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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/5/2013
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 07 DE MAIG DE 2013
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 07 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 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 vicesecretari de la Corporació, el Sr. ENRIC OLLÉ I BIDÓ, 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 27 DE MARÇ DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 27 de març 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 1561 FINS
AL NÚMERO 2493 DE L'ANY 2013
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des del número 1561 fins al número 2493 de l’any
2013. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2437, DE DATA
26 D'ABRIL DE 2013
Vist el decret d’alcaldia número 2437, de data 26 d’abril de 2013, que es transcriu tot seguit:
DECRET
“Atès que per acord plenari, de data 16 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Salou va aprovar,
per unanimitat, separar-se del C.R.T. i la revocació de potestats delegades.
Atès que per acord plenari, de data 7 de març de 2012, es ratifica l’esmentat acord de Ple de
data 16 de febrer de 2012.
Atès que per acord plenari, de data 11 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Salou
ratifica l’acord de la Junta de Direcció del C.R.T. de data 8 de maig de 2012.
Atès que en sessió plenària celebrada el dia 25 de juliol de 2012 es dóna compte del Decret
d’alcaldia número 4847, de data 25 de juliol de 2012, on a la seva part dispositiva es designa
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als representants del municipi de Salou a la Comissió que tenia per objecte elevar un
dictamen vinculant sobre el repartiment tributari establert en l’article 52 dels Estatuts del
Consorci. A més de la modificació de l’esmentat article, també havia d’informar sobre la
modificació dels Estatuts que sigués necessària per a la seva subsistència.
Atès que l’esmentada Comissió es va constituir i transcorreguts els 4 mesos establerts des
de la seva constitució no va arribar a cap acord.
Atès que per acord plenari, de data 27 de març de 2013, s’acorda la ratificació del decret
d’alcaldia número 1585, de data 22 de març de 2013, en el qual es resol que totes les
competències que no siguin pròpies del Ple de l’Ajuntament i que afectin a l’àmbit territorial
de Salou i de l’actual Consorci C.R.T. siguin assumides directament i personalment per
l’Alcaldia-Presidència, i iniciar la tramitació per la creació d’una organització especial i
diferenciada per gestionar tot l’àmbit de l’actual Consorci C.R.T. en el municipi de Salou.
Atès que per decret d’alcaldia número 1601, de data 22 de març de 2013, es resol autoritzar
a Port Aventura Entertainment S.A.U. per a la realització de diferents espectacles d’artificis
pirotècnics durant la temporada 2013.
Atès que en data 9 d’abril de 2013, amb número 3872 de Registre d’entrada a l’Ajuntament,
es rep notificació de l’acord de la Junta de Direcció del Consorci C.R.T., de data 25 de març
de 2013, pel qual es procedeix a l’atorgament d’autoritzacions a Port Aventura Entertainment
S. A. U. per a la realització d’espectacles d’artificis pirotècnics dins del recinte del parc
temàtic, per la temporada 2013. Aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Direcció va ser
votat en contra pels quatre representants assistents de l’Ajuntament de Salou.
Atès que per decret d’alcaldia número 1947, de data 10 d’abril de 2013, es resol concedir al
Sr. Pedro Salcedo López (DNI 39633066H) i al Sr. José Antonio Pereira Fernández (DNI
39830790B) llicència d’obres per la construcció d’unes pistes de kàrting elèctric i edifici per a
ús de bar i magatzem a la parcel·la C-3 del Pla Parcial Rambla del Parc, àmbit C.R.T. de
Salou (C/ Mercè Rodoreda i Av. del Pere Molas).
Atès que amb posterioritat al fet anterior per part d’aquest ajuntament s’ha tingut
coneixement que per resolució número 01/2013 de la vocal delegada del Consorci C.R.T.,
de data 5 d’abril de 2013, es va resoldre concedir llicència d’obres a Karting Electric S. L. per
la construcció d’unes pistes de kàrting per cotxes elèctrics i uns edificis auxiliars (bar i
magatzem) a ubicar a la parcel·la C-3 ubicada al Pla Parcial “Rambla del parc”, a l’àmbit del
C.R.T.
Atès el que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa (LJCA), segons el qual la representació i defensa de les
administracions públiques es regirà per allò establert a la Llei Orgànica del Poder Judicial,
així mateix com dels articles 38, 48.3 i 49 d’aquesta.
Atès el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial,
segons el qual la representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que
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serveixin en els serveis jurídics d’aquestes administracions públiques, a menys que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi.
Atès l’establert a l’article 21·1·k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, que atribueix a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués
delegat a un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en
aquest cas donant compte del mateix en la primera sessió que es celebri per a la seva
ratificació. Vist també l’article 53·1·k) 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.
Per tot l’anterior,
RESOLC:
PRIMER.- Acordar interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de
Direcció del Consorci C.R.T., de data 25 de març de 2013, pel qual es procedeix a
l’atorgament d’autoritzacions a Port Aventura Entertainment S. A. U. per a la realització
d’espectacles d’artificis pirotècnics dins del recinte del parc temàtic, per la temporada 2013.
SEGON.- Acordar interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució número
01/2013 de la vocal delegada del Consorci C.R.T., de data 5 d’abril de 2013, que resolia
concedir llicència d’obres a Karting Electric S. L. per la construcció d’unes pistes de kàrting
per cotxes elèctrics i uns edificis auxiliars (bar i magatzem) a ubicar a la parcel·la C-3
ubicada al Pla Parcial “Rambla del parc”, a l’àmbit del C.R.T.
TERCER.- Encarregar i designar als lletrats SR. RAFAEL GÓMEZ-FERRER MORANT i SR.
JOSÉ M. BAÑO LEÓN la direcció jurídica i defensa de l’Ajuntament de Salou en aquests dos
assumptes, i la representació als procuradors Sr. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS, Sra.
MIREIA ESPEJO IGLESIAS i Sr. JORDI GARRIDO MATA.

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.”
El Ple de l’Ajuntament el RATIFICA per unanimitat.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Si em permeteu? És que hi ha tres punts, el 202, 203 i 204 que estan molt vinculats i que jo
voldria fer una intervenció genèrica pel fet de no intervenir amb posterioritat. Bé, és a dir,
tant aquest punt el 202 com el 203 i el 204, en tot cas, si no hi ha cap altra intervenció.

Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció? Les fem totes conjuntes en aquest punt? Hi ha algú que vulgui
intervenir?

Sr. Henar:
-O també podem fer, si voleu, la lectura de tots els punts.

Sr. Alcalde:
-Com vulgueu, jo crec que seria millor la votació punt per punt i si voleu fer ara a l’inici les
vostres intervencions o si voleu ho podem deixar pel final, com vulgueu, com millor us vagi.
Sr. Zacarias anem punt per punt i al final fem les intervencions?

Sr. Henar:
-Jo penso que és més lògic fer una intervenció general i ja està, i després votar.

Sr. Alcalde:
-Faci, faci.

