/01/2013

153/13

31/12/2012

1.769,63

B43635705

F/2009/3381

01/01/2013

SM10803/100067

31/08/2009

141,74

A08350621

F/2009/3938

01/01/2013

SM803/1000740

20/10/2009

1.959,94

A08350621

F/2009/3939

01/01/2013

SM803/1000741

31/10/2009

1.959,94

A08350621

F/2009/3940

01/01/2013

SM803/1000742

31/10/2009

2.253,93

A08350621

F/2009/3941

01/01/2013

SM803/1000743

31/10/2009

3.020,64

A08350621

F/2009/3942

01/01/2013

SM10803/100074

31/10/2009

2.416,51

A08350621

F/2009/3943

01/01/2013

SM10803/100074

31/10/2009

3.020,64

A08350621

CARTES SALOU SL
VALORIZA FACILITIES
SAU
BALDOMERO
MARTINEZ SA
INSIGNIAS CORTS SL
TRANSPORTES
EXCAVACIONES
SALOU SL
SECE SA
ENVELATS ELIAS, SL
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
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F/2009/3944

01/01/2013

SM803/1000746

31/10/2009

2.114,45

A08350621

F/2009/3950

01/01/2013

SM803/1000752

31/10/2009

2.949,30

A08350621

F/2009/3952

01/01/2013

SM803/1000754

31/10/2009

1.258,37

A08350621

F/2009/3954

01/01/2013

SM803/1000756

31/10/2009

116,19

A08350621

F/2009/3955

01/01/2013

SM803/1000757

31/10/2009

56,63

A08350621

F/2009/3956

01/01/2013

SM803/1000759

23/10/2009

8.207,23

A08350621

F/2010/5354

01/01/2013

SM 10803/10005

02/11/2010

32,39

A08350621

F/2010/5355

01/01/2013

SM10803/100058

02/11/2010

188,87

A08350621

F/2010/5356

01/01/2013

SM10803/100058

28/10/2010

465,77

A08350621

F/2010/5357

01/01/2013

SM10803/100058

02/11/2010

2.416,51

A08350621

F/2010/5358

01/01/2013

SM10803/100058

02/11/2010

2.114,45

A08350621

F/2010/5359

01/01/2013

SM10803/100058

02/11/2010

3.020,64

A08350621

F/2010/5360

01/01/2013

SM10803/100589

02/11/2010

105,27

A08350621

F/2010/5361

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

194,36

A08350621

F/2010/5362

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

1.959,94

A08350621

F/2010/5363

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

8.207,23

A08350621

F/2010/5364

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

2.253,93

A08350621

F/2010/5365

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

56,63

A08350621

F/2010/5366

01/01/2013

SM10803/100059

02/11/2010

116,19

A08350621

F/2010/5367

01/01/2013

S,10803/100059

02/11/2010

116,19

A08350621

F/2010/5368

01/01/2013

SM10803/1000

02/11/2010

1.258,37

A08350621

SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
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LIMPIEZA S.A.
F/2010/5369

01/01/2013

SM10803/100060

02/11/2010

475,72

A08350621

F/2010/5370

01/01/2013

SM10803/100060

01/11/2010

475,72

A08350621

F/2010/5371

01/01/2013

SM10803/100060

02/11/2010

476,31

A08350621

F/2010/5372

01/01/2013

SM10803/100060

02/11/2010

443,25

A08350621

F/2010/5373

01/01/2013

SM803/1000751

31/10/2009

2.359,44

A08350621

F/2010/5374

01/01/2013

AM803/1000752

31/10/2010

2.949,30

A08350621

F/2010/5375

01/01/2013

803/10716

31/08/2007

17.966,13

A08350621

F/2010/5376

01/01/2013

803/10717

31/08/2007

17.966,13

A08350621

F/2010/5377

01/01/2013

803/10896

31/10/2007

16.719,60

A08350621

TOTALES

SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.
SERVICIOS
ESPECIALES DE
LIMPIEZA S.A.

