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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/2/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 06 DE FEBRER DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 06 de febrer de 2013, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

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

A continuació, s’entra a examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:
100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012 I DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, EL DIA 14 DE GENER DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 19 de desembre de 2012 i
l’acta del Ple celebrat, en sessió extraordinària, el dia 14 de gener de 2013, el Ple de
l’Ajuntament les APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 7716 FINS
AL NÚMERO 7924 DE L'ANY 2012 I DES DEL NÚMERO 1 FINS AL NÚMERO 503 DE
L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 7716 fins al número 7924 de l’any
2012 i des del número 1 fins al número 503 de l’any 2013. El Ple de l’Ajuntament en resta
assabentat.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D'APARCAMENT SOTA CONTROL HORARI
EN LES VIES PÚBLIQUES I DELS PÀRQUINGS SITUATS EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC
MARÍTIM TERRESTRE I EN ALTRES TERRENYS O ESPAIS HABILITATS A L'EFECTE,
CORRESPONENT A LES TEMPORADES 2010, 2011 I 2012
FETS
1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA) formalitzen el contracte de gestió de serveis públics que
comprèn l’explotació durant 8 temporades (fins a l’any 2016) de 1.579 places
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senyalitzades com a zona de servei d’estacionament controlat de vehicles a motor amb
horari limitat (O.R.A) i de 545 places en el pàrking de superfície de la platja de Llevant.
2. El 30 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament aprova la primera modificació de la
concessió, que consisteix en senyalitzar com a zona d’estacionament sotmès a control
horari 138 noves places i ampliar-lo aquest règim a tot l’any en 223 places ja existents.
El cost de l’ampliació del servei s’incorpora al quadre de preus de l’oferta inicial als
efectes de calcular el cànon anual d’explotació que ha de liquidar el contractista.
3. El 19 de juliol de 2012, les parts formalitzen les modificacions aprovades en addenda
número I al contracte principal.
4. Per a la determinació del cànon de la concessió corresponent a les temporades 2010,
2011 i 2012, l’Ajuntament ha incoat, a instància de part, els expedients següents:

Expedient 3801/2010
El 26 de juliol de 2010, EYSSA presenta (registre d’entrada núm. 9.700) els
resultats de la temporada 2009 i el càlcul del cànon corresponent a l’explotació
de zona blava i l’aparcament de la platja Llevant, exercici 2010, pel seu estudi i
aprovació.
El 4 d’agost de 2010, el departament gestor de l’expedient, Contractació,
sol·licita a la Intervenció General informe sobre la documentació aportada.
El 24 d’agost de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe sobre la determinació del cànon 2010, que compta
amb el vist-i-plau de l’interventor.
Expedient 2675/2011
El 5 d’abril de 2011, EYSSA presenta (registre d’entrada núm. 5.533) els
resultats de la temporada 2010 i el càlcul del cànon corresponent a l’explotació
de zona blava i l’aparcament de la platja Llevant, exercici 2011, pel seu estudi i
aprovació.
L’11 d’abril de 2011, el departament gestor de l’expedient
Intervenció General informe sobre la documentació aportada.

sol·licita a la
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El 24 d’agost de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe sobre la determinació del cànon 2011, que compta
amb el vist-i-plau de l’interventor.
Expedient 5212/2012
El 9 d’agost de 2012, EYSSA presenta (registre d’entrada núm. 9.361) els
resultats de la temporada 2011 i el càlcul del cànon corresponent a l’explotació
de zona blava i l’aparcament de la platja Llevant, exercici 2012, pel seu estudi i
aprovació.
El 22 d’agost de 2012, el departament gestor de l’expedient sol·licita a la
Intervenció General informe sobre la documentació aportada.
El 6 de setembre de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe sobre la determinació del cànon 2012, que compta
amb el vist-i-plau de l’interventor.

5. El 5 d’octubre de 2012, EYSSA rep la notificació del decret núm. 5993/2012 dictat pel
regidor delegat de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, mitjançant el qual acorda:


acumular els expedients núm. 3801/2010, 2675/2011 i 5212/2012, que es
tramiten pel Servei de Contractació i Patrimoni, per a la seva resolució en un
únic acte administratiu;



Donar tràmit de vista i audiència al concessionari en els expedients indicats, a
la vista de les diferències existents entre les parts en l’import a liquidar en
concepte de cànon anual del servei:

6. El 18 d’octubre de 2012, EYSSA presenta escrit d’al·legacions (núm. registre 11.897)
mitjançant el qual sol·licita una nova determinació del cànon aplicable als períodes
considerats atesa la seva disconformitat amb la fórmula de càlcul i criteris utilitzats per
l’Ajuntament.
7. El 24 d’octubre de 2012, el departament gestor de l’expedient sol·licita a la Intervenció
General informe sobre les al·legacions formulades.
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8. El 14 de desembre de 2012, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària
emet informe en relació a les al·legacions del concessionari a la determinació inicial dels
cànons 2010, 2011 i 2012.
9. El 20 de desembre de 2012, EYSSA sol·licita que l’Ajuntament aprovi la liquidació del
cànon pels imports que figuren en l’informe dels serveis econòmics municipals.
10. El 21 de gener de 2013, EYSSA comunica a l’Ajuntament de Salou que ha tingut accés a
l’informe emès per l’economista municipal en relació a les al·legacions formulades, per la
qual cosa dóna per concedit el tràmit de vista i audiència en l’expedient 5212/2012.
Així mateix, manifesta la seva conformitat amb el contingut de l’informe esmentat i aporta
el justificant de la transferència bancària efectuada a favor de l’Ajuntament de Salou, per
import de 73.198,55 €, amb la finalitat de regularitzar la diferència existent en els cànons
de la concessió abonats.

FONAMENTS DE DRET
1. La clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars del contracte
estableix el procediment per calcular el cànon, “una vegada conegut el resultat
econòmic de la gestió de l’exercici precedent.”
2. Informe emès per l’economista municipal el 14 de desembre de 2012 sobre les
al.legacions formulades pel concessionari al càlcul inicial del cànon de les temporades
2010, 2011 i 2012, que es reprodueix parcialment a continuació:
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3. La conformitat d’EYSSA amb els càlculs dels serveis econòmics municipals es manifesta
mitjançant la presentació dels escrits de 20 de setembre de 2012 i de 21 de gener de
2013 referits en l’apartat de Fets d’aquest acord.
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4. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció
Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 15 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de
UTPS, 2 de UMdC i 1 de RDS) i 6 abstencions (5 del PSC i 1 de UTPS), el següent:
1. Aprovar el cànon de la concessió de la gestió i explotació dels serveis públics
d’aparcament sota control horari en les vies públiques i dels pàrkings situats en zona de
domini públic marítim terrestre i en altres terrenys o espais habilitats a l’efecte,
corresponent a les temporades següents:

2. Aprovar el saldo favorable a l’Ajuntament de Salou, per un import de 73.198,55 €,
resultant de les diferències entre els cànons anuals aprovats en el punt anterior i els
imports liquidats per EYSSA per aquest concepte durant els respectius exercicis.
3. Notificar aquest acord a EYSSA amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons, a Gestió Tributària i a la
Tresoreria municipal.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados. Senyores i senyors, regidores i regidors, bon dia a tothom.
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Miri, nosaltres, en aquest punt ens abstindrem, no perquè no estem d’acord amb el fons del
tema, que en definitiva significarà un ingrés per les arques municipals, com deia el secretari,
de 73.198,55 €, sinó pel procediment emprat que ha demorat, sense cap justificació i amb
clar perjudici de les arques municipals, els expedients del càlcul dels cànons d’explotació de
l’empresa concessionària de l’explotació dels serveis públics d’aparcament, des de l’any
2009 fins al moment, és a dir, estem parlant d’una demora injustificada de tres anys.
Efectivament, en data 26 de juliol del 2010, l’empresa EYSSA, concessionària de l’explotació
dels serveis públics d’aparcament, va presentar els resultats de la temporada 2009 així com
el càlcul del cànon d’explotació de zona blava i aparcament de la Platja de Llevant, el va
presentar a l’Ajuntament, pel seu estudi i aprovació, sense que a l’expedient consti cap
resposta per part de l’Ajuntament, dins d’un termini raonable de temps. Estem parlant del 26
de juliol del 2010.
El 5 d’abril de 2011, l’empresa EYSSA, de nou, fa el mateix en relació a la temporada 2010,
tant del càlcul del cànon d’explotació de zona blava com de l’aparcament de la Platja de
Llevant sense que tampoc, en aquest cas, consti a l’expedient cap resposta en un termini
raonable.
El 9 d’agost de 2012, novament l’empresa EYSSA presenta els resultats de la temporada
2011, però en aquest cas amb data 12 de setembre, és a dir, el 9 d’agost de 2012 presenta
els resultats de la temporada del 2011 i amb data 12 de setembre del mateix any, del 2012,
s’emet informe per part de la Secció Econòmica i Comptable sobre la documentació
presentada, en la qual es considera que la documentació presentada pel concessionari és
insuficient. L’existència d’aquest informe demostra que, quan hi ha voluntat política, es
genera eficiència tècnica i, ves per on, l’informe tècnic pot elaborar-se en un mes: el 9
d’agost es va presentar per part d’EYSSA, el 12 de setembre estava l’informe fet. La
pregunta que ens fem Sr. Granados és com és possible que l’informe sobre el càlcul
d’explotació d’aquesta empresa dels anys 2009 i 2010 tinguin data de 27 d’agost de 2012,
tres i dos anys respectivament després d’haver estat presentats quan, com ha quedat
demostrat, els nostres tècnics el poden fer en un mes? És incomprensible que aquesta
dilació injustificada, innecessària i sobretot gravosa pels interessos del municipi s’hagi
produït, doncs uns ingressos de més de 48.041,81 € a favor de l’ajuntament, que són 8
milions de pessetes, no ens oblidem, i que s’haguessin pogut cobrar el mateix any 2010, no
s’hagin pogut cobrar per part de l’ajuntament fins fa pocs dies, al gener del 2013. La
ciutadania, que ens ha encomanat la gestió dels recursos públics de Salou, Sr. Granados, té
dret a què en la seva gestió els responsables polítics posem la mateixa cura que posaríem
en la gestió dels nostre propi patrimoni. Per tant, repeteixo, el nostre grup no pot estar a
favor d’aquest tipus de funcionament de l’engranatge administratiu, no votarà a favor
d’aquest punt tot abstenint-se i demana, especialment a l’equip de govern, major diligència
en la tramitació dels expedients.

Sr. Alcalde:

8
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

²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
1D3F4Z5G63195V3L0WCL

 SECXI031



07-02-13 11:08

-Bé, ara cediré la paraula al regidor delegat per si vol contestar-li alguna qüestió. Si no jo
només diré una puntualització, si m’ho permet Sr. Zacarias. En relació a l’encomana que ens
fa la ciutadania, jo no estic d’acord de que ens encomana de tenir la mateixa cura que si fos
patrimoni privat, al revés, hem de tenir més cura que si fos el nostre patrimoni quan estem
gestionant el patrimoni, en aquest cas, públic. No obstant, si el Sr. Mario Garcia li vol
contestar en relació al que vostè ha dit.

Sr. Garcia:
-A veure, jo simplement Sr. Zacarias, és que perquè no dir-li i perquè no serveixi tampoc de
precedent però és evident que podem coincidir amb vostè que aquesta demora no hauria
d’existir, no hauria d’existir i per aquest motiu quan analitzem com estan els expedients que
tenim al Departament de Contractació de revisions de preus d’anys anteriors i veiem que
encara no s’ha produït o no s’han emès els informes preceptius a efectes de fer aquestes
actualitzacions de preus i modificacions d’expedients doncs és quan l’equip de govern es
posa seriós en aquest tema i demanem que s’emetin els informes preceptius a efectes que
es puguin actualitzar tots els preus i tots els expedients, en aquest any, anys 2010, 2011 i
2012. I simplement tornar a dir que és evident que aquesta situació no s’ha de tornar a
repetir i que els informes s’han d’emetre per part dels tècnics en els temps estipulats
legalment. És a dir, aquí els polítics hem de vigilar que així sigui però evidentment hi ha un
mandat legal que estableix els períodes legals en els quals s’han d’emetre els informes i
això és el que farem a partir d’ara, tal com ho hem vingut fent des de l’equip de govern,
vigilar que aquests períodes es compleixin amb les estipulacions que estan establertes, Sr.
Zacarias.

Sr. Henar:
-Bé, gràcies per la resposta Sr. Garcia. En qualsevol cas posa en evidència que el que deia
el Sr. Granados en aquest cas no s’ha portat a terme, és a dir, ja no demano més, només
demano el mateix, és a dir, quan nosaltres podem cobrar 48.000 € fa tres anys no
intentaríem cobrar-los immediatament perquè, com a mínim, els interessos estarien a càrrec
de l’ajuntament. Per tant, agraeixo la resposta, tot reconeixent aquesta manca de diligència
en la tramitació, no s’ha de repetir, esperem que sigui així, però és que el punt que hi ha a
continuació és exactament el mateix i si no ja ho veurà. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, però jo per acabar també he de dir una qüestió que ja l’ha apuntat el Sr. Mario Garcia i
és que aquí la qüestió que estem parlant del retard en l’emissió dels informes tècnics, que
no són informes que emeten els polítics, doncs també s’ha de traslladar aquesta inquietud
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perquè en definitiva l’estancament que hi hagut en aquests expedients no es degut a la
voluntat política, i això que quedi ben clar, sinó que és degut a una manca de compliment
per part dels tècnics d’emetre els seus informes en el termini estipulat per la pròpia llei, que
si no recordo malament són 10 dies. El que hauríem de fer, en tot cas, i això ja li dic, i s’ha
d’exigir, és demanar als tècnics la responsabilitat en la seva tasca perquè ells també estan
vinculats a la llei i si tenen algun problema o alguna qüestió que la traslladin als polítics per
intentar solventar-la però el que no podem tampoc és deixar passar aquesta situació i s’ha
de dir perquè al final els polítics ens trobem que hem de donar explicacions d’una qüestió,
com estem fent ara, i les donarem cada vegada que sigui necessari, per una qüestió
simplement tècnica i aquesta és la realitat i, per tant, també als tècnics els hi hem d’exigir
que compleixin la seva responsabilitat i més, en aquest cas, que és per un imperatiu legal.

Sr. Henar:
-Sí, exacta, aquesta és la qüestió Sr. Granados, si em permet, el fet que mai puguem defugir
de la nostra responsabilitat política, l’equip de govern és qui té la responsabilitat de que els
expedients es tramitin amb la diligència, eficàcia i eficiència necessàries, no podem carregar
sobre els tècnics un incompliment malgrat que sigui veritat perquè per això hi ha un decret
de drets i deures dels funcionaris que ens permet exigir el compliment de les seves
responsabilitats i si no ho fem la responsabilitat política és nostra.

Sr. Alcalde:
-Jo també vull deixar clar que, i vostè en la seva intervenció parla de voluntat, la voluntat
política no és tenir aquest retard, ja li dic jo ara. La voluntat política no és tenir aquest retard,
això està claríssim, no? El que passa és que hi ha qüestions entre els tècnics que fan que
les coses vagin molt lentes i això no ha de passar i hem de procurar els polítics que això no
succeeixi i nosaltres ho intentarem. I com hi ha un imperatiu legal d’un compliment d’un
termini el que farem, perquè escolti miri, tots hem de ser responsables dels nostres actes,
ells també, i hi ha un imperatiu legal i el que farem a partir d’ara serà que qui no compleixi
amb els termes establerts o té una causa de justificació que acrediti el seu retard o si no el
que farem serà la via del compliment de la llei però amb les sancions que corresponguin
perquè potser serà aquesta la millor via perquè això no succeeixi Sr. Zacarias perquè de
veritat que no volem que això torni a passar.

302.- APROVAR, SI S'ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS I LES MODIFICACIONS EN LA
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS A LES
PLANTES DE TRACTAMENT CORRESPONENTS, LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA
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MUNICIPAL I LA NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE
SALOU CORRESPONENTS ALS ANYS 2010, 2011 I 2012

FETS

1. El 26 d’octubre de 2004, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa URBASER, SA
el contracte per a la gestió dels serveis públics de recollida i transport de residus a les
plantes de tractament, la gestió de la deixalleria i la neteja viària pública i de les platges
del municipi, per un període de 8 anys, a comptar de l’1 d’abril de 2005, i pel preu de
3.038.344,32 €, IVA inclòs, per a l’any 2005, i un increment anual, a partir de l’1 de gener
de 2006, de 139.661,31 €, IVA inclòs, sobre el preu anterior per compensar la disminució
de la jornada laboral de 37 a 35 hores a partir d’aquest exercici.