Sr. Henar:
-Bé, en tot cas, aquests punts 202, 203 i 204 van vinculats justament amb la distribució de la
fiscalitat del Consorci Recreatiu i Turístic
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Com és conegut ja en l’acord inicial, que va ser signat fa 21 anys i que va finalitzar a l’abril
del 2012, es plantejava una distribució de la fiscalitat al 50%, per parts iguals, entre els
municipis de Vila-seca i just quan ens estàvem plantejant, en la finalització del conveni a
l’abril del 2012, la necessitat de tirar endavant un nou marc, un nou acord més just amb Vilaseca, amb el Govern de la Generalitat, al mes de març de l’any passat el Parlament va
aprovar, amb els vots de CiU i del PP, la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, per la qual en la seva disposició addicional vint-i-dosena va regular la continuïtat,
per temps indefinit, de l’actual Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou en el
següents termes: “El Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou, creat per garantir la
unitat d’acció pública en l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i de Salou i
integrat per l’Administració de la Generalitat i pels municipis de Vila-seca i de Salou, manté
la vigència en les mateixes condicions fins a la execució completa del projecte”. O dit d’una
altra manera, en les mateixes condicions, que en definitiva impliquen que els impostos
continuïn distribuint-se al 50% per cada municipi. Jo crec que això és una qüestió molt
important perquè justament aquest tema, senyor alcalde, és l’origen, com molt bé sabem
tots, és l’origen de totes les actuacions posteriors de l’ajuntament en les quals els grups
polítics del consistori hem mantingut, fins ara, una total unanimitat en la defensa d’allò que
ens pertany i en la defensa de la nostra autonomia local, la qual cosa significa que ningú,
sigui la Generalitat, sigui qui sigui, ens pot obligar a formar part d’un consorci en el qual no
volem, ni podem estar si no és renegociant les condicions de la distribució d’una fiscalitat
que contempli tant la distribució territorial que és de Salou en un 57% del territori i que és de
Salou en un 86% si atenem a la totalitat de la recaptació dels impostos.
Ens volem congratular i felicitem a tots els grups polítics per la unitat mantinguda,
aconseguida fins al moment i volem manifestar, un cop més, que donarem total recolzament
a l’equip de govern i d’una forma directa a l’alcalde, com a màxim responsable del consistori,
en tot el procés iniciat que no té altre raó de ser, no té altre raó de ser que la de fer valer els
nostres drets i reclamar allò que legítimament ens pertoca. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Jo simplement doncs dir que és així tot el que està dient
vostè però cal recordar també que aquesta esmena s’aprova per part del Parlament de
Catalunya una vegada s’havien exhaurit els 20 anys de vigència del Consorci i una vegada
Salou, l’Ajuntament de Salou i la seva Corporació de forma unànime va acordar separar-se i
recuperar totes les competències. Per tant, nosaltres entenem que aquesta llei no ens
vincula per diversos motius, però no ens vincula en el sentit que és una llei posterior al fet
que Salou està ja fora d’aquest Consorci i per nosaltres aquest Consorci única i
exclusivament existeix per la seva dissolució, perdó, per la seva liquidació i posterior
dissolució. Per tant, per això nosaltres entenem que no poden prendre cap mena d’acord
perquè són acords en relació al que serien les competències del terme municipal de Salou
però que són acords que invadeixen les nostres competències.
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Aleshores, en aquest sentit jo vull agrair molt sincerament Sr. Zacarias al seu grup i a tots
els grups municipals de la Corporació de Salou i a tots els regidors i regidores de forma
individual el suport que estic tenint en aquesta defensa que estem fent tots plegats dels
interessos i dels drets de la nostra localitat como no podia ser tampoc d’una altra manera. Sí
que els hi voldria agrair molt sincerament perquè ja fa molt de temps que venim intentant
buscar una solució, una negociació amb la població veïna i no és el cas i això és una qüestió
molt senzilla perquè Salou vol el Consorci, sempre ho hem dit en aquesta Corporació i ho
hem dit sempre a tot arreu, nosaltres volem el consorci, el que no volem és que se’ns
trepitgin els drets que té la nostra localitat. Per tant, demanem que hi hagi un Consorci que
sigui respectuós amb els interessos i els drets de la nostra localitat i això és compatible, és
compatible, no es pot acusar a Salou de posar en perill la inversió quan en realitat no és
Salou, Salou diu, escolteu-me un Consorci just, sí al Consorci i que si no ens posem d’acord
amb la fiscalitat, no en la fiscalitat perdó, en el percentatge, que cada municipi es quedi amb
el que li toca, és tan senzill com això. Però sembla ser que alguns utilitzen el Consorci com
l’argument per dir, escolti nosaltres volem quedar-nos amb la part que no és seva sinó que
és la part de Salou i per aquí Sr. Zacarias tots plegats entenem que no pot ser i, per tant,
agraeixo molt tot el suport que ens estan donant. Gràcies.

203.- MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ RELATIVA A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD, DE DATA 25 DE MARÇ DE 2013,
DE LA JUNTA DE DIRECCIÓ DEL CONSORCI C.R.T. PEL QUAL S'ACORDA
L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI C.R.T.
PER A L'EXERCICI 2013

Vista la moció que presenten tots els grups municipals de la Corporació i que es transcriu tot
seguit:
“Atès que per acord plenari, de data 16 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Salou va aprovar,
per unanimitat, separar-se del C.R.T. i la revocació de potestats delegades.
Atès que per acord plenari, de data 7 de març de 2012, es ratifica l’esmentat acord de Ple de
data 16 de febrer de 2012.
Atès que per acord plenari, de data 11 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Salou
ratifica l’acord de la Junta de Direcció del C.R.T. de data 8 de maig de 2012.
Atès que en sessió plenària celebrada el dia 25 de juliol de 2012 es dóna compte del Decret
d’alcaldia número 4847, de data 25 de juliol de 2012, on a la seva part dispositiva es designa
als representants del municipi de Salou a la Comissió que tenia per objecte elevar un
dictamen vinculant sobre el repartiment tributari establert en l’article 52 dels Estatuts del
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Consorci. A més de la modificació de l’esmentat article, també havia d’informar sobre la
modificació dels Estatuts que sigués necessària per a la seva subsistència.
Atès que l’esmentada Comissió es va constituir i transcorreguts els 4 mesos establerts des
de la seva constitució no va arribar a cap acord.
Atès que en data 10 de desembre de 2012 la Junta de Direcció del Consorci Intermunicipal
de Vila-seca, de Salou i la Generalitat de Catalunya acordà aprovar inicialment el pressupost
general per a l’exercici 2013, l’import total del qual és de 2.560.000,00 €. Aquest punt de
l’ordre del dia de la Junta de Direcció va ser votat en contra pels tres representants
assistents de l’Ajuntament de Salou.
Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 27 de desembre de
2012, número 296, es publica l’edicte de data 10 de desembre de 2012 relatiu a l’aprovació
inicial per la Junta de Direcció del pressupost general del Consorci per a l’exercici 2013.
Atès que per acord plenari de data 14 de gener de 2013 s’aproven, per unanimitat, les
al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2013 del Consorci
Intermunicipal de Vila-seca, de Salou i de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió del
Centre Recreatiu i Turístic.
Atès que en la mateixa data, 14 de gener de 2013, i dintre de termini, es presenta davant el
Consorci C.R.T., amb núm. 5 de Registre d’entrada, l’escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial
del pressupost per a l’exercici 2013 del Consorci Intermunicipal de Vila-seca, de Salou i de
la Generalitat de Catalunya, per a la gestió del Centre Recreatiu i Turístic.
Vist que la Junta de Direcció del Consorci C.R.T., en data 25 de març de 2013, aprova la
desestimació de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Salou i per tres veïns de
Salou, membres de la Junta de Direcció en relació a l’aprovació inicial del pressupost
general del Consorci C.R.T. per a l’exercici 2013. També aprova definitivament el pressupost
del Consorci C.R.T. per a l’exercici 2013. Aquest acord de la Junta de Direcció es notifica a
l’Ajuntament de Salou en data 9 d’abril de 2013, amb número 3875 de Registre d’entrada.
Atès el que disposa l’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa (LJCA), segons el qual la representació i defensa de les
administracions públiques es regirà per allò establert a la Llei Orgànica del Poder Judicial,
així mateix com dels articles 38, 48.3 i 49 d’aquesta.
Atès el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial,
segons el qual la representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que
serveixin en els serveis jurídics d’aquestes administracions públiques, a menys que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi.
Atès l’interès de la Corporació en la defensa d’aquest assumpte i en ús de les facultats que
l’article 22·2·j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
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atribueix al Ple per a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.

Per tot l’anterior, els grups muncipals de l’Ajuntament de Salou PROPOSEN al Ple de
l’Ajuntament el següent:
PRIMER.- Acordar interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de data 25 de
març de 2013, de la Junta de Direcció del Consorci C.R.T., referent a ”2n.- Aprovació, si
escau, de la proposta de resolució de les al·legacions presentades davant l’aprovació inicial
del pressupost del Consorci del C.R.T. per a l’exercici 2013”, del següent tenor:
“PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Salou i per
tres membres de la Junta de Direcció en relació a l’aprovació inicial del pressupost
general del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic per a l’exercici econòmic 2013, per
no trobar-se basades en cap del supòsits previstos en l’article 170.2 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SEGON.- Considerar aprovat definitivament el pressupost del Consorci del CRT per
l’exercici 2013 i acordar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.”
SEGON.- Encarregar i designar als Lletrats SR. RAFAEL GÓMEZ-FERRER MORANT i SR.
JOSÉ M. BAÑO LEÓN la direcció jurídica i defensa de l’Ajuntament de Salou en aquest
assumpte, i la representació als procuradors Sr. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS, Sra.
MIREIA ESPEJO IGLESIAS i Sr. JORDI GARRIDO MATA.”

El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.