215.716,12

2. Realitzar els assentaments comptables que calguin pel reconeixement extrajudicial de
crèdits de 2013.

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

Sr. Otal:
-Sí.

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

Sr. Otal:
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-Bon dia. Bé, el meu grup votarà a favor d’aquest reconeixement de crèdits del pressupost
2013 per aquesta xifra que juntament amb l’anterior, que ja vam aprovar, dóna una xifra
realment elevada, més de 500.000 €. No és la previsió que es va parlar inicialment però és
suficientment important i ho faré senzillament perquè entenc que són unes factures
revisades des del punt de vista tècnic i s’han de pagar, són serveis prestats, són correctes i
entenc que la meva responsabilitat és donar cobertura legal i jurídica a través del Ple a uns
serveis que ens han prestat i que s’han de pagar. Dit això, és veritat que el finançament
anirà amb majors ingressos obtinguts enguany que teòricament haurien hagut d’anar l’any
passat. Però també és cert, també és cert que el marge de maniobra que teníem al 2012
pels imprevistos també hi era, recordem que a la pujada real de l’IBI que per qualsevol punt
de pujada era pràcticament un milió i mig d’euros que tenia de pujada hagués donat per
cobrir aquestes desviacions que, d’altra banda, són relativament normals. També és cert
que estem ara subjectes a un pla d’ajust que ens permet vigilar i ser molt rigorosos amb el
pressupost.
Per tant, el meu vot serà a favor però és una llàstima que no s’hagi pogut finançar amb
transferències entre partides o amb el romanent líquid de tresoreria que sempre hi ha
d’economia de partides i ho hem de fer amb un ingrés que ha vingut, que sí que anava ja
carregat l’any passat, majors ingressos que ja venien, pràcticament 600.000 €, descomptats
a l’actualitat. Però bé, és una cosa que s’ha de pagar i estant revisades des del meu punt de
vista cal donar-hi cobertura legal. Gràcies.