2. En les sessions de 16 de desembre de 2009 i de 30 de juny de 2010, el Ple aprova la
modificació de la concessió amb l’introducció, entre d’altres, de les noves prestacions i
l’increment de la freqüència dels serveis que es detallen a continuació:

3. En el període 2010 a 2012, l’Ajuntament de Salou en exercici del “ius variandi” ha incoat
els següents expedients de modificació de la concessió:

Any 2010
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Expedient 2600/2009: Ampliació del servei de neteja viària: incorporació dels
carrers de nova urbanització al Sector 05 Emprius Sud.



Expedient 749/2010: Ampliació del servei de recollida de les diferents fraccions
de residus: Adscripció de 2 noves bateries soterrades al Sector 05.



Expedient 2459/2010: Adscripció de 10 contenidors de 660 L. al servei de
recollida de la fracció orgànica.

Any 2011


Expedient 1619/2011: Millores puntuals en els serveis de neteja durant la
Setmana Santa i el mes de maig de 2011.



Expedient 1620/2011: Ampliació del servei de neteja viària: incorporació de
nous vials urbanitzats del Camí de Ronda durant l’any 2010.



Expedient: 4174/2011: Ampliació del servei de neteja viària estiu 2011: neteja
amb aigua.



Expedient: 4175/2011: Ampliació del servei de neteja de platges estiu 2011.

Any 2012


Expedient: 3601/2012: Ampliació del servei de neteja de platges estiu 2012.



Expedient: 3602/2012: Ampliació del servei de neteja viària estiu 2012.

4. En tots els expedients enumerats hi figuren els informes tècnics i jurídics que justifiquen
la necessitat i conveniència d’introduir les modificacions proposades i la seva adequació
al procediment i als requisits legalment establerts.
5. El 30 de desembre de 2011 i el 20 de febrer de 2012, URBASER SA sol·licita l’aprovació
del preu del contracte pels anys 2010, 2011 i 2012 (expedients 9287/2011, 218/2012 i
1174/2012), tenint en compte:




Les modificacions introduïdes en dit període pendents d’aprovar.
La revisió de preus d’acord amb l’IPC.
L’increment del percentatge d’IVA a partir de juliol de 2010.
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Així mateix, sol·licita l’aprovació dels preus unitaris del contracte.
6. El 18 de gener de 2013, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària
emet informe en relació a les revisions de preus i a les incorporacions de nous serveis
puntuals al contracte (anys 2010, 2011 i 2012), que compta amb el vist-i-plau de
l’interventor de fons.
En la mateixa data, el Servei de Contractació posa en coneixement del delegat de zona
d’URBASER SA l’informe esmentat.
7. El 18 de gener de 2013, l’interventor de fons emet informe pel que fa a l’expedient
contradictori iniciat pels temes pendents amb l’empresa URBASER SA.
8. El 25 de gener de 2013, el cap del Servei de Suport Intern emet informe sobre
l’assumpte següent: expedient 9287/2011 i altres tramitats en relació a la concessió de
serveis que gestiona
URBASER SA.
9. El 28 de gener de 2013, URBASER SA comunica a l’Ajuntament la seva conformitat amb
el contingut de l’informe de l’economista municipal de 18 de gener de 2013, si bé la
condiciona al reconeixement i el pagament de diverses factures emeses en execució del
contracte durant els anys 2007, 2008 i 2010, que sumen un total de 119.161,83 €.
FONAMENTS DE DRET
1. Les modificacions descrites en l’apartat de Fets han estat instades directament per la
Corporació municipal en exercici de la potestat de modificar unilateralment l’objecte dels
contractes administratius, amb la finalitat d’adaptar la gestió dels serveis a les noves
necessitats sobrevingudes durant la seva execució. Aquesta facultat està regulada per la
normativa que s’indica a continuació:


Article 101.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP):
“Modificacions dels contractes
Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només pot
introduir modificacions per raó d’interès públic en els elements que
l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o a causes
imprevistes, i ho ha de justificar degudament en l’expedient.”

13
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

²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
1D3F4Z5G63195V3L0WCL

 SECXI031



07-02-13 11:08



Article 101.2 del TRLCAP: les modificacions que aprovi l’òrgan de contractació
s’hauran de formalitzar en document administratiu com un annex al contracte
principal.



Article 163 del TRLCAP, en relació als contractes de gestió de serveis públics:
“Modificació i efectes de la modificació
1. L’Administració pot modificar, per raons d’interès públic, les
característiques del servei contractat”.
2. Quan les modificacions afectin el règim financer del contracte,
l’Administració ha de compensar el contractista de manera que es
mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que es van considerar
bàsics en l’adjudicació del contracte.”



Article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:
“Procediment per a les modificacions
Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, s’ha
de redactar l’oportuna proposta integrada pels documents que
justifiquin, descriguin i valorin la modificació. L’aprovació per l’òrgan de
contractació requereix l’audiència prèvia del contractista i la fiscalització
de la despesa corresponent.”
Així mateix, l’article 240 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, que regula la
tramitació, mitjançant expedient contradictori, de les incidències sorgides entre l'ens
local i el contractista que gestiona el servei derivades de la necessitat de modificar
les condicions de la concessió, preveu entre d’altres actuacions l’audiència al gestor
(lletra b).
Aquest tràmit s’entén complert amb la presentació per part d’URBASER SA dels
pressupostos corresponents a cada proposta municipal de modificació, els quals
figuren en els expedients enumerats en la part de Fets d’aquest acord, mostrant
d’aquesta forma la seva conformitat a les noves necessitats de servei requerides per
la Corporació.



Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT) de la concessió, aprovats pel Ple municipal el 29 d’abril de 2004:
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El concessionari està obligat a complir tota mena de modificacions en el servei que li
ordeni introduir l’Ajuntament pel bon fi i en interès públic (clàusula I.32,1,17a).
En contrapartida, l’empresari té dret a obtenir una compensació econòmica per tal
que es mantingui l’equilibri econòmic de la concessió, com a conseqüència de les
modificacions ordenades que impliquin un augment de les prestacions a executar i el
consegüent increment de les despeses (clàusula I.32, 2, 3er).
clàusula I.26 del PCAP: fixa les condicions per a la revisió de preus del contracte:
“2. A partir de l’any 2006 i successius fins l’acabament de la concessió, el
concessionari tindrà dret a una única revisió anual d’acord amb les
variacions que experimenti l’IPC estatal (interanual a desembre); aquest
percentatge s’aplicarà sobre el preu total del contracte adjudicat
exceptuant la despesa en material amortitzable i la seva amortització que
no tindrà, per la seva naturalesa, revisió de preus. Aquesta revisió
s’haurà de sol·licitar mitjançant escrit presentat davant l’Ajuntament.
3. Els efectes econòmics de les revisions de preus s’aplicaran a partir del
mes de gener de cada any.
4. Els preus unitaris aplicables inclosos en l’oferta del contractista seran
revisats a partir del segon any de vigència del contracte conforme a l’IPC
d’àmbit nacional.”
També cal tenir en compte que l’Ajuntament va acceptar la remissió dels efectes
econòmics a 1 de gener i fins al 31 de desembre en tots els procediments de
revisió de preus de la concessió, d’acord amb la nova interpretació d’aquesta
clàusula, replantejant el període d’aplicació dels preus revisats, establerta
inicialment de l’1 d’abril al 31 de març (resolució de l’alcalde de 23 de maig de
2007).
Així mateix, per fixar l’import anual cal tenir en compte el que preveu la clàusula
II.38 del PPT:
“L’Ajuntament realitzarà campanyes de publicitat i sensibilització. L’import
anual de les mateixes serà del 2,5% de l’import total, actualitzat,
d’adjudicació i serà finançat per l’empresa adjudicatària descomptant-se
directament de la certificació corresponent al mes de gener de cada any,
independentment que el cost final de cada campanya sigui inferior o
superior a la estimació fixa del 2,5% esmentat.“
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2. Els procediments a que es refereixen els expedients esmentats en l’apartat de Fets
tenen una identitat substancial i una connexió íntima: modificació i revisió del preu de la
concessió.
De conformitat amb l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment adiministratiu comú, l’òrgan
administratiu que tramita un procediment pot disposar-ne l'acumulació amb altres
procediments quan es dóna la circumstància indicada, sense que capiga cap recurs
contra aquesta decisió.
3. En relació al reconeixement de diverses factures que reclama URBASER SA, aquest
òrgan considera que dita reclamació no ha de resoldre’s en aquest acte sinó que s’ha de
tramitar mitjançant el corresponent expedient contradictori.
4. La competència per resoldre aquests expedients correspon al Ple, en tractar-se de
l’òrgan que va adjudicar la concessió.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 15 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP, 1 de UTPS, 2 de UMdC i
1 de RDS) i 6 abstencions (5 del PSC i 1 de UTPS), el següent:

1. Acumular els expedients núm. 110/2009, 750/2010, 1599/2010, 2600/2009, 749/2010,
2459/2010, 4174/2011, 4175/2011, 1619/2011, 1620/2011, 3601/2012, 3602/2012,
9287/2011, 218/2012 i 1174/2012, que es tramiten pel Servei de Contractació i
Patrimoni, per a la seva resolució en un únic acte administratiu.