204.- MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ RELATIVA AL REPARTIMENT FISCAL DELS
MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA EN L'ÀMBIT DEL CRT
Vista la moció que presenten tots els grups municipals de la Corporació i que es transcriu tot
seguit:

“Un cop transcorregut el termini de 20 anys de vigència del Consorci Intermunicipal del CRT,
pactat entre els ajuntaments de Salou, de Vila-seca i la Generalitat de Catalunya, la
Corporació salouenca, mitjançant acord plenari de 16 de febrer de 2012, va aprovar per
unanimitat de tots els grups polítics separar-se del C.R.T. i la revocació de totes les
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potestats i competències delegades, per tal de recuperar els seus drets fiscals cedits
voluntàriament en compliment del pacte.
Aquest acord, ratificat per un altre acord plenari de 7 de març de 2012, va ser degudament
comunicat a l'Ajuntament de Vila-seca i al propi Consorci, sense que consti cap impugnació.
Amb posterioritat als acords plenaris, el Parlament de Catalunya va aprovar la disposició
vigèsima segona, núm. 2 de la Llei 5/2012, que prorroga el Consorci i que va entrar en vigor
el dia 24 de març de 2012.
Per tant, la separació de Salou del Consorci i la revocació de les seves potestats s'ajusten a
dret i generen una situació jurídica consolidada amb efectes previs a l’entrada en vigor de
l’esmentada Llei.
A més, aquesta revocació unilateral és l'expressió més elemental del principi de llibertat i
d’autonomia local en la gestió dels seus drets i interessos, proclamada tant per la
Constitució Espanyola (article 140) com pel nostre Estatut d'Autonomia (article 84 i 86.3), i
emparada per la Carta Europea de l'Autonomia Local. Tant la legislació bàsica de l'Estat
com la legislació municipal de Catalunya reconeix el caràcter irrenunciable de les
competències pròpies municipals, sense perjudici que per voluntat sobirana de l’ens local, es
puguin delegar i/o revocar.
Altrament, amb clara vocació de diàleg i d’entesa, i després d’intentar l’acord definitiu amb el
plantejament de diverses propostes, per acord plenari de data 11 de maig de 2012, es
ratifica l’acord de la Junta de Direcció del C.R.T. de data 8 de maig de 2012, em virtud del
qual es crea una Comissió d’Experts que tenia per objecte elevar un dictamen vinculant
sobre el repartiment tributari establert en l’article 52 dels Estatuts del Consorci, i en sessió
plenària celebrada el dia 25 de juliol de 2012 es dóna compte del Decret d’alcaldia número
4847, de data 25 de juliol de 2012, on es designen els representants del municipi de Salou a
la Comissió.
L’esmentada Comissió, en la qual Salou va tornar a presentar diverses propostes que van
ser rebutjades, no va assolir cap acord despres de 4 mesos de la seva constitució.
En un nou intent per desbloquejar la situació, Salou torna a formular una nova proposta que
va ser tramesa en data 27 de febrer de 2013 al Delegat del Govern a Tarragona, i en data
22 de març de 2013 a l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixement.
Una proposta que va ser novament rebutjada.
Vist que darrerament, en data 23 d’abril de 2013, el Delegat territorial del Govern de la
Generalitat a Tarragona, el Sr. Joaquim Nin i Borreda, reitera per escrit proposta de
repartiment fiscal dels municipis de Salou i de Vila-seca en l’àmbit del CRT feta verbalmente
amb anterioritat; i un cop ha estat estudiada i valorada per part d’aquest Ajuntament,

Els Grups municipals de l’Ajuntament de Salou proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Estimar parcialment la proposta formulada pel Delegat del Govern de la
Generalitat a Tarragona que consisteix en el repartiment de la fiscalitat d’un 43% a favor de
Vila-seca i d’un 57% a favor de Salou però única i exclusivament de tots els impostos
(IBI i altres recursos de caràcter fiscal) de totes les construccions i edificacions que
s’han portat a terme des de l’entrada en vigor de la Llei 2/89 fins a l’actualitat i que
desglossadament són els següents:

-PARC TEMÀTIC
- PARC AQUÀTIC
- HOTEL PORT AVENTURA
- HOTEL GOLD RIVER

Vila-Seca
43 %
43 %
43 %
43 %

Salou
57%
57%
57%
57%

- HOTEL CARIBE RESORT
- HOTEL EL PASO
- PORT HALLEY

43%
43 %
43%

57%
57%
57%

- CENTRE CONVENCIONS
- BEACH CLUB

43 %
43%

57%
57%

No es computen els terrenys edificats exempts de l’IBI, com són l’Escola
Internacional i la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

SEGON.- Els ingressos fiscals que es generin a partir de la finalització dels 20 anys (28-022012) contemplats a l’article 6 dels Estatuts del Consorci CRT, tant els derivats de la Llei
2/89 com de la possible llei que la substitueixi per la implantació de projectes futurs, i que
contemplin l’increment d’aprofitament comercial, residencial o hoteler s’assignaran
íntegrament a l’ajuntament del territori municipal on es materialitzi la implantació.
TERCER.- L’estimació parcial queda subjecta a la condició resolutòria de que sigui
acceptada per l’Ajuntament de Vila-seca i per la Generalitat en el termini de 10 dies a
comptar des de la data de recepció de la carta de 3 de maig de 2013, de resposta remesa
per l’alcalde de Salou al delegat del Govern a Tarragona de la Generalitat de Catalunya.”
El Ple de l’Ajuntament ho APROVA, per unanimitat.
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205.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE RENOVACIÓ DEMOCRÀTICA
DE SALOU AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER TAL DE RECLAMAR AL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RESTABLIMENT DE LES
CONDICIONS EDUCATIVES ANTERIORS A L'INICI DE LA CRISI QUE VIU CATALUNYA
Vista la moció que presenta el Grup municipal de RDS i que es transcriu tot seguit:
“És un fet objectiu que al llarg dels últims anys les nombroses mesures de retalls i austeritat
que s’han produït a l’àmbit educatiu han perjudicat la qualitat de l’ensenyament anant en
contra d’una educació digna per a tothom.
Amb tot cal matisar que les retallades i ajustaments del Govern de la Generalitat en matèria
educativa són, en bona part, degudes al deute pendent de l’Estat que ha fet minvar els
recursos disponibles per a fer front a les despeses corresponents.
Per tant, s’escau reclamar corresponsabilitat al govern de l’Estat espanyol en el pagament
dels deutes pendents amb Catalunya que corresponen a liquidacions de la “disposició
addicional tercera” de l’Estatut i del fons de competitivitat; perquè la disposició d’aquests
recursos reforçaria el finançament i la inversió en matèria educativa per tal de mantenir una
xarxa pública de qualitat amb uns serveis també de qualitat.
Per altra part, demanem també més flexibilitat a l’Estat i que permeti elevar el límit de dèficit
de la Generalitat per assolir més suficiència financera i així evitar retallades dràstiques en
despeses d’ensenyament.
Aquestes mesures de retalls i austeritat dirigides a tots els àmbits de l’activitat docent,
podríem resumir-les en :
- les pèrdues en els sistemes de reforç i desdoblaments de grups per tal d’atendre la
diversitat i les adaptacions curriculars.
- la inexistència de substitucions a les baixes mèdiques del professorat quan són inferiors a
10 o 15 dies.
- la penalització econòmica del professorat quan està malalt, des del primer dia.
- la reducció significativa de plantilles i l’augment de les ràtios per aula.
- reducció de beques de menjador, transport escolar i beques i ajuts per llibres de text.
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- la introducció de taxes elevades per cursos de Formació Professional i l’augment
desmesurat en el cost de les matrícules universitàries.
- la reducció de recursos pedagògics com els Centres de Recursos Pedagògics, els Equips
d’Assessorament Psicopedagògics, Aules d’acollida, vetlladores i auxiliars per a l’alumnat
amb necessitats educatives especials.
Atès doncs, que aquestes mesures van en detriment d’un ensenyament públic, universal i de
qualitat i en contra dels drets dels infants i en rebre l’educació en condicions que per llei i
dret els correspon.
Atès que aquestes mesures esmentades no són adequades i perjudiquen la cohesió social i
augmenten el fracàs escolar, i ates que el Consistori de Salou sempre ha recolzat la
Comunitat Educativa i els Centres Docents, el Grup Municipal de RDS proposa:
DEMANAR al Departament d’Ensenyament que garanteixi un ensenyament públic de
qualitat restablint els serveis i recursos pedagògics esmentats, anteriors a l’inici de la crisi
econòmica.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP, APROVAR aquesta moció.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Moltes gràcies Sr. Alcade. La moció que presenta el meu grup avui no fa si no recollir un
sentiment general de la comunitat educativa i, per tant, utilitzem el canal de les propostes
que hem tingut de diferents mitjans de la comunitat educativa envers d’un fet objectiu com
és la baixada de la qualitat de l’ensenyament públic com a conseqüència de les polítiques de
retallades i les mesures d’austeritat que no només s’apliquen a aquest sector sinó que estan
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en els diferents sectors educatius. En tot cas, com explicita bé la moció és cert que la
corresponsabilitat en aquesta davallada de la qualitat de l’ensenyament com a conseqüència
d’aquestes mesures és compartida perquè si bé és cert que és aquí on es prenen les
mesures i s’executen en base a les decisions que es prenen al Govern de la Generalitat
també és cert que està molt condicionat per la situació econòmica de la qual es deriva
l’incompliment del finançament adient que s’hauria de tenir per part de l’Estat. Això és una
cosa que queda ben reflectida a la moció per tal de deixar ben clar i ben palès, perquè això
es fa també en d’altres ajuntaments, s’ha fet en d’altres d’aquí de la vora dels municipis
veïns, de que és veritat que la Generalitat té problemes econòmics derivats de
l’incompliment del Govern de l’Estat en diferents aspectes com explicita la moció.
En tot cas, jo crec que tothom estarà d’acord en què els pilars fonamentals de la societat són
la investigació, la qualitat en els serveis sanitaris i en matèria educativa. Ha costat molt de
guanyar-los i s’estan desmantellant, s’estan desmantellant d’una manera claríssima, un
exemple ho tenim en la moció d’avui i jo crec que és clar que si bé no és fàcil, en el moment
que la Generalitat pugui ha de restablir, perquè a més a més Catalunya sempre ha tingut
una sensibilitat especial en matèria educativa, ha de restablir les qualitats que teníem ja des
del 2010 perquè la cosa ja ve de governs anteriors. És a dir, que els retalls que s’han produït
indistintament deteriora molts aspectes claus del sistema educatiu sobretot per no poder
complir un dels objectius que és que ningú quedi enrere i d’aquesta manera amb el retall
d’aquests recursos econòmics el que passa és que molts col·lectius amb necessitats
educatives especials baixa la qualitat de l’ensenyament.
Per tant, jo crec que és convenient fer-li arribar massivament si és possible, però
l’Ajuntament de Salou que sempre ha demostrat una sensibilitat envers a l’ensenyament
públic, fer-li arribar al Departament que torni a la situació d’abans i que vagi restituïnt tots els
recursos en matèria educativa que ha anat retallant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal. Alguna intervenció més?