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

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Sí, molt breument. El nostre vot serà en contra. Farà un mes ja aprovàvem una modificació
de 353.000 €, al cap d’un mes doncs ja estem fent la segona modificació. Sí que estem
d’acord en què les factures s’han de pagar, evidentment, i el més ràpid possible, però ens
sembla que hi ha una manca de previsió i, en el seu moment, doncs es va dir que
segurament no s’arribaria a aquests 944.000 €, doncs bé, ja ho veurem, de moment anem
pel camí i ja veurem si hi arribem o no. En tot cas, el nostre vot serà en contra.
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Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Bé, ja s’ha comentat, d’acord amb l’informe d’Intervenció, l’any 2012 es va tancar amb un
saldo negatiu de 2.066.000 €, si bé, en cas que s’hagués produït l’ingrés de 2,5 milions pel
dret de superfície del Bon Preu-Esclat, en realitat, el saldo hauria estat positiu amb un valor
de mig milió. Des del punt de vista pressupostari l’any 2012, per l’Ajuntament de Salou, va
ser un any molt especial, doncs des del punt de vista dels ingressos es van comptabilitzar un
increment de l’IBI del 19,35% en relació al 2011, és a dir, vam pagar un 19,35% més que al
2011 degut a la suma de la pujada de les ordenances fiscals, d’un 8,5% aprovats per
l’ajuntament, més el 10% a què el Govern de Madrid ens va obligar i que es manté durant tot
el 2013. Juntament amb això, amb l’ingrés extraordinari pel dret de superfície, abans citat,
de 2,5 milions, per aquests dos conceptes, li repeteixo, amb caràcter extraordinari, al 2012
es va ingressar un mínim de 3 milions per l’Impost de Béns Immobles i 2,5 milions per la part
del dret de superfície. Per tant, estem parlant de 5,5 milions d’euros més que al 2011, amb
caràcter extraordinari. Com a contrapartida, al 2011 hi havia 3,3 milions d’euros de factures
que no es van poder pagar al 2011 i que es van traslladar al 2012. Doncs bé, si s’hagués fet
una gestió econòmica acurada, controlada i responsable amb els 5,5 milions s’haurien pogut
pagar tots els deutes i encara ens haurien sobrat més de 2 milions d’euros.
Per tant, que es presenti l’hipotètic superàvit de mig milió del 2012 com a mèrit no fa altra
cosa que amagar una gestió poc controlada de la despesa. En definitiva, que la pilota del
deute econòmic encara s’ha fet més grossa al 2012, en uns moments, com ja hem dit en
d’altres ocasions, en els quals s’exigeixen enormes sacrificis a les classes treballadores i
especialment als empleats públics.
Ja sabem, perquè així hem estat informats per part de la Intervenció, que en el tancament
de l’exercici del 2012 hi havia 944.153,80 € pendents de pagament per tractar-se de factures
sense consignació pressupostària, les quals encara no fa un mes, s’ha citat abans per part
dels regidors anteriors, el passat dia 7 de maig es van reconèixer 353.000 € i ara es
presenta un nou reconeixement de 215.716,12 €. Per cert, amb una contradicció curiosa a
l’expedient Sr. Barragán, ja que mentre el dia 23 de maig vostè feia una proposta a la
Comissió Informativa de reconeixement de deutes per valor de 103.902,27 €, tots relatius a
deutes referits a l’any 2012, l’informe d’Intervenció i la proposta que aprova finalment la
Comissió del dia 27 és de 215.000 €, deute que es refereix no només a l’any 2012 sinó
també al 2010, al 2008 i al 2007. Sembla Sr. Barragán, i perdoni l’expressió, el joc del gat i
la rata que mai saben cap a on tirarà. Crec que ha arribat el moment d’acabar amb aquest
joc, sincerament, crec que ha arribat el moment d’acabar-ho, sigui quina sigui la quantitat
que es deu, sigui quina sigui, cal que surti tota d’una vegada, que s’acabi el degoteig de
factures de fa sis anys, que es gestioni de manera estricta i rigurosa la despesa sense
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consignació pressupostària, que les regidories s’estrenyin d’una vegada per totes el cinturó
perquè al 2014 desapareixerà l’increment del 10% de l’IBI i difícilment tindran la possibilitat
de vendre i generar drets de superfície que ens arreglin els balanços. Amb la qual cosa si no
aprofitem els pròxims mesos que ens queden amb una bona gestió la situació es farà
insostenible. Per aquesta gestió, per tot això, el nostre vot no pot ser favorable i, per tant,
votarem en contra.

Sr. Barragán:
-Sí, senyor alcalde, bon dia. Començaré pel final. Sr. Zacarias la diferència que vostè diu de
cent i pico, no recordo ara les quantitats exactes, es deuen perquè al final es van reconèixer
i així es va explicar a la Comissió de Gestió Econòmica, que es va reconèixer unes factures
que estaven pendents des de l’any 2007, estaven pendents dels informes tècnics, van
arribar a temps i es va decidir reconèixer-les en aquest expedient. Per tant, d’aquí
l’increment, d’aquí ve la diferència. En un principi eren de 103.000 € i després s’ha
incrementat perquè aquestes factures suposaven, si mal no recordo, són d’una concessió de
neteja que hi havia a l’any 2007 de 111.813 €. Això és la diferència, a part dels 103.902 €,
l’import total és 215.000 €.
I jo la veritat és que no tornaria a entrar, una altra vegada, en el debat perquè al mes passat
ja ho vam debatre àmpliament, ja vaig anunciar que en la liquidació del pressupost hi havia
una previsió de 900.000 € de factures sense consignació però no perquè no tinguessin
consignació sinó perquè faltaven per aclarir, el que passa és que passen al pressupost
següent, és un pur tràmit que s’ha de fer, s’ha de reconèixer quan es passa al pressupost
següent i no hi ha problemes de pressupost ni per pagar-les, simplement és reconèixer quan
els tècnics diuen que es poden reconèixer, i és el que estem fent. I ja anuncio ara que no
serà l’últim reconeixement, que encara en faltarà algun més perquè sabem que estan
pendents dels informes tècnics pertinents. El que no farem serà pagar sense l’informe tècnic
i sense tenir-ho clar. Em ratifico en el que ja vaig dir en el Ple anterior.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Barragán? A veure, que un informe arribi a l’últim dia de la Comissió, quan
està des del 2007, no deixa de ser xocant. Escolti, no que li xoca igual que a mi? No que és
xocant que un informe relatiu a unes factures pendents de l’any 2007 arribi l’últim dia, del
2013, abans del Plenari? Això és xocant. No és una bona forma de funcionar.