2. Aprovar la modificació del contracte de gestió dels serveis públics de recollida i transport
de residus a les plantes de tractament corresponents, la gestió de la deixalleria municipal
i la neteja viaria pública i de les platges del municipi de Salou, amb l’introducció de les
ampliacions i els increments de la freqüència dels serveis que s’indiquen en la taula
següent, segons l’abast i condicions especificades en els expedients respectius:
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3. No aprovar les següents propostes de modificació de la concessió:

4. Aprovar el preu total de la concessió pels anys 2010, 2011 i 2012, una vegada
incorporats els preus de les modificacions referides en el punt 2 d’aquest acord i aplicats
els percentatges d’IVA vigents en cada moment, així com els indexs de revisió
corresponents:
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Nota: L’informe emès pels serveis econòmics municipals on es desenvolupen els càlculs
efectuats per determinar els preus de les modificacions ordenades durant els anys 2010, 2011
i 2012, així com els preus anuals totals de la concessió i els corresponents a les revisions de
dites anualitats s’adjunta com annex al present acord.
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Regularitzar a favor de l’Ajuntament de Salou la diferència existent entre els imports
facturats per URBASER SA i els preus anuals aprovats en aquest acord, mitjançant el
seu abonament:

6. Aprovar el quadre de preus unitaris del contracte per a les anualitats 2010, 2011 i 2012:

7. Formalitzar les modificacions de la concessió en addenda al contracte inicial.
8. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a la modificació i variació de preu del contracte aprovades en aquest
acord.
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9. Incoar expedient contradictori per reconèixer i liquidar, si s’escau, les factures emeses
per URBASER SA que es detallen a continuació:

10. Notificar aquest acord a URBASER, SA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat als STM d’Enginyeria i a la Intervenció General.

Contra el punt primer d’aquest acord no és procedent interposar cap recurs.
Contra la resta de l’acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.
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ANNEX
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí, la nostra posició és exactament igual que l’anterior per les mateixes raons i motius
perquè estem parlant que l’ajuntament està perdent diners, perdent molts diners, 228.242 €,
com hi ha fet referència el secretari i el saldo a favor de l’ajuntament de la taxa de la
recollida i transport de residus des de l’any 2010, no m’allargaré en aquesta qüestió i penso
que no val la pena perquè ja ho he dit. Però sí que crec que és important fer referència a un
detall, a unes consideracions jurídiques d’un informe que consta a l’expedient, en aquest
expedient, elaborat per un tècnic d’alt nivell de la Casa, que diu textualment i penso que val
la pena conèixer-ho i que consti en acta diu: “el qui subscriu, no arriba a comprendre com,
malgrat els múltiples i reiterats recordatoris (…), molts d’aquests informes arribessin a
acumular una demora de fins a 3 anys, sense que s’hagin justificat, en cap cas, les raons
que en dificultaven o n’impedien l’evacuació, aspecte, per altra part, difícilment justificable”.
Doncs bé Sr. Granados, quan un tècnic d’aquest ajuntament és capaç de posar per escrit en
un informe una reflexió d’aquestes característiques, el marge de millora en el funcionament
de la gestió administrativa de la institució municipal, i en la coordinació entre serveis, és més
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que evident i amenaça l’adequada gestió dels serveis a la ciutadania. Per tant, com en el
punt anterior, el nostre grup s’abstindrà, tot insistint, igual que en el punt anterior, que
adoptin les mesures necessàries per aconseguir una major diligència en la tramitació dels
expedients i que no es torni a produir.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias, doncs fixi’s vostè que un tècnic digui això d’un altre tècnic, imagini’s
vostè el tècnic que no ha fet la seva feina i que no ha complert amb les seves obligacions
que un tècnic també li digui això. És el que estava dient abans, possiblement haurem de
passar a la segona fase, la fase d’exigir responsabilitats pels tècnics que no fan la seva
feina.

Sr. Henar:
-Però això Sr. Granados és responsabilitat de l’equip de govern.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí, sí.

Sr. Henar:
-Prenguin les mesures necessàries.

Sr. Alcalde:
-I tant, sap que les prendrem i també saben els tècnics que se’ls hi ha marcat el termini dels
10 dies que corresponen. I tant que ho farem.

Sr. Henar:
-Perfecte.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Perquè en definitiva, insisteixo, al final de la seva manca de diligència en la seva
acció de la gestió qui n’hem de donar compte som nosaltres però per la feina que no han fet
ells i jo també els hi dic això, no sou vosaltres els qui heu de donar explicacions som
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nosaltres, els polítics, per això també cal que ells col·laborin i que facin la seva feina ben feta
que per això cobren.

303.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES
PER AL COBRIMENT DEL BARRANC DE BARENYS EN EL SEU CREUAMENT AMB EL
PASSEIG MIRAMAR DE SALOU (EXPEDIENT 5604/2012)

FETS
1. El mes d’agost de 2012, els Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria redacten el projecte
d’obres per al cobriment del barranc de Barenys en el seu creuament amb el passeig
Miramar de Salou, per un pressupost d’execució per contracte de 140.799,21 € i un
termini previst de realització de 3 mesos.
2. El 28 de novembre de 2012, el Ple aprova inicialment el projecte d’obres esmentat.
3. El 29 de novembre de 2012, l’Ajuntament sol·licita al Servicio Provincial de Costas en
Tarragona i a la Subdirecció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya
autorització per tal d’executar aquestes obres atès que estan dins de l’àmbit de protecció
de la zona maritimo-terrestre i també dins de l’àmbit de servitud corresponent al litoral de
Catalunya.
4. En el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 284, de 11 de desembre de 2012,
es publica l’anunci d’exposició pública del projecte indicat.
5. El 21 de desembre de 2012, el Servicio Provincial de Costas en Tarragona comunica a
l’Ajuntament que la seva sol·licitud d’autorització per tal d’executar les obres esmentades
s’ha remès al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya atès que és de la seva
competència.
6. El 24 de gener de 2013, el secretari general certifica que durant el termini d’exposició
pública no s’han formulat al·legacions o reclamacions al projecte d’obres aprovat
inicialment.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 235.2 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 (TRLMRLC), regula el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:
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a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa
corporació o bé
d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim,
durant el
qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.
2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del TRLMRLC
i afegeixen el següent:
37.5. El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a
comptar de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini
comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els
trenta dies següents a l’acabament d’aquell.
38.1 L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents
òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de
contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa; en
aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.
38.2: L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat i al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació.
3. L’article 121.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que:
(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que
aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una
norma jurídica.
Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de contractació
a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern municipals (alcalde
i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del contracte.
4. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos als
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries per al cobriment del barranc de
Barenys en el seu creuament amb el passeig Miramar de Salou, per un pressupost
d’execució per contracte de 140.799,21 € i un termini previst de realització de 3 mesos.
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari
Oficial de la Generalitat, així com inserir-lo al tauler d’anuncis de la corporació.
3. L’execució de les obres compreses en el projecte d’obres ordinàries per al cobriment del
barranc de Barenys en el seu creuament amb el passeig Miramar de Salou resten
condicionades a l’autorització del Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya.
4. Notificar el present acord al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, i donar
trasllat del mateix als S.T.M. d’Enginyeria.