Sr. Pellicé:
-Sí Sr. Granados. El nostre grup votarà a favor. Creiem que la moció és prou clara i esperar
que aquesta ampliació en compliment del dèficit que té l’Estat es pugui reflectir en aquest
retorn, com bé diu, a la situació anterior, si més no, que no comporti noves retallades.
Gràcies.

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

Sr. Alcalde:
-Sí.

Sr. Garcia:
-Bon dia regidors, regidores. A veure, respecte a aquesta moció en primer lloc sí que
m’agradaria dir que entenem que estem davant d’una moció estrictament declarativa, com la
següent que també tractarem, evidentment com a municipi no tenim competències al
respecte, no obstant podem debatre i podem enviar totes les propostes que creguem
oportunes tant a l’Administració de l’Estat com a l’Administració de la Comunitat Autònoma,
a la Generalitat de Catalunya. Una vegada dit això, sí que me gustaría comentarle una
cuestión Sr. Otal y es que posiblemente nuestro grupo podría haber votado favorablemente
a la moción que usted presentó en un momento inicial pero como usted sabe después de
transaccionarla con el grupo de CiU e introducir una serie de enmiendas a la moción inicial
pues lamento mucho tener que anticiparles que el voto del Grupo Popular será contrario a la
moción y explicaré a continuación cuales son los motivos explícitos por los cuales nos
hemos visto abocados a votar en contra de la misma.
Como usted sabe en un primer momento presentó, se solicitaba de alguna manera que se
restableciesen las mismas condiciones en la comunidad educativa que las anteriores al
inicio de la crisis y de alguna manera como usted también sabe hacía responsable de estas
modificaciones al Gobierno de la Generalitat de Catalunya porque acertadamente, usted lo
hacía así, es quien tiene competencias al respecto. Pero con posterioridad se transacciona
la moción y parece ser que con la transacción lo que se pretende es echar la culpa de todo,
como se viene haciendo últimamente, al Gobierno de España y yo creo que cada
administración tiene que asumir las responsabilidades que le pertocan. La Generalitat tendrá
que asumir las responsabilidades que le pertocan, el Gobierno del Estado tiene que asumir
las responsabilidades que le pertocan y nosotros como Corporación local debemos hacer lo
mismo. ¿Y por qué le digo esto? Se lo digo porque existe un Real decreto ley, que es el
Real decreto ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, es el RD
14/2012, de 20 de abril, y este Real decreto ley si bien es cierto que de alguna manera pone
una serie de herramientas para todas las comunidades autónomas a efectos que tengan que
reducir el déficit público, también es cierto que estas herramientas son de carácter
dispositivo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que no son de obligado cumplimiento. El
Gobierno cuando redacta esta ley les dice a las Comunidades Autónomas que tienen un
techo máximo de déficit y a partir de ahí les dice, oigan ustedes pueden alcanzar la
reducción del déficit que tienen para llegar a este tope máximo que establecemos y les
pongo diversas herramientas, entre ellas las que hoy estamos debatiendo referentes al
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sistema educativo. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Catalunya? Pues ni
más ni menos que aplicar todas esas herramientas que el Gobierno del Estado ponía a su
alcance, pero claro, es ahí donde entran nuestras discrepancias, nosotros entendemos que
no se están haciendo todos los esfuerzos que se podían hacer a efectos de poder alcanzar
el déficit público que de alguna manera tiene que alcanzarse. ¿Por qué? Pues porque
entendemos que existen muchos gastos actualmente que están todavía generando desde el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya que porque no los calificamos abiertamente como
gastos suplerfuos o que se podrían todavía reducir. Posiblemente si se hubiesen acometido
esas reducciones de gastos que nosotros calificamos como superfluos la Generalitat no se
hubiese tenido que ver abocada a hacer esos recortes en materias educativas y estamos
totalmente de acuerdo en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Y ¿a qué gastos nos
estamos refiriendo? Pues miren, ahora parece ser que se está abordando también el tema
de las reformas de las administraciones locales, els consells comarcals, etc, etc.
Empecemos por los consells comarcals que suponen unos gastos de 556 millones de euros
al año. Podemos seguir con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que suponen
unos gastos de 300 millones de euros al año, podemos seguir con los doblajes de películas
en catalán que suponen unos gastos de 1,2 millones de euros al año. Podemos seguir con
las embajadas catalanas que les recordaré que la implantación de las embajadas catalanas
supuso para el gobierno del tripartito un gasto de 25 millones de euros, pero es que los
delegados que tienen rango de director general en todas estas embajadas perciben al año
80.000 €. A eso habría que añadir el alquiler costoso de las sedes de estas embajadas que
sin ir más lejos no están en zonas precisamente discretas, la de París está cerca del Arco de
Triunfo y la de Nueva York está en Rockefeller Center, es decir que el gasto no es pequeño.
Pero es que podemos seguir por otro tipo de partidas, partidas destinadas a aglomeraciones
de oficinas de la Secretaria de Asuntos Exteriores que el año 2012 supuso un gasto del 1,1
millones de euros.
Pero no me quedo ahí, seguimos con subvenciones identidarias ideológicas, con estas
subvenciones identidarias ideológicas la Generalitat de Catalunya se gastó 450 millones de
euros en un año. Le pondré un ejemplo, a la asociación Acció Cultural del País Valencià,
que es una asociación del País Valencià que se dedica a hacer campañas del catalán en
Valencia. Pues bueno, en la última década la Generalitat de Cataluña ha gastado
aproximadamente 20 millones de euros. Podemos seguir con otras como Òmnium Cultural i
como la Plataforma Pro-selecciones catalanas, etc, etc. También tenemos otras entidades
públicas que también consideramos superfluas, Memorial Democrático, Comisión
Internacional del Exilio, Instituto Internacional de la Paz, es decir, que existe mucho margen
todavía de maniobra antes que acometer recortes en el sistema educativo y en eso estamos
totalmente de acuerdo Sr. Otal.
Y bueno, ya puestos a discutir pues también desde el Grupo Popular les formulamos una
pregunta ¿Por qué no reclamamos de una vez lo que la Generalitat adeuda a las
Corporaciones locales? Porque aquí se nos llena a todos la boca de hablar de lo que el
Estado adeuda a la Generalitat pero es que yo creo, como extensión desde luego, como la
corporación local no está reclamando de una vez por todas a la Generalitat lo que adeuda a
las corporaciones locales. Y les pondré un ejemplo, en el año 2012, que es de momento el
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último dato, el primer dato que se nos dio desde la Generalitat, la propia Generalitat
adeudaba a las corporaciones locales más de 700 millones de euros. Al Ayuntamiento de
Barcelona, sin ir más lejos, más de 200 millones, entonces claro, yo creo que está muy bien
el que podamos estar debatiendo sobre todas estas cuestiones pero creo que nuestra
obligación como ayuntamiento es, en todo caso, defender los intereses que como
corporación nos pertocan.
Y ya puestos a proponer cuestiones pues se lo diré con toda sinceridad, creo que tener que
reclamarle a la Generalitat lo que le adeuda a las corporaciones locales también podríamos
estar hoy debatiendo aquí por cuestiones que sí que nos afectan de manera directa como
por ejemplo que es lo que hacemos con la tasa turística, donde revierte la tasa turística
porque a fecha de hoy todavía nadie nos ha dicho si esa tasa turística va a revertir en los
municipios, va a revertir en las diputaciones o que es lo que se va a hacer con esa tasa
turística.
Con todo ello pues de alguna manera lo que quiero exponer es que evidentmente el Grupo
Popular también es defensor del sistema educativo, también es defensor de la calidad del
sistema educativo pero evidentemente como usted comprenderá no podemos votar
favorablemente esa moción cuando, a nuestro entender, lo único que se pretende con las
introducciones que se han realizado al haber transaccionado la moción nos da una
sensación como de pretender echar balones fuera a efectos de no asumir las
responsabilidades que les corresponden a cada una de las administraciones. Muchas
gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Sí, per al·lusions. Estoy de acuerdo con usted Sr. Mario en que lamentablemente las
mociones, que son muy importantes porque en definitiva los partidos políticos aquí no
hacemos sinó vehicular el sentimiento general de la calle, no sirven para nada, es verda, es
una lástima y es un buen indicador de la calidad democrática, del índice de la calidad
democrática que tenemos aquí porque los pueblos que es el que está en contacto con el
ciudadano canaliza y vehicula toda la sensibilidad que hay en la calle y luego no sirve para
nada pero esto no es óbice para que aquí canalicemos lo que preocupa al pueblo y, en este
caso, la comunidad educativa de Salou está muy preocupada como lo demuestra cada
miércoles a la salida del instituto. Coincido con usted en que es meramente declarativa,
lástima que sea así.
Hombre y usted esta interesado en no aprobar la moción nuestra porque va a votar en
contra en base a una sugerencia o a un añadido o no sé como lo ha llamado usted
concretamente.
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Sr. Garcia:
-Una transacción.