Sr. Barragán:
-Aquesta decisió va ser meva i era per no esperar un mes més perquè vostè sap que per
reconèixer les factures d’anys anteriors s’ha d’esperar a un Ple.
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Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Barragán:
-I vaig dir, ja que s’ha de pagar quan abans paguem, si ja estan clares i es poden reconèixer
doncs no tardem un mes sinó fem-ho ara. Però va arribar quan va arribar.

Sr. Henar:
-Molt bé, però jo li dic perquè, a veure, escolti, jo m’he referit no només a les factures del
2007, que són 50.000 € dels dos cents i pico mil, 50.000 €, que en són tres, dos de 17.900 €
i una de 16.700 €, però és que n’hi ha del 2010, del 2009, etc. Què vull dir amb això? Sí, sí,
escolti, miri’s la relació, aquesta relació nova, per dir-ho d’alguna manera, és a dir, que el
dilluns a les 8.00 h del matí no hi estava a l’expedient i el dilluns a les 3.00 h de la tarda sí
que hi estava a l’expedient, després de la Comissió, doncs introdueix factures del 2010, del
2009, és a dir, unes quantes.
Què li vull dir amb això Sr. Barragán? Li vull dir que, escolti, si són 900.000€ o1.500.000€ o
2.000.000€ o el que sigui, escolti, que surti tot d’una vegada. A mi em costa creure, és més,
no m’ho crec, que un informe d’unes factures del 2007 trigui sis anys en arribar per poder
ser debatut, això és un mal funcionament.

Sr. Barragán:
-Però posem-nos tots la medalla.

Sr. Henar:
-No tots, escolti, el primer el regidor d’Economia, el regidor d’Hisenda i tots al darrere.

Sr. Barragán:
-No, no, no.

Sr. Henar:
-Tots Sr. Barragán, sí, sí, tots.
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Sr. Barragán:
-A veure, no vull donar les culpes a ningú però dir que sí que són factures i són d’un
concessionari, especialment, que hi ha unes discrepàncies i, a més, està sub iudice, està en
un contenciós administratiu, són unes factures d’un concessionari que va funcionar al seu
moment, al 2007, i hi ha factures precisament del 2007, del 2009, 2010 i 2012 i això és el
que suma 111.000 € i són només aquestes factures d’aquest concessionari, les demés són
totes del 2012, no liem la cosa.

Sr. Henar:
-No, si no està liat.