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

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR 01 REFERENT A L'ÚS DE LA PLANTA
SOTERRANI DE LA SUBZONA A2

ANTECEDENTS:
I.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de novembre de 2011 s’aprova inicialment la
”Modificació puntual del POUM referent a l’ús de la planta soterrani de la subzona A2
del Sector-01 i del PPR-1 de Salou”.
II.- S’exposa a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació al BOP,
DOGC i Diari de Tarragona dels edictes corresponents. Així mateix, es demana informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i es dona audiència als
ajuntaments dels municipis colindants amb el terme municipal de Salou.
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III.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de març de 2012 s’aprova provisionalment
la “Modificació puntual del POUM referent a l’ús de la planta soterrani de la subzona
A2 del Sector-01 i del PPR-1 de Salou”.
IV.- Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 10 de maig de
2012, s’aprova definitivament la modificació puntual del POUM referent a l’ús de la planta
soterrani de la subzona A2 del PPR-1, amb l’exclusió del document de tota referència a la
modificació que afecta al Pla parcial Sector-01 “Barenys”, atès que, d’acord amb l’article 81
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, correspon als ajuntaments l’aprovació definitiva
dels plans parcials urbanístics i les seves posteriors modificacions que afecten llur terme
municipal i que són promogudes d’acord amb les determinacions del POUM.
V.- Per Decret de data 20-07-2012 es resol retrotreure les actuacions al moment de
finalització del tràmit d’informació pública i continuar amb la tramitació de la modificació del
Pla Parcial Sector-01, Barenys, d’acord amb el procediment previst a l’article 81 del Text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
VI.- Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 18-10-12
s’informa favorablement, a l’efecte de l’article 87 de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, la modificació
puntual del Pla parcial del Sector-01, Barenys, condicionat a que prèvia aprovació definitiva
s’exclogui del document tota referència a la modificació puntual del POUM en l’àmbit de
l’antic Pla Parcial PPR-1.
VII.- A tal efecte, els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura redacten un nou document
de “Modificació del Pla Parcial del Sector-01 referent a l’ús de la planta soterrani de la
subzona A2 (MP 05 PP. Novembre 2012)“ que té per objecte única i exclusivament,
incloure l’ús de magatzem a la planta soterrani dels edificis, als solars qualificats de subzona
A2 del Sector-01, sempre i quan es vinculi aquest espai de magatzem al local comercial
alimentari situat en planta baixa i sempre que quedi justificat el nombre de places
d’aparcament que necessita l’edifici.

FONAMENTS JURÍDICS:
1.- Art. 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’art.
117.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (RLUC), sobre el procediment per tramitar les modificacions del planejament és el
mateix que el previst per la seva formulació.
2.- Art. 81.1 del TRLUC, que estableix que correspon als Ajuntament, sens perjudici del que
estableix l’art. 77.7, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent,
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l’aprovació dels Plans parcials urbanístics que afecten a llur terme municipal i que són
promoguts d’acord amb les determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal.
3.- Art. 107.1 del TRLUC, segons el qual els acords d’aprovació definitiva de tots els
instruments de planejament urbanístic s’ha de publicar al diari o Butlletí Oficial corresponent
i han d’indicar expressament el lloc i mitjans adequats perquè es puguin exercir
correctament els drets de consulta i d’informació, si bé prèviament, d’acord amb els articles
88 i 107.5 del mateix TRLUC, cal lliurar en el termini d’un mes a la Comissió Territorial
d’Urbanisme corresponent la documentació tècnica i administrativa completa de l’expedient.

Atès tot l’anterior i la competència del Ple prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per a l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, 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 DEFINITIVAMENT el document de modificació del Pla Parcial del
sector-01 de Salou referent a l’ús de la planta soterrani de la subzona A2. (Novembre-2012).
SEGON.- LLIURAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en el termini màxim
d’un mes i als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i
administrativa completa de la modificació del Pla Parcial del Sector-01 de Salou, aquest
lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva.
TERCER.- PUBLICAR íntegrament aquest acord i les normes urbanístiques en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com al tauler d’anuncis de la Corporació.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 103 del TRLUC, als
Serveis Administratius Territorials (3ª.planta) de l’Ajuntament de Salou, Passeig de 30
d’octubre núm. 4.
QUART.- TRASLLADAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura i al
Departament d’Informàtica, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal
per tal de garantir la consulta telemàtica d’aquest instrument de planejament.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS
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501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE
L'AJUNTAMENT PER TAL DE FORMAR PART DELS CONSELLS ESCOLARS DELS
DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS
1.

Antecedents

1.1. Vistes les sol·licituds presentades pels diversos centres educatius del municipi
sol·licitant el nomenament d’un representant de l’Ajuntament al Consell Escolar a l’empara
del que disposa l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres
educatius.
1.2. El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat
tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper
important en el funcionament del centre.
2.

Fonaments de Dret

2.1. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix, en el seu article 2.3.c) que
l'autonomia de cada centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema
educatiu.
2.2. L’article 27 del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius,
disposa:
“ Consell escolar
1. El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern
del centre.
2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres
públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d'educació.
3. El centre determina la composició del consell escolar en les normes d'organització i
funcionament, d'acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament
del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s'integra en les normes d'organització i
funcionament del centre.
4. Els i les representants de l'alumnat s'escullen a partir del primer curs d'educació
secundària obligatòria.
5. En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació
especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció
educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del
professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.”
6. En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies professionals, o
en què almenys el 25% de l'alumnat està cursant ensenyaments de formació professional o
d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa o
ensenyaments artístics superiors, es pot incorporar a les sessions del consell escolar una
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persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l'àmbit d'acció
del centre, d'acord amb les seves normes d'organització i funcionament, amb veu i sense
vot.
7. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi
mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.”

2.3. L’article Article 28 i 29 de l’ esmentat Decret regula el procediment de renovació dels
membres del Consell Escolar i la seva composició.
2.4. La Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans en data 21 de gener de 2013 va
emetre el corresponent Dictamen.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER.- Designar els representants municipals als Consells Escolars dels centres
educatius, segons es detalla:
Centres Escolars dels municipi
Nom centre escolar
Escola Santa Maria del Mar
Escola Europa
Escola Salou
Escola Vora Mar
Escola Elisabeth
IES Jaume I
IES Marta Mata
Escola Oficial d’Idiomes

Regidor/a
M. JOSÉ RODRIGUEZ ANDRADES
M. DE LOS REYES PINO MOTA
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
PEDRO LAVILLA HERAS
BENET PRESAS SUREDA
AITOR ARRUEGO UBIDE
JULIA GÓMEZ MESONERO

Centres educatius municipals:
Nom centre escolar
Llar d’infants La Balena Blava
Llar d’infants Cavallet de Mar
Centre de Formació d’Adults.
Escola Municipal de Música.

Regidor/a
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
JULIA GÓMEZ MESONERO
PABLO OTAL VIÑA
FELIP ORTIZ MARTINEZ