Sr. Otal:
-Una transacción que efectivamente realizó CIU sobre el precedente de la primera moción.
Pues es verdad, me parece bastante justo por responsabilizar, y he empezado diciendo que
la responsabilidad primera y directa la tiene la Generalitat que es la que tiene la
competencia en materia educativa pero también es cierto que el déficit de financiación
evidentemente le condiciona y pasando a los objetivos de su gobierno cada gobierno
establece un sistema de objetivos a conseguir que no deben de ser muy diferentes a las
comunidades que gobierna su partido puesto que en los recortes en los mismos pilares
básicos de la sociedad han sido tan o más profundos y ahí no tienen embajadas ni tienen
todo lo que ha dicho usted, pero no seré yo quien defenda a Convergència porque si le
comento lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, le comento lo que pasa en
Castilla la Mancha, en Catalunya parece un juego de niños los recortes que ha habido en
relación a esas comunidades y no tienen las mismas problemáticas que aquí. Por lo tanto,
que la Generalitat gobernada por CIU y apoyada por ERC, tendrá unos objetivos pues son
discutibles y yo no pertenezco a ese partido y por lo tanto no lo voy a defender pero ellos
marcan sus prioridades y sus objetivos, como le digo.
Y bueno, pues es una lástima, yo sé que usted es del Partido Popular el cual ha mencionado
aquí directamente, que tiene un tema pendiente, un tema pendiente complejo, global, que
está pendiente de solucionar y que es el tema del déficit de las Comunidades y su
financiación. Sin embargo creo que el cuerpo importante de la moción es la defensa de la
enseñanza pública como uno de los pilares del bienestar, conjuntamente con la sanidad y la
investigación y eso, le guste a usted o no, dos cosas, se está desmantelando y el
responsable es usted, su grupo y su partido político, eso es así y eso es objetivo y a partir
de ahí podemos decir lo que sea y yo comprendo su posición política de no votar pero la
realidad es tozuda y sólo una y eso es lo que pasa.

Sr. Alcalde:
-Sí, moltes gràcies. Sr. Zacarias, si us plau.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. A veure, simplement una intervenció molt breu per manifestar que
nosaltres hauríem votat a favor ja la primera proposta que va fer RDS i votarem a favor
també d’aquesta segona transaccionada amb el Grup de CIU per una raó molt senzilla, és a
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dir, perquè estem parlant de qualitat de l’ensenyament que és una bandera frontal de la
política del Partit Socialista en aquest país, per tant, és a dir, la defensa del sistema públic i
de qualitat de l’ensenyament. Votaríem, insisteixo, tant d’una manera com d’una altra.
Però aprofito també per dir que, evidentment, la transacció que ha incorporat CIU és de
sentit comú. Cadascú podem mirar les coses com vulguem, podem interpretar-les com
vulguem però els fets són els fets i és evident que el dèficit públic a Catalunya està vinculat
també, també, als recursos que en aquest cas han sigut mil milions d’euros que l’Estat
espanyol no ha pagat i això, evidentment, no es pot negar, no es pot dir que si els tinguessin
segurament les coses ens anirien millor. Per tant, doncs, no es pot tampoc, dir que el
Ministerio, que l’Estat espanyol, ha posat a disposició de les Comunitats Autònomes els
mecanismes d’ajustament d’increment de ràtios, etc, que són voluntàries quan després
aquest és un argument i ha sigut un argument en la negociació del dèficit de la Comunitat
perquè si no al complir aquesta llei després no vindrà a demanar una relaxació en dèficit, per
tant, és un instrument de poder i de control i això és així. Evidentmente doncs el que fa
l’Estat espanyol en aquest cas, governat pel Partit Popular, els objectius de déficit que se li
relaxen a la comunitat educativa després no es traslladen a les comunitats i aquest és un
dels enormes problemes que en aquest cas tenim i quan demanem un tractament asimètric
des de Catalunya, apareixen significats líders d’Extremadura o de Madrid, etc, del Partit
Popular posan el crit al cel quan estan rebent diners que surten d’aquí. El que no es pot fer
tampoc, jo penso que evidentment és un error imperdonable, és barrejar “las churras con las
merinas” i després ficar temes com el Memorial Democràtic i que en definitiva el que no es
vol és reconèixer que hi ha una història que no podem oblidar en aquest país, una història
de massacres, una història de guerra, una història terrible que es vol amagar per part del
Partit Popular i vostè avui desgraciadament ens n’ha donat una mostra. O el fet que el
Govern de Catalunya no tingui dret a poder exportar els seus productes, que això són les
valoracions a nivell internacional, a poder presentar el país des del punt de vista turístic o
des del punt de vista industrial, etc. Per tant, tenim tot el que puguem fer, altres comunitats
ho fan i ens sembla molt bé, perquè en definitiva ho haurà de continuar fent, que és possible
segurament? Segurament. Es retallarien altres partides? No ho nego. Però aquí la qüestió
fonamental és el tema de l’ensenyament públic i en el tema de l’ensenyament públic Sr. Otal
el nostre grup votarà a favor de la seva moció.

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

Pren la paraula el Sr. Benet:
-Sí, bon dia Sr. Alcalde. El Grup municipal de CIU, després de tal com s’ha dit abans, amb
aquesta transacció votarem a favor d’aquesta moció. Evidentment que compartim la
preocupació que manifestava el Sr. Otal amb les retallades que hi hagut en el món de
l’ensenyament i que s’hauria de recuperar el nivell que s’havia tingut anteriorment. Ara bé,
això és impossible fer-ho sense un finançament adequat, si no tenim un finançament
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adequat doncs tornarem a aquestes retallades i ens trobarem amb el que ens trobem avui
en dia.
Jo crec que intentar barrejar aquí elements identitaris com poden ser temes de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, de representació de Catalunya a l’exterior, com bé deia el
representant socialista per motius comercials, turístics, culturals moltes vegades, jo crec que
tot això és barrejar coses que no tenen res a veure. També podríem parlar aquí que amb la
creença de molts la innecessarietat de l’existència d’alguns ministeris com el de cultura però
jo crec que no és el cas d’aquest debat, francament. Jo crec que el cas és que tenim unes
mancances en l’ensenyament, és cert, com al Grup municipal de CIU donem recolzament a
això. Aquestes mancances en Ensenyament són en bona part conseqüència d’una manca
de finançament adequat del nostre país. Aleshores declarem dues coses a la vegada,
evidentment que hi ha responsabilitats del Govern de la Generalitat però sense
cofinançament és molt difícil. I en temes com la taxa turística està definit bé i pel fet de parlar
de temes que no són estrictament de competència local jo crec que és un acte d’higiene
democràtica que l’administració més propera al ciutadà pugui debatre temes que no són
estrictament d’aquí. I li voldria recordar que a l’any 32, el primer Estatut d’Autonomia de
Catalunya, es va aprovar per crec que el 97-98% dels municipis de Catalunya abans de fer
res. Reconeixem que som un país on realment els ens locals han tingut un pes en la política
de tot el país llavors jo crec que francament és positiu. I sí que m’agradaria i jo crec que el
Grup municipal de CIU en relació amb el qual hem fet un exercici de responsabilitat i ara
hem votat unes mocions, anteriorment, que no seguíem alguns decrets o lleis que emanen
del govern del nostre propi partit però el nostre grup municipal en aquest cas sempre actua
amb consciència amb el que creu que ha de fer i jo agrairia a tots els grups municipals o
crec que seria d’agrair, no sóc jo qui ho ha d’agrair, en tot cas, però em sembla que la
ciutadania agrairia que tots els grups municipals, evidentment que hi ha disciplina de partit,
però que també com nosaltres tinguessin la capacitat de votar a favor de les coses que són
bones pel municipi i pel país.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Benet. Bé, jo per acabar simplement dir que hem d’estar veritablement
contents que el municipi de Salou es pugui pronunciar sobre un dels aspectes fonamentals
de l’estat social com és la formació. Sense formació poca cosa es pot dir. Nosaltres hem de
fer la inversió en aquell aspecte que és fonamental de la societat actual però sobretot del
futur i sobretot dels joves, hem de tenir una gran formació, hem de ser una societat que
tingui grans elements formatius per millorar encara molt més la societat actual, sense això,
una societat sense formació i sense cultura poca cosa pot dir d’ella mateixa. Per tant, és
important que la nostra localitat i la nostra Corporació es pugui pronunciar en aquest sentit
en defensa d’una educació i d’una millor educació. I també és veritat que és evident que
sense diners no es pot fer absolutament res i aleshores dir les coses pel seu nom perquè
encara és insuficient perquè podem dir, escolta és que estem reclamant allò que ens toca i
ens diu la llei que ens toca però és que també és veritat que el que s’ha de fer és, igual que
estem fent nosaltres, demanar un respecte pel finançament dels territoris on es genera la
seva riquesa, és que sense això, escolteu-me, no hi ha futur. També és veritat que els diners