Sr. Barragán:
-Aquest concessionari precisament està pendent d’un contenciós administratiu i la
Intervenció es va reunir la setmana passada i al final amb els informes pertinents de tots els
tècnics van emetre un informe dient que aquestes factures eren les correctes i són les que
s’haurien de pagar. Jo crec que aquí no acabarà aquest tema, ja dic que està pendent d’un
contenciós. Però bé, les coses són així, hi ha discrepàncies tècniques, hi ha discrepàncies i
les factures no són conformes.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán, insisteixo, si està pendent d’un contenciós està pendent d’un contenciós, si hi
ha un informe favorable és que no depèn del contenciós i resulta que fa sis anys, sis anys
que aquestes factures estan per pagar. Per tant, és això el que estic dient, estic explicitant i
manifestant com una manca de mal funcionament. Per tant, en el que insisteixo és que el
nostre grup demana que tot el que es degui, els nou-cents i pico mil euros que sabem que
estan pendents, o el que sigui, que surtin d’una vegada, que sapiguem el que tenim, que
sapiguem el que es deu i llavors a partir d’aquí, escolti, fem el que convingui. Però aquesta
manera de funcionar, perdoni, fem un acord el dia 7 de maig i a continuació, al cap de vint
dies, un altre de reconeixement de factures relatives a temes de fa sis anys? Home això no
és demostratiu d’un bon funcionament.

Sr. Barragán:
-En aquest cas estic totalment d’acord, si jo també sóc el primer que dic que s’ha de decidir,
no podem estar cinc anys mirant a veure si la factura és correcta o si no és correcta, en això
estic totalment d’acord. Però afortunadament només tenim aquest, que jo sàpiga, fins al
moment. Espero que no torni a passar, s’estan donant instruccions precisament perquè es
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decideixi quan hi hagi factures amb discrepàncies que es prengui una decisió, que s’anul·li,
que es faci el que s’hagi de fer, però que no es quedin als calaixos pendents d’informació,
amb això estem totalment d’acord amb vostè.

Sr. Henar:
-D’acord, gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, aquesta és la línia, és a dir, que això no passi perquè si hi ha una discussió o una
discrepància s’ha de resoldre l’abans possible i si està sub iudice, com ha passat en aquest
cas, i es creu que el demandant té una part de raó doncs reconèxer-la l’abans possible
també. Però és una qüestió purament tècnica i d’interpretació jurídica, no és ni de voluntat
política ni que es vulgui que la cosa funcioni malament, és una qüestió circumstancial i molt
singular d’aquesta empresa en concret i el millor que hi ha és que no succeeixi això, està
clar.

504.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2013
Vista la normativa aplicable a les transferències de crèdit entre aplicacions, contretament els
arts. 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, els arts. 40 i 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d’hisendes locals en matèria de pressupostos, i l’art. 12 de les Bases d’execució del
Pressupost Municipal vigent, així com la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària.
Atesa la legislació aplicable a la generació de crèdits per majors ingressos, concretament els
arts. 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, concretament els arts. 43 i 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos i art 13 de les Bases
d’execució del pressupost municipal vigent.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per Intervenció i Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (6 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS) i 8
vots en contra (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent.

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

Despeses:
Orgànica

Programa

Econ.

01
02
02
02
02
9
03
03
03
03
03
05
06
07
09
10
10
13
13
15
16
16
16
16
21
21
23
24

171
151
155
430

21003
21203
21002
21502

920
162
163
170
310
310
491
241
930
912
920
920
231
232
340
332
334
334
334
132
132
173
924

22724
22715
22716
22000
22618
48901
21600
22617
22000
22200
22603
22709
22614
48000
21204
22624
22200
22628
22629
21400
22610
21004
22637

Descripció
Conservació i manteniment Jardineria
Conservació i manteniment Edificis Municipals
Conservació i manteniment Vies Públiques
Conservació i manterniment Mercat Municipal

Import
-94.000,00
8.057,11
1.429,40
12,32

Neteja ordinària altres edificis municipals
Recollida escombreries i neteja viària
Neteja de Platges
Material oficina Medi Ambient
Despeses diverses sanitat
Entitats col·laboradores
Conservació i manteniment processos d’inform
Despeses diverses taller ocupacional
Material Oficina Hisenda
Comunicació institucional
Publicació anuncis oficials
Contractes realitzats altres empreses
Despeses diverses Acció Social
Atencions socials i Assistencials
Conservació i manteniment zona esportiva
Despeses diverses biblioteca
Publicitat i comunicació postal cultura i festa
Despeses diverses cultura
Despeses diverses teatre auditori
Conservació i manterniment vehicles seguretat
Despeses diverses seguretat
Conservació i manteniment platges
Despeses diverses participació ciutadana
TOTAL