SEGON.- Comunicar als centres educatius el present acord.
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600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, en primer lloc, més que altra cosa, voldria, en nom del grup i sense esperar
cap resposta immediata, fer un suggeriment relacionat amb la Festa Major d’Hivern.
Nosaltres considerem que l’ajuntament no ha de muntar ni subvencionar al cent per cent cap
colla ni cap carretel·la de les que participen al Cos Blanc, tret de la de les pubilles que ens
representen a tots. Si més no, per no establir cap agravi comparatiu entre unes colles que
han percebut 1.330 € d’ajut i una altra que ha rebut més de 15.000 € per tal de pagar les
disfresses, el lloguer de les carrosses i, el que és més greu, entenem que no s’adiu a les
tasques i serveis que ha de prestar un Ajuntament, es va pagar amb càrrec als pressupostos
municipals fins i tot la cervesa que varen consumir els integrants de la colla del PIJ i Masia
Tous, que d’altra banda, a més a més, en molts casos no era ni tan sols el nostre jovent,
sinó que aplegava nois i noies dels municipis veïns atrets per l’oferta. Estem d’acord que,
hem d’aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes de Salou que així ho desitgin participin
en la festa i que la despesa en una disfressa no sigui un impediment per fer-ho, però creiem
que es poden trobar altres mecanismes per aconseguir-ho, que no siguin tan gravosos per
les arques municipals i sí més adequats per aconseguir aquest objectiu i, que per suposat,
no incorporin subvencionar cap beguda alcohòlica entre el jovent. En tot cas, és un
suggeriment del qual, insisteixo, no espero resposta de moment.
En segon lloc, em referiré a dues qüestions relacionades amb l’àrea d’Acció Social el
responsable de la qual és el Sr. Lavilla. Miri, el passat dia 18 de desembre, després d’un
agre debat en el sí de la Comissió d’Acció Social, entre els regidors de l’oposició i la,
aleshores, secretària de la Comissió Sra. Anna Raspall, a propòsit de l’estudi de l’empresa
CERES, consistent en una diagnosi organitzativa i funcional de l’àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament de Salou que, com recordaran tots vostès, ja va sortir al Ple del mes de
setembre. El debat es va establir entorn a la negativa de la Sra. Raspall de facilitar l’estudi
complert als representants dels grups polítics de l’oposició a l’esmentada comissió que des
de feia temps demanaven. Deixant de banda que d’acord amb la Llei 26/2010, de 3 de
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, d’acord amb el seu article
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14.2, el secretari o secretària té veu però no té vot, i per tant, en cap cas té autoritat per
denegar una documentació a un regidor electe, és evident que, en aquest cas, a més a més,
s’ha obviat el dret a la informació que tots els membres de les corporacions locals tenim i
que està recollit a l’article 164 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. Com molt bé sap vostè, Sr.
Granados, Sr. Garcia, són advocats, aquest dret només té dues limitacions: quan el
coneixement o la divulgació de la informació pugui vulnerar el dret a l’honor, la intimitat
personal o la pròpia imatge, o quan es tracti de matèries afectades per la legislació general
sobre secrets oficials o per secret sumarial, cap d’aquests supòsits pot estar present en una
diagnosi organitzativa del funcionament d’una àrea de l’ajuntament. La sorpresa dels
membres de la comissió va ser majúscula quan de cop, la Sra. Raspall, que com ja he dit en
aquell moment actuava de secretària de la comissió, va abandonar-la, clarament com a
conseqüència del debat establert, en opinió de tots els membres presents i sense donar cap
altra explicació que no fos: tengo cosas más importantes que hacer. A la reunió de la
comissió del dia 15 de gener passat, és a dir, després d’aquella, la Sra. Raspall deixà de ser
secretària de la comissió i va ser substituïda pel Sr. Héctor Ripoll al qual, com a secretari, se
li va fer notar que les formes, les maneres i la causa de l’abandó de la Sra.Raspall no estava
reflectit a l’acta que es presentà a aprovació, per la qual cosa es va demanar, un cop més,
que constés en acta al tractar-se d’un fet rellevant en el desenvolupament d’una reunió d’un
òrgan col·legiat del consistori. Finalment, en la reunió que ahir dia 5 de febrer es va fer de la
Comissió d’Acció Social el fet tampoc estava reflectit a l’acta en els termes referits, malgrat
que el secretari, el Sr. Ripoll, afirma que ell ho va fer constar tot a l’acta, misteri inexplicable.
Qui ho ha esborrat de l’acta Sr. Granados? Qui ho ha esborrat de l’acta Sr. Lavilla? Per què
s’ha esborrat? Amb quines intencions? El problema que s’ha generat és de tal magnitud, Sr.
Granados i val la pena que el conegui a fons, que l’acta d’ahir, després d’un debat de més
de 20 minuts, per primera vegada en la història de la vida política d’aquest consistori, l’acta
d’una comissió no es va aprovar ja que, el grup de Convergència i Unió, majoritari en el
govern del consistori, va considerar que l’acta no reflectia el que va passar i es va abstenir,
els grups de RDS, UTPS, UMdC i PSC van votar en contra i només van votar a favor els
representats del grup del Partit Popular, quedant per tant en absoluta minoria i sense poderse, per aquest motiu, aprovar l’acta. La situació Sr. Granados no sé si és Kafkiana o
esperpèntica, però el que és evident, i aquest és el nostre prec, és que és intolerable. És
intolerable i perjudica greument el funcionament democràtic d’aquest ajuntament al negar el
dret a fer constar en acta els vots particulars dels membres d’un òrgan col·legiat municipal,
contravenint les lleis que els regulen. Sr. Granados li demanem que com alcalde, prengui
cartes en aquest assumpte, posi ordre en aquesta disbauxa i restableixi el principi de
legalitat en el funcionament dels òrgans municipals.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
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-En tinc una altra. En tot cas, m’agradaria si volen dir alguna cosa ara o si no continuo. És
d’una altra qüestió vinculada a Acció Social també.

Sr. Alcalde:
-Si ens permet contestar això i anem punt per punt perquè si no al final s’ajuntarà tot.

Sr. Henar:
-Sí, sí.

Sr. Alcalde:
-A veure jo li agraeixo molt que ens hagi informat d’aquesta situació, evidentment jo no sabia
res del contingut d’aquesta acta, hi ha un president, hi ha un regidor delegat i hi ha un
secretari de la Comissió de la qual jo no en formo part. Ara bé, si el Sr. Lavilla vol donar
alguna explicació al respecte que la doni, està clar que les actes han de recollir allò que han
de recollir. Jo sé que el secretari una vegada es va assabentar d’aquesta situació van parlar
amb ell, sé que el secretari ha pres cartes en l’assumpte i que espero que la setmana vinent
quedi tot aquest tema resolt, no és, entenc, la millor manera de fer les coses, no obstant hi
haurà en aquest cas resposta perquè el president de la Comissió és el Sr. Lavilla.

Sr. Lavilla:
-Alcalde, bien en principio con respecto al informe CERES quiero decir que no era ella quien
negaba el entregar el informe CERES, de hecho teníamos nuestras dudas y yo le pregunté
al secretario, una vez finalizado, si se podía o no se podía entregar, él dijo que sí y
automáticamente lo puse a disposición de él. Las dudas las creaba el hecho de que
trabajadores de Acción Social habían firmado un papel, a petición de ellos, porque
consideraban que en el informe se podía reconocer las personas que daban su opinión,
evidentemente nosotros tenemos una psicóloga y si la psicóloga dice que el 50% o el 80%
de la regiduría no funciona bien, evidentemente sabemos de quien estamos hablando, por lo
tanto, la protección de datos en ese momento ya no era tal. Cuando él me dijo que no había
ningún problema lo puse a disposición, de hecho ayer pregunté si lo tenían ya y me dijeron
que sí i no había ningún problema. Yo no he querido esconder nunca el informe, de hecho
este informe se pidió en su día porque considerábamos que no funcionaba com debería
funcionar el área y queríamos mejorar según los fallos detectados en el informe.
Con respecto a lo de la Sra. Raspall pues aquí hay distintas versiones. Lo que está claro es
que a partir de ahora lo vamos a gravar, como se hace en otras ocasiones, y así no nos
creará ninguna duda. Yo he tenido que decir que la Sra. Raspall me dijo en dos ocasiones,
en esa misma Comisión que estaban comentando, que se encontraba indispuesta. La
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primera vez que me lo comentó le dije “quédate un ratito más, a ver si puedes aguantar”,
luego se levantó y me dijo “me tengo que marchar, me tengo que marchar que no me
encuentro bien” y se levantó y se marchó. Y ayer, cosa que no sabía yo, hablando con la
compañera Reyes me dijo que incluso ella la atendió fuera con otra secretaria que había en
el despacho, le estuvieron dando agua y abanicando, de hecho no se encontraba bien y por
esto se levantó y se marchó. Yo no sé si fue irrespetuoso o no fue irrespetuoso.
Con respecto a lo de la desaparición del informe o no sé como lo ha dicho, parte del informe,
a ver, no el informe perdón, el acta. Cuando terminó la Comisión parte de la oposición, el Sr.
Aitor Arruego sí, estuvo comentando con Héctor lo que él pensaba que había que añadir que
no se había añadido y cuando terminí yo ya no estaba ahí, eso fue al finalizar, ellos estaban
a parte, y al salir le pregunté que era lo que le había dicho, él dio su versión y yo di la mía,
evidentemente faltaría más que la oposición nos dijese ahora lo que tuviésemos que poner
en un acta de la comisión, sin estar grabado, sin estar grabado, evidentemente. Ellos dijeron
la suya y yo dije la mía. Y ahí no ha quedado nada escrito y se ha borrado, ahí se escribió lo
que se leyó exclusivamente ayer, no se ha borrado nada y a partir de ahora lo grabaremos
todo para que no haya ninguna duda.