 20
84
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

²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
105V5A3M500U1Z150BWZ

 SECXI0BG



13-05-13 13:49

són fonamentals i essencials per poder tirar endavant les polítiques i per poder millorar la
societat. Per tant, com alcalde estic veritablement content que la nostra Corporació es pugui
pronunciar en aquest sentit.

206.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, UMDC, UTPS I
RDS EN DEFENSA DEL MODEL ACTUAL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA
Vista la moció que presenten els Grups municipals de CIU, PSC, UMdC, UTPS i RDS i que
es transcriu tot seguit:
“Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 6 de
març, feta pública dimecres 10 d’abril, derivada de la sentència del Tribunal Suprem del 22
de desembre de 2010, que obliga a que tots els alumnes d’una classe rebin l’ensenyament
en castellà (augment de les hores) si només un d’ells ho demana, volem posar de manifest
la nostra defensa d’un model d’èxit que funciona.
Totes les proves que tenim demostren que les capacitats lingüístiques dels nens i nenes de
Catalunya són perfectament equiparables tant en català com en castellà. En conseqüència,
defensem plenament el nostre model d’escola catalana, el nostre model d’immersió
lingüística, que garanteixen la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola. El model
actual no només ha demostrat el seu èxit sinó que garanteix que som una única comunitat
parlant i no dues.
D’altra banda, rebutgem fermament la politització que constantment es fa de la llengua
presentant-la com un problema, quan en realitat no ho és a la societat catalana. És per això
que cal utilitzar tots els instruments al nostre abast en defensa del nostre actual model
d’immersió lingüística a l’escola catalana perquè creiem que és una fal·làcia afirmar que no
es tracta de canviar el sistema, sinó de complir un dret reconegut pel Tribunal Constitucional
qual és el fet de que el castellà també ha de ser llengua vehicular a Catalunya, quan en
realitat, amb aquesta interlocutòria, es vol obligar a introduir més hores setmanals de
castellà perquè es considera que les tres actuals no són suficients i, el que és pitjor, s’obre
la porta a esquerdar la convivència dins les nostres escoles.
Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços
de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut
entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat
diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i
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la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model,
el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i
és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües. Així
doncs, des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta sentència del
TSJC s’estengui a tot Catalunya.
Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Salou acordi:
1.- Recolzar el recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual model
d’immersió lingüística a l’escola ha demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i la
igualtat d’oportunitats a l’escola.
2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta sentència.
3.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya per ser un model
pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
4.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius
per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà.
5.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i
per dur a terme les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model
d’immersió lingüística a l’escola catalana.
6.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana
de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS) i 4 vots en contra del PP, APROVAR aquesta moció.

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

Sr. Otal:
-Una breu intervenció.
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Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Una vegada més estem aquí parlant del tema de la immersió lingüística. La moció és força
explícita per tenir que afegir poques coses. En tot cas, el que ha de quedar molt clar és que
estem ficant una moció per revisar un model d’èxit, un model integrador d’èxit que s’ha
demostrat com a vàlid per aconseguir la plena convivència i la igualtat d’oportunitats entre
els alumnes quan acabin, i així s’està demostrant, que quan acaben l’ensenyament
secundari obligatori doncs assoleixen les dues llengües perfectament. Jo crec que estem
davant d’un tema polititzat, estem davant d’un problema que no és un problema educatiu ni
de nens és un problema de pares, és un problema de pares, és un problema de pares, per
cert un mínim percentatge de pares que a través dels mecanismes de la justícia doncs estan
ficant un problema amplificat on no hi ha, a les escoles i en els nens no hi ha aquest
problema. És un sistema que ha fet possible la plena integració de tot l’alumnat d’una
societat única que parla perfectament les dues llengües, no hi ha cap problema, i ja ho he
dit, el penós és que hem d’estar defensant el que dèiem justament abans, a través de la
canalització dels ens locals defensar un model que s’ha demostrat com d’èxit, integrador i
d’igualtat d’oportunitats per a tothom. El problema afecta a una minoria que per cert no és de
nens, és dels pares. Per tant, a veure si és l’última vegada i cal defugir ja de debats
artificiosos i no hem de tractar aquí la defensa d’un model que jo pensava que ja estava
super assumit fa 20 anys.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Alguna intervenció?