111.813,85
20.694,98
53.761,94
73,48
1.979,20
94.000,00
192,34
654,14
24,88
363,00
460,20
4.388,87
26,50
685,75
107,97
116,92
2.596,00
120,00
4.526,05
605,09
137,94
306,80
2.581,39
215.716,12

Finançament:
55000

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PERIÒDIQUES

215.716,12

TOTAL

215.716,12
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SEGON.- Exposar al públic el present acord, per termini de 15 dies, durant els quals podran
els interessats presentar les al·legacions que estimin oportunes, i considerant-se l’acord
definitiu en cas de que no n’hi hagués cap.

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

Sr. Otal:
-El meu vot serà a favor en conseqüència amb el meu vot anterior perquè és donar-li
cobertura pressupostària amb majors ingressos.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-El nostre vot serà en contra també pel que ja hem explicat abans.

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. Henar:
-El mateix. És una qüestió de coherència amb el punt anterior i nosaltres votarem en contra
per coherència amb la posició anterior.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

600.- ASSUMPTES URGENTS
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No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Pellicé:
-Sí, si em permeteu un prec al Sr. Marc. És que m’han manifestat abans d’entrar al Ple una
inquietud respecte al carrer Tarragona, per les velocitats que s’hi agafen, i es veu que ja s’ha
demanat reiteradament, que es pugui ficar algun tipus de banda al carrer Tarragona per
reduïr les velocitats. En tot cas, aprofitant ara que estem al Ple fer la petició que s’estudiï
aquesta qüestió. Gràcies.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Només un prec Sr. Granados, només un prec. Miri, aquest Ple es va convocar el divendres
dia 24 de maig a darrera hora del matí o a primera hora de la tarda, com prefereixi. Vostè
sap que des del moment en què es convoca un Ple tota la documentació dels punts a tractar
a l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres del plenari. Doncs bé, dilluns dia 27 al
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matí quan vaig venir a l’ajuntament per consultar els expedients dels onze punts de l’ordre
del dia de les regidories faltaven els expedients de sis, dels onze, de sis, és a dir, més de la
meitat. Alguns perquè les regidories encara no havien passat els expedients a la Secretaria
General, alguns perquè encara s’havia de fer una reunió d’alguna comissió i un altre que no
es sabia molt bé on estava si bé semblava que el tenia un alt tècnic de la Casa però el cert
és que a l’edifici principal del Consistori no hi era. Un desgavell senyor alcalde, li puc ben
garantir que en aquestes condicions anar perseguint la informació, anar pensant
hipotèticament quin és el contingut d’aquests expedients per demanar que ens facin
fotocòpies sense saber-ho del cert és francament difícil, es fa molt feixuc. Li prego que doni
les ordres pertinents per tal que no tornin a passar aquest tipus de coses, que no fem com
els mal estudiants que només estudien al darrer dia abans de l’examen, que les Comissions
no es reuneixin quan ja està convocat el Ple i que si s’han reunit amb el temps just que els
responsables polítics i tècnics vetllin perquè es compleixi la normativa en matèria de
reunions dels òrgans col·legiats municipals i els regidors puguem tenir a disposició la
documentació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Secretari en el sentit que està marcant el portaveu del Grup municipal
Socialista doncs cada vegada que es convoqui la sessió plenària, en la mesura en què els hi
envia a la Secretaria els punts de l’ordre del dia de les diferents àrees que també vingui
acompanyat de l’expedient corresponent i aleshores que es convoqui el plenari una vegada
estiguin els expedients a Secretaria perquè si no al final creem aquesta disfunció de forma
innecessària.

Sr. Alijo:
-Absolutament d’acord i si no que entrin per urgència.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha res més s’aixeca la sessió. Gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:44 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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