Sr. Henar:
-Per suposat Sr. Lavilla, només li contesto i, en tot cas, si vol afegir. Simplement és que, a
veure Sr. Lavilla, va usted muy equivocado, pero muy equivocado. Començo pel final, i ha
dit “faltaría más que hubiéramos que poner lo que nos dice la oposición”. Pues sí, eso es lo
que dice la ley, justamente esto es lo que dice la ley. La ley dice, lo leeré, artículo 20 de la
Ley 26/2010, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas de
Catalunya, el artículo 20, actas de las sesiones, “a l’acta s’han de fer constar els assistents,
l’ordre del dia, el lloc, el temps, el contingut dels acords, el sentit dels vots i si un membre o
una membra ho demana una explicació suscinta de les seves intervencions i del seu parer”,
s’ha de posar tot això, sàpiga-ho Sr. Lavilla, començo pel final. Per tant, està molt equivocat.
I això és la llei, és la seva obligació, vetllar pel compliment de la llei. Però és més, escolti, jo
li havia fet referència a una intervenció que segurament altres companys que estaven allà, jo
no hi era, escolti, la Sra. Raspall quan va marxar va dir “tengo cosas más importantes que
hacer”, esto lo dijo, con una falta de respeto absoluto a los miembros de la comisión, a los
regidores electos de la comisión, lo dijo, lo dijo y hay en este caso testimonios, miembros de
esa comisión, portavoces, que lo pueden ratificar.
Y, por último Sr. Lavilla, insisto, y le vuelvo a repetir, que mida bien sus palabras Sr. Lavilla.
Usted ha dicho, que a petición de algunos trabajadores, a petición de algunos trabajadores,
ellos lo habían pedido, los trabajadores, habían solicitado que no se entregase esta
cuestión. Pero insisto, a petición de los trabajadores ¿fue así?, primera pregunta. Segunda
pregunta, y quiero que conste en acta, segunda pregunta, ¿antes o después del día 18 de
diciembre? Cóntésteme por favor a estas dos cuestiones.

Sr. Lavilla:

 49
57
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

²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
²1D3F4Z5G63195V3L0WCL%»
1D3F4Z5G63195V3L0WCL

 SECXI031



07-02-13 11:08

-Yo creo que la fecha me crea duda, posiblemente fuese después, no lo sé.

Sr. Henar:
-Perdón, por tanto ¿después de la reunión del 18 de diciembre cuando se han negado los
documentos es cuando alguien habla con trabajadores para que firmen determinado
documento en el que se pide que no se de? ¿Es así o no es así? ¿Es después del 18 o es
antes?

Sr. Lavilla:
-Los documentos no se niegan. Yo dije que iba a preguntar si se podían entregar los
documentos, ahí no se niegan, cuantas veces preguntamos al señor secretario, cuando
tenemos alguna duda, si esto o lo otro lo podemos hacer o no lo podemos hacer, me crea
duda si el papel firmado me llegó antes o después de la comisión, es lo único que me crea
duda. Pero bueno, es que el papel tampoco lleva fecha ni nada, yo estuve mirando las
firmas, evidentemente eran las firmas de trabajadores sociales que mostraban su
preocupación porque este documento saliese a la luz entre otras cosas porque se podía
saber quien había dado las opiniones, simplemente eso.

Sr. Henar:
-Por lo tanto, si me permite Sr. Lavilla, a usted le crea dudas y piensa que podía ser, ha
dicho incluso, posiblemente esto fue despúes del 18 que deniegan esos escritos, pero he
hecho una pregunta ¿a petición propia de los trabajadores o alguien les instó a firmar estos
documentos?

Sr. Lavilla:
-Desde luego yo no, desde luego yo no.

Sr. Henar:
-Usted no ¿pero sabe si alguna otra persona de su equipo hizo esta sugerencia o instó a
firmar este documento? ¿Lo sabe o no lo sabe?

Sr. Lavilla:
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-Mire, le voy a contar un ejemplo, estando yo en el pasillo, arriba en la primera planta, me
encontré a un chico que trabaja en el Dofí Màgic, le pregunté que hacía por aquí y me dijo
que venía a firmar un papel precisamente para esto, pero bueno, yo no lo había llamado, no
sé si se llamaron entre ellos o qué.

Sr. Henar:
-Usted no lo había llamado.

Sr. Lavilla:
-No.

Sr. Henar:
-De acuerdo. Pero no tiene claro que no hubiera llamado nadie de su equipo a firmar este
papel. Diga sí o no, es tan sencillo.

Sr. Lavilla:
-No, es que no lo sé.

Sr. Henar:
-No lo sabe, de acuerdo.

Sr. Otal:
-Sí, ¿si me permite?

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Yo si me permite Sr. Alcalde, yo en este tema no pensaba intervenir, de hecho no lo hice en
la comisión informativa, en primer lugar porque puede haber varias perspectivas, yo le di
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una importancia relativa en si mismo. Pero es verdad que deja de tener una importancia
relativa y convertirse en un problema grande cuando el presidente de la comisión nos
defrauda, es dir, Sr. Lavilla usted no puede matizar las palabras del portavoz del Partido
Socialista porque no son matizables, porque son estrictamente verdad, se adaptan
exactamente a lo que pasó. Pero es que usted mismo nos defrauda doble porque usted ha
tenido oportunidad de dar explicaciones hasta a las personas interesadas y no las ha dado.
Usted no puede matizar ni decir lo que no existió, lo que no se dijo ni lo que es. Mire, las
cosas son como son, dos más dos son cuatro y nunca serán tres coma nueve ni cuatro
coma uno. Yo sé que usted tiene que cumplir un papel, probablemente obligado, usted se
tiene que sentir violento en este momento porque afortunadamente estábamos bastantes
personas. Y para acabar le quiero decir que usted lo tenía relativamente fácil porque para mi
el tema no es muy importante, creo que en un ayuntamiento hay temas más importantes,
usted lo convierte en importante por matizar unas palabras que se adaptan exactamente a lo
que pasó pero no lo digo yo, que lo digan el resto de portavoces y personas que estaban
allí. Pero es que ya van varias veces que usted matiza y niega lo evidente y claro, le repito,
dos más dos son cuatro y no hay más. Y en este momento hay que empezar a decir la
verdad, la realidad y la realidad es una y no es matizable y hay muchos testigos, claramente,
no ha estado usted a la altura de las circunstancias y, además, con usted no iba, porque
usted no tenía ninguna responsabilidad, es cierto que la preside, es cierto que tiene la
responsabilidad última pero no adoptó usted, concretamente usted, no adoptó una postura
negativa respecto a lo que ya ha definido perfectamente el portavoz del Partido Socialista.

Sr. Lavilla:
-Ustedes escucharon lo que quisieron, no escucharon que me dijo que se encontraba mal en
dos ocasiones ¿Eso no lo escucharon ustedes?

Sr. Otal:
-No.

Sr. Lavilla:
-Y tampoco escucharon al Sr. Macho dar un puñetazo en la mesa “por mis cojones”, que lo
dijo así, “quiero los papeles y esta simple secretaria”. Esto ¿tampoco lo escucharon?. Pues
eso se dijo allí, eso se dijo allí.

Sr. Macho-Quevedo:
-Jo, per al·lusions, voldria intervenir. Mireu, jo dir “no me consta” podria ser suficient però no
és el meu estil. Veig que algú de vostès té una memòria selectiva doncs recorda detalls i no
l’engròs de la qüestió. Miri, en l’àmbit d’una comissió, sobretot si és tensa en el debat, el
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context de les paraules és el que és. No recordo amb exactitud la meva intervenció però
gustosament ho refrescaré amb la màxima aproximació a les paraules que van sortir de la
meva boca. “Sr. Lavilla vostè és el president de la Comissió, jo un regidor i l’Anna, la
secretaria. La secretària té a mans l’informe i ens posa problemes perquè el tinguem
nosaltres, quins collons! Ara més que mai vull una còpia de l’informe”. Això és textual el que
vaig dir. Però ja que filem tan prim li comentaré que ahir vaig rebre una trucada telefònica
seva, Pedro Lavilla, que si jo fos una persona fàcilment intimidable consideraria intimidatòria,
recordant que si exigim textualitat a l’acta referida també inclourien alguna paraula que
sembla que consideren malsonant però que jo en el context del debat la considero adient.
Vull recordar, que va ser un servidor de vostès qui va prendre la iniciativa de sol·licitar que la
comissió es gravés per respectar la seva literalitat i reitero la meva petició a fi d’evitar dubtes
en el redactat de les actes. Gràcies, res més.

Sr. Lavilla:
-Evidentemente ya he dicho que se va a grabar todo a partir de ahora y la llamada
simplemente fue para decirle que si buscábamos literalidad que había que decir todo,
incluídas sus palabras y las palabras de hecho vaya memoria que tiene para decir frases
completas desde hace tanto tiempo y evitar decir alguna cosa que se dijo que yo lo tengo
bien clarito lo que se dijo.

Sra. Fourrier:
-Alcalde, si us plau, bon dia. Bé, jo veig que tota l’oposició estem equivocats aquí, vull dir
que només té vostè la raó i sis membres de l’oposició el que diem no és veritat, escolta’m.
Sap perfectament que el que s’està dient, el que ha exposat el Sr. Zacarias, és el que ha
passat i no sé si es recorda o no jo ahir li vaig dir que, escolta’m, jo ja entenc que una
persona es pot trobar malament, jo ho entenc però jo crec que si hi hagut un moment que
com tantes vegades ha repetit que estava malament de salut hauria pogut constar en acta i
que ha necessitat ajuda al passadís, això també pot constar en acta que aquesta senyora
s’ha trobat malament i que ha dit això. I jo què li vaig dir ahir? Que jo una excusa de part
d’ella l’hauria acceptat perquè si pel Sr. Pablo Otal no és greu jo per mi que una secretària et
deixi penjada textualment en una comissió jo per mi és un tema greu, perdoni’m. Perquè si
ella no es trobava bé, s’aixeca, disculpeu-me però no estic en condicions i potser hauríem
anat a buscar a una altra persona per acabar la comissió. Hi ha aquí un embolic, escolta’m,
hi ha un enbolic, els fets són els que són i el fet l’ha aclarit perfectament el Sr. Zacarias, no
n’hi ha més d’històries, no n’hi ha més, és una falta greu, és una falta greu. I per més inri
ahir a la Comissió d’Acció Social resulta que l’acta no estava complerta perquè el Sr. Héctor
Ripoll, secretari de l’acta, dues vegades ens ha dit que ell l’havia transcrit textualment el que
nosaltres havíem dit. Bé doncs escolta’m, llavors aquí qui menteix, nosaltres, la secretària o
què passa aquí.

Sr. Lavilla:
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-Pues ahora cuando termine el Pleno nos vamos a reunir con él y que nos diga eso, el acta
estaba según la redactó. Si ustedes tienen alguna duda con respecto al acta les invito a que
lo denuncien, miren si es fácil.

Sra. Fourrier:
-Ja en parlarem del que farem.

Sr. Lavilla:
-El acta no la ha manipulado nadie, el acta que se leyó ayer era igual según escribió el Sr.
Héctor. Ahora hablamos con él.

Sra. Fourrier:
-Perdoni però aquí hi ha algú que menteix. Arregli-ho vostè que és el president de la
comissió, jo ho he d’arreglar? Jo faré el que tinc que fer, fins aquí hem arribat! A veure si
passarem per mentiders ara aquí!

Sr. Alcalde:
-Bé, escolteu-me una cosa, jo de veritat que lamento aquest debat, ho sento perquè crec
que no és el millor debat que podem fer la classe política, us ho dic de veritat, són qüestions
que les podem evitar, són qüestions que les podem evitar. Brull no estic culpant a ningú.

Sr. Brull:

-Estic completament d’acord que aquest debat no és bo.

Sr. Alcalde:
-Sí, per això deixeu-me que faci la reflexió, no culpo a ningú, jo crec que no hem de donar
peu a aquest debat, no s’ha de donar peu a aquest debat. Aleshores això s’ha d’aclarir, és
evident, és evident que les actes han de contenir el que es diu allà i és evident que els
regidors i regidores que han dit alguna cosa tenen el seu dret, tenen el seu dret a que es
reculli a l’acta el que ells han dit perquè moltes vegades exigim, vull que això en quedi
constància a l’acta i és el seu dret. Per això lamento molt aquesta situació perquè és una
situació que s’hauria pogut evitar perquè és veritat que hi ha temes més importants i d’una
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cosa que no té importància l’estan fent molt important perquè no saben reconduir aquesta
situació i perdoneu que ho digui així. Aleshores, he dit anteriorment, que el senyor secretari
ha pres cartes en l’assumpte, jo desitjo i us ho dic de veritat que no torni a passar més una
qüestió com aquesta en l’àmbit de les comissions, de veritat que ho lamento moltíssim i,
escolteu-me, intentem solventar-ho de la millor manera possible perquè de veritat sento que
s’hagi donat aquesta situació i depèn de nosaltres, simplement de nosaltres i que a les actes
es faci constar el que realment s’hi hagi de fer constar i el que toca, ni més de menys, ni
més ni menys, ens agradi o no ens agradi, la llibertat d’expressió està dins i fora de l’àmbit
de les comissions després cadascú serà conseqüent amb allò que ha dit i amb allò que vol
que quedi reflectit a l’acta però s’ha de recollir. Senyor secretari acabi de portar tot aquest
tema de la millor manera possible i reconduim aquesta situació.

Sr. Macho-Quevedo:
-Si em permet Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde:
-Sí, sí.

Sr. Macho-Quevedo:
-Voldria només fer un aclariment i és que la petició de gravació de les actes per part meva,
hi ha testimonis, es va produir al principi d’aquesta comissió precisament, precisament per
tenir l’ajust a la literalitat.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

Sr. Henar:
-Per part meva coincideixo plenament amb la darrera intervenció, simplement fer referència
a que aquest tema surt al Ple per la impossibilitat de gestionar-lo amb responsabilitat, jo crec
que és clau en el president de la comissió un posat de resoldre-ho en el context propi de la
comissió, fa dos mesos que estem darrera d’aquesta qüestió. Per tant, és a dir, totalment
d’acord, avui és l’última vegada que es parla d’aquesta qüestió en aquest Ple i estic
absolutament d’acord. En tot cas, si puc continuar amb la segona part?

Sr. Alcalde:
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-Sí, sí.

Sr. Henar:
-Molt bé. La segona qüestió que també afecta a l’Àrea d’Acció Social té a veure amb la
desaparició a Salou del anomenat SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones, a partir
del 31 de desembre de 2012, data en la qual va finalitzar el Conveni amb Creu Roja. Portem
un mes i mig sense aquest servei al qual hi estem obligats per la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Ens obliga en aquest cas el seu
article 83, que regula les competències dels municipis en la prestació o gestió de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral de les Dones. Ens obliga el seu article 86 quan diu que les
polítiques d’eradicació de la violència masclista han de comptar amb la participació dels ens
locals i ens obliga el Contracte/programa que tenim subscrit entre l’Ajuntament de Salou i la
Generalitat i que està en plena vigència.
Desconec Sr. Granados si vostè tenia coneixement d’aquest fet, si no en tenia, li preguem
que prengui immediatament les mesures necessàries per restaurar aquest servei al que
estem obligats per la llei i pels principis ètics que han de regir l’actuació del nostre
ajuntament en torn a la violència de gènere. I en cas que, pel contrari, vostè tingués
coneixement d’aquest fet, li preguem que ens digui quan i com pensa tornar a posar en
funcionament aquest Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
I finalment, per acabar, fer-li saber que el que hem guanyat en algunes àrees respecte al
manteniment del règimen de sessions aprovat per aquest Ple, l’hem perdut en l’Àrea de
Serveis Interns de la qual és president el Sr. Garcia que ni al mes de desembre ni al mes de
gener ha respectat les convocatòries del règim aprovat. Gràcies.

(EN AQUEST MOMENT EL SR. OTAL, PRÈVIA EXCUSA, MARXA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA)

Sr. Alcalde:
-Bé, cedeixo la paraula al senyor regidor que és ell qui va prendre, en tot cas, la iniciativa i la
decisió en aquest sentit.

Sr. Lavilla:
-Con respecto al convenio que teníamos con Cruz Roja, lo denunciaron ellos, por lo visto no
les salía rentable y, evidentemente, fueron los que decidieron que no deberían continuar
estas personas que teníamos contratadas a través de ellos o a través de convenio y como
sabíamos que no nos podíamos quedar sin este servicio nos pusimos automáticamente en
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marcha, hablamos con las dos personas que en teoría se quedaban en la calle que eran las
asignadas por ellos y sobretodo una de ellas, la psicóloga, evidentmente también el
abogado, tienen prestigio a nivel provincial muy bueno y decidimos hablar con ellos para ver
si podían continuar. La fórmula es complicada y entonces ahora arriba hay un informe y
como el tema de contratación es muy complicado ellas se han hecho autónomas y vamos a
mirar a ver si de alguna manera se les puede contratar incluso abaratando precio con
respecto a lo que estábamos pagando anteriormente y ya está en marcha y ahora en febrero
seguramente ya se solucionará y se pondrán a trabajar como antes porque además esta es
de obligado cumplimiento pero por el tema del contrato era lo que teníamos firmado. O sea,
en febrero se solucionará.

Sr. Alcalde:
-Bé, si no hi ha cap qüestió més aixequem la sessió. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:53 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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