Sr. Pellicé:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
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-Lamentem que constantment haguem d’estar defensant l’ús del català i del nostre model
educatiu i crec que ja és la tercera moció que portem aquí respecte a aquest tema. Però és
evident que el que no podem és permetre que siguin els tribunals qui determinin com hem
d’educar els nostres fills. Crec que cal tenir en compte l’opinió i l’experiència de les persones
que es dediquen a aquesta tasca educativa. L’esforç d’aquesta gent, d’educadors, de pares,
de mares, dels nens i nenes amb edat escolar durant més de 25 anys han permès d’introduir
la llengua, la nostra llengua a l’escola i és avui aquest model que abans hi feia referència el
Pablo, aquest model d’èxit educatiu i social. I també lamentem que la gent del PP que
coneixeu o que haurieu de conèixer la realitat catalana o la realitat de les nostres escoles
doncs ho haurieu de defensar i explicar pel que ha significat com a immersió lingüística, per
tal d’evitar que realment això esdevingui un conflicte lingüístic on realment no n’hi ha.
Perquè de fet el coneixement del català de les persones no catalonoparlants s’entén que és
la millor eina per integrar-se en la nostra societat com a persones realment lliures i de fet és
aquest coneixement el que els hi dóna realment la llibertat d’escollir la llengua. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, bon dia. A veure, en primer lloc sí que m’agradaria comentar una qüestió. S’ha
dit abans que evidentment als plenaris dels ajuntaments s’hi pot debatre sobre qualsevol
qüestió, jo no he dit el contrari, el que sí que he comentat o el que sí que vull comentar és
que d’alguna manera tant en el tema de l’educació, ja ho ha dit el Sr. Pellicé, com en el tema
de la immersió lingüística jo crec que portem ja debaten sobre aquestes qüestions en més
d’una ocasió. Que ho podem continuar fent, evidentment que ho podem continuar fent, en
aquest sentit no hi ha cap problema però sí que entenem que tenim també molta feina en
d’altres tasques com per estar aprovant mocions sobre qüestions que des de les entitats
locals no hi tenim competència.
Una vegada dit això sí que m’agradaria comentar una qüestió i és que a mi em preocupa,
d’alguna manera, que en les intervencions prèvies que s’han fet referents a l’explicació
d’aquesta moció s’hagi dit que estem davant d’un tema polititzat. Perdoni, com podem parlar
d’un tema politizat quan tenim sentències dels tribunals del nostre país i tenim interlocutòries
dels tribunals del nostre país, que no han sentit parlar vostès de la separació de poders en
un estat democràtic com aquest? És a dir, no pretenguin ara dir-nos que estem parlant d’un
tema polititzat quan del que estem parlant és del compliment de sentències i interlocutòries,
que és ben diferent, una cosa és la política i una altra cosa és la justícia.
Llavors una vegada fet aquest aclariment doncs dir que ja saben vostès quin és el
posicionament del Grup Popular respecte al tema de la immersió lingüística, ho hem dit per
activa i per passiva i no perdrem molt més el temps en tornar a reiterar els mateixos
arguments que ja hem manifestat en d’altres ocasions quan hem estat parlant respecte al
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tema de la immersió lingüística. Però sí que m’agradaria dir una cosa perquè els mitjans de
comunicació, d’alguna manera, han donat una visió o una versió diferent de la interl·locutòria
dictada pels Tribunals, en quin sentit? El que s’ha explicat a l’opinió públic és que si un nen
demana l’ensenyament en castellà doncs que s’ha de donar tot l’ensenyament en castellà a
tota la classe i això, evidentment, no és veritat, no és veritat i jo tinc aquí la interlocutòria,
l’auto que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i sí que m’agradaria
procedir a la lectura del fonament de dret segon, tercer, alguns paràgrafs molt concrets per
aclarir aquesta qüestió.
El fonament de dret segon diu textualment que “el sistema ha de adaptarse a toda la clase,
unidad escolar de la que forma parte ese alumno, lo acordado afecta al alumno juntamente
con sus compañeros, de otro modo como bien aduce o tendría que ser separado el hijo de la
parte actora en la edad escolar en una clase aparte o permanecería en la misma con una
atención individualizada, fórmula que ha sido rechazada específicamente por la sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012.
I el fonament de dret tercer d’aquesta sentència diu que: “es sabido que el derecho
fundamental a la educación, artículo 27 de la Constitución Española, en su aspecto
lingüístico no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en
una sola de las lenguas oficiales, es la administración educativa quien organiza y establece
la prestación de este derecho”. És a dir, el que diu de manera taxativa i sense lloc a
ambigüitats ni a interpretacions aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia és
que si un nen o els pares d’un nen demanen que volen que hi hagi unes hores
d’ensenyament en castellà doncs que l’administració competent en aquesta matèria, que és
la Generalitat de Catalunya, doncs el que ha de fer és ampliar aquestes hores
d’ensenyament en castellà però no diu, no diu que l’ensenyament hagi de passar de ser del
català íntegrament al castellà íntegrament. I per aquest motiu doncs el Partit Popular,
nosaltres som defensors d’aquest bilingüisme o trilingüisme integrador, ho hem manifestat
per activa i per passiva i sí que d’alguna manera ens preocupa que per part de la Generalitat
de Catalunya doncs no s’estigui donant compliment a aquestes sentències i a aquestes
interlocutòries que estan dictant els nostres tribunals. I ens preocupa aquesta actitud
insubmisa per part de la consellera Rigau en el sentit de no voler, de no voler aplicar les
sentències i les interlocutòries dels tribunals. Respectem evidentment que aquesta
interlocutòria es pugui recórrer, respectem que es pugui recórrer el sistema educatiu que es
plantegi, tot això ho respectem però, evidentment, com a polítics i per responsabilitat política
hem de complir les sentències que dictin els nostres jutjats i els nostres tribunals perquè si
no quedem totalment deslegitimats per demanar res a la nostra ciutadania. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
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-Sí, gràcies. Bé, aquesta moció, com ja s’ha comentat, és prou clara i explícita. Es tracta de
manifestar, un cop més, el rebuig a qualsevol acte que vagi en contra de l’actual model
lingüístic de Catalunya que permet, i així està demostrat, el coneixement i domini de les
dues llengües cooficials, el català i el castellà, sense separació dels infants i joves per raó de
la seva llengua materna original, sigui aquesta quina sigui, i no oblidem que aquesta és una
qüestió fonamental per la cohesió social del nostre país. El model, com ja es diu a la moció,
és el resultat dels esforços de tota la societat, amb la implicació de pares, mares,
professorat i administracions educatives que durant més de trenta anys han treballat per
aconseguir una escola catalana, democràtica i de qualitat. I és catalana perquè està a
Catalunya, és evident que és així. I en aquests moments, aquesta defensa del model
lingüístic passa per manifestar el nostre rebuig a la interlocutòria de 6 de març de 2013 de la
Sala del Conteciós-Administratiu, secció 5a, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que s’ha llegit en el seu fonament segon, el Sr. Garcia, i que es contradiu absolutament
perquè per un costat diu vostè que la sentència no diu que tots els alumnes de la classe
hagin de fer el mateix, doncs clar que sí, vostè ho ha llegit. I li torno a repetir, és a dir,
aquesta sentència diu que les mesures acordades per donar satisfacció a la sol·licitud
d’ensenyament del castellà a una família “ha de adaptarse” i llegeixo literalment “a toda la
clase o unidad escolar de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno
juntament con sus compañeros”. Podríem discutir si el tractament individualitzat en llengua
castellana és suficient o no, es podria discutir, jo crec que sí, la proves hi són, però el que no
es pot discutir és que si es modifica el tractament individualitzat en relació a la llengua, si
volem que els alumnes estiguin junts el que no pot ser és que per una família tota la classe
hagi de fer l’ensenyament en castellà. Això és absurd, és més, és il·legal, és
anticonstitucional.
És conegut, per altra banda, que es tracta d’una interlocutòria que acaba no acceptant cap
dels recursos presentats, és una interlocutòria que senzillament no accepta el recurs
presentat per la part actora, una família, ni tampoc per part de la Generalitat i que reconeix,
perquè aquí es llegeix el que interessa però hi ha altres coses que diu la interlocutòria, igual
vostè Sr. Garcia només té el punt 2, reconeix d’acord amb la sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, com no pot ser d’altra forma, que és a la Generalitat a qui correspon
determinar les proporcions horàries de les diferents matèries, no a les famílies, i afegeix que
el català, i cito textualment, “ha de ser el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”,
lo dice clarísimo, “ha de ser el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”, amb el
límit, com és natural, diu també, que “ello no determine la exlusión del castellano como
lengua docente”, cosa, dit sigui de pas, que ningú no vol a Catalunya i que només el PP
discuteix i Cs (Ciutadans), es decir que nadie está diciendo que se excluya ni que se deba
excluir el castellano como lengua docente. El fet que es consideri que els drets a rebre un
model d’ensenyament en castellà per un alumne d’una classe obligui a la resta dels alumnes
a rebre el mateix model, a la resta d’alumnes de la classe, evidentment obre la porta a la
guerra lingüística a Catalunya entre famílies d’orígens lingüístics diferents i dinamita les
bases del model d’immersió lingüística que tant bons fruits ha donat en els darrers trenta
anys, és que estem parlant d’aquesta qüestió. Miri, si resulta que el model fes que el castellà
o el català tinguessin resultats de rendiments molt diferents, que el castellà es parlés molt
pitjor o que el català es parlés molt millor doncs ho podríem estar discutint però, escolti,
tenim una sèrie de resultats d’estudis nacionals, de Catalunya, estatals i internacionals i li

 26
84
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

²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
105V5A3M500U1Z150BWZ

 SECXI0BG



13-05-13 13:49

posaré l’informe PISA, que ens demostren que el coneixement del castellà i del català,
segons l’informe PISA, ja m’hi he referit en alguna ocasió, del 2009, està fet per la OCDE,
una mostra de molts països, doncs bé, aquests informes ens demostren que el coneixement
del castellà i del català és molt similar en els alumnes del nostre sistema educatiu i que, a
més a més, donen un resultat amb una mitjana de rendiment del castellà, no ens perdem
això, és molt important, superior al d’altres comunitats amb una única llengua vehicular. És a
dir, tenim rendiments superiors en castellà, en alguns casos molt superiors que en
comunitats que només tenen el castellà com a llengua vehicular.
Per tant és inadmissible que la interpretació sesgada del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya vagi en contra de la jurisprudència espanyola que tantes i tantes vegades s’ha
pronunciat sobre la constitucionalitat del nostre model d’immersió lingüística actual i ens
sembla molt oportuna i adequada aquesta moció que insta a tots els grups polítics a
impulsar un gran acord a Catalunya en defensa del model d’immersió. No em queda per tant
sinó felicitar-nos i felicitar als grups polítics que hem signat la moció, que representem el
80% del Consistori i, a més, una amplíssima majoria social i política de la nostra ciutat i
encoratjar-los i encoratjar-nos a continuar pel camí de la defensa de la llengua i la cultura del
nostre país. Gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Presas:
-Sí. En nom de CiU ja s’ha dit al començament, el Sr. Otal o el Sr. Pellicé, que és un tema
que ja portem temps tractant-lo. Jo crec que els catalans estem obligats contínuament a
estar defensant i reivindicant els nostres drets i les nostres coses que hem fet bé, com és la
immersió lingüística. Molts dels que estem en aquesta sala l’hem viscuda des de l’any 90,
crec que va ser quan ho vam iniciar a Salou i que prou bons resultats ens ha donat i crec
que jugar amb això és mala feina. Sí que és veritat que estem parlant d’una interlocutòria i
que és un tema judicial però sempre hem coincidit tots, pràcticament tots, en que aquest
model d’immersió lingüística és un model d’èxit, com deia ara el Sr. Zacarias, que no dóna
problemes. Tenim una societat, la catalana, que parla en català o parla en castellà, però que
no té cap problema per la llengua, tot el que sigui buscar arguments en contra és
absolutament fals.
I després, per acabar perquè jo crec que el text de la moció és molt explícit, per acabar jo
diria que al final una decisió judicial, que evidentment té la seva competència i ja sabem que
hi ha els tres poders, ha volgut condicionar una decisió d’un Parlament, que és la voluntat
d’un poble, jo francament no ho trobo bé. Sí que es podrà recórrer però la voluntat d’un
Parlament i d’un govern que s’ha elegit democràticament el compromís és fonamental en
aquests casos i sobretot per una cosa que funciona i que jo crec que no s’hi pot jugar amb
un tema com és la llengua, hi ha l’esforç de molta gent. Res més.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS DE
TITULARITAT MUNICIPAL CORRESPONENTS A L'ANY 2013
FETS
1. El 9 d’octubre de 2002, l’Ajuntament de Salou contracta amb l’empresa FUNERARIA DE
LA TORRE-GIRALTÓ, SL, la gestió, en règim de concessió administrativa, dels serveis
públics de cementiri i funeraris de titularitat municipal, que comprèn també la construcció
i posterior explotació d’un tanatori permanent.
2. El 29 de gener de 2013, la societat MÉMORA SERVICIOS FUNERÁRIOS SL, empresa
absorbent de la mercantil FUNERÀRIA DE LA TORRE-GIRALTÓ SL, rep la notificació
de l’ofici del cap del Servei de Suport Intern (núm. de sortida 611, de 23.01.2013),
mitjançant el qual adverteix al concessionari que:

3. El 7 de febrer de 2013, MÉMORA SERVICIOS FUNERÁRIOS SL sol.licita a l’Ajuntament
de Salou que li autoritzi poder aplicar durant l’any 2013 el quadre de tarifes per serveis
que adjunta al seu escrit amb registre d’entrada núm. 1.474.
4. El 20 de març de de 2013, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica,
Comptable i Pressupostària emet informe en relació a les proposta de tarifes dels
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serveis funeraris municipals presentada
FUNERARIOS SL per a l’exercici 2013.

per

l’empresa

MÉMORA

SERVICIOS

FONAMENTS DE DRET

1. La clàusula 13 del plec de clàusules de la concessió, aprovat per acord plenari de
6 de juny de 2002, disposa que les tarifes dels serveis:

2. L’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que
“l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan
s’incorporin al text d’aquesta”. A tal efecte, es reprodueix l’informe emès per l’economista
municipal:
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3. La competència per resoldre aquests expedients correspon al Ple de l’Ajuntament, en
tractar-se de l’òrgan 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 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de
UTPS), 6 vots en contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el
següent:

1. Autoritzar les propostes de tarifes pels serveis públics de cementiri i funeraris de
titularitat municipal corresponents a l’any 2013.
2. Requerir al concessionari l’estricte compliment dels requisits següents, a partir de la data
d’aquest acord:
a) Qualsevol sol.licitud de revisió de tarifes del servei s’haurà de registrar
d’entrada a l’Ajuntament amb un mínim de 2 mesos d’antel.lació a l’inici de
l’anualitat en que han d’aplicar-se.
Els increments de preus proposats s’hauran d’acompanyar del corresponent
estudi econòmic justificatiu d’aquesta mesura.
b) Els conceptes objecte de facturació han de mantenir la mateixa estructura i
identitat al llarg de la durada del contracte. Qualsevol alteració en aquest
sentit requerirà la prèvia sol.licitud de l’empresari i l’autorització municipal.
c) El contractista, en cap cas, podrà aplicar les revisions de tarifes sol.licitades
fins que l’òrgan municipal competent li hagi atorgat i notificat la preceptiva
autorització.
3. Recordar a MÉMORA la seva obligació d’exposar al públic, de forma visible i permanent,
en les instal.lacions del cementiri municipal i del tanatori, el catàleg de prestacions i
serveis funeraris i les llistes de tarifes vigents, autoritzades i visades per l’Ajuntament,
així com facilitar-ne còpia a les famílies i usuaris abans de contractar el servei desitjat.
En qualsevol cas, la informació es presentarà de forma entenedora, transparent i
desglossada.
4. Notificar aquest acord a MÉMORA, amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden
interposar en contra i donar-ne trasllat a la Intervenció General.
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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.

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

Sr. Henar:
-Nosaltres en aquest punt votarem en contra. Estem parlant d’un punt que ens sembla
vergonyós que s’hagi portat a aquest Ple d’aquesta manera. Miri m’explicaré molt breument.
Com ja és conegut, s’ha llegit per part del secretari, l’empresa concessionària, MÉMORA, ho
és com a conseqüència d’haver comprat al 2007 totes les accions de l’empresa
concessionària a la qual se li va adjudicar el servei l’any 2002 que era l’empresa La TorreGiraltó. L’ajuntament va acceptar el canvi, però convé recordar que en l’acord del Ple
Municipal de 20 de desembre, es va prendre com a conseqüència de que en la part
expositiva que va autoritzar l’operació es deia:
“El 26 de setembre de 2006, el senyor Antoni Giraltó Morell, en representació de
FUNERARIA DE LA TORRE-GIRALTÓ, S.L., comunica a l’Ajuntament de Salou que dita
societat ha venut les seves participacions a la mercantil INVERSIONES FUNERARIAS
REUNIDAS, S.L., MÉMORA, però que malgrat aquesta operació conserva la seva
personalitat jurídica pròpia i individual i continua a tots els efectes la prestació de l’activitat
concedida, així com tots els drets i deures compromesos amb l’Ajuntament i els usuaris.”
Exactament ho diu així, “tots els drets i deures compromesos amb l’Ajuntament i els
usuaris”.
Malgrat això, l’informe del Cap de la Secció Econòmica i comptable que consta en
l’expedient que avui es presenta a aprovació diu textualment: “ a partir de 2008 la llista de
tarifes va sofrir algunes variacions en les equivalències entre serveis, així com diverses
pujades importants, de l’ordre d’un 10 per cent i fins a un 25 per cent, (i ho remarco) no
justificades”, diu l’informe, i cita: “servei d’auto-furgó, servei de funeral, sortida d’auto de
carretera, quilometratge, dietes o tanatoestètica entre d’altres”. I continua l’informe sobre la
situació actual, després, al 2009 i 2010 es va mantenir l’estructura de preus similar al 2008,
si bé al 2011 es va presentar una estructura de preus amb els quals, i ara torno a citar
l’informe, “resultava gairebé impossible establir cap tipus d’equivalència amb els serveis
antics desglossats”, en la situació actual, sempre segons l’informe dels nostres tècnics: “es
constata la desaparició de certes prestacions en la gamma més alta, els models de caixes
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continuen no sent comparables a les que es van aprovar en la concessió inicial” i que, diu
l’informe, únicament “en un 20 per cent dels serveis individuals, aproximadament, pot
establir-se algun tipus de correspondència amb la situació anterior”. Finalitzant l’informe amb
una afirmació demoledora que ens obliga a votar en contra i que és la següent: “davant
d’una reclamació com l’efectuada en 2011,...., resultaria molt difícil justificar que l’evolució de
les tarifes és totalment correcta i ajustada a l’IPC.” Això ho diuen els nostres tècnics, als
quals habitualment els hi fem cas per prendre les decisions.
Creiem que, un cop més, la regidoria de Serveis Interns no ha actuat correctament en
defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Salou al presentar-nos a aprovació
una proposta d’aquest tipus amb uns informes d’aquesta naturalesa que conclouen que cal
que es modifiqui la relació de tarifes de Mémora Servicios Funerarios i que aquestes: -siguin
tancades i totalment comparables amb les dels exercicis anteriors i presentin de forma clara,
transparent i, sobretot desglossada, tota la informació dels diferents conceptes a les famílies
i usuaris del servei.
Entenem que, en aquest context i en aquesta situació, no s’havia d’autoritzar l’increment de
tarifes pel 2013, com es proposa, fins que l’empresa concessionària no complís amb les
condicions marcades a l’informe. És a dir, primer modificar i després presentar a l’aprovació.
No podem estar d’acord en fer-ho, com ho fa vostè Sr.Garcia, a l’inrevés, primer aprovar les
tarifes i després requerir, quan té la possibilitat real de fer complir, evidentment amb major
rigor, aquestes condicions i, un cop s’hagin complert aprovar les tarifes. Per tot això el nostre
vot serà en contra.

Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde una intervenció. Bé Sr. Henar, al respecte d’aquesta qüestió, aquest Plenari ja
va procedir a la votació de la regularització de les tarifes d’aquests anys i evidentment en
aquell moment vostè també va fer servir aquest argumentari però és que el que avui s’està
sotmetent a votació no és la revisió de les tarifes d’aquells anys, el que s’està sotmetent a
votació és la sol·licitud per part del concessionari de la pujada de l’IPC respecte a les tarifes
que es van aprovar al seu dia. Per això crec que hauríem de tenir ben clar que el que avui
s’està votant no és el que vostè diu, el que s’està votant és l’actualització de les tarifes. Això
per una banda.
Però és que per una altra banda en el seu dia això ja ho vam estar discutint i vostè segur
que ho recordarà i a mi em sembla un debat una mica kafkià perquè clar és que l’informe
que fa l’economista diu textualment, jo també li diré textualment el que diu aquest informe,
diu: “fins a l’exercici 2007 les propostes de tarifes presentades cada any pel concessionari
es van informar i aprovar amb normalitat i va ser a partir d’aquell any, a partir de l’exercici
2007 quan les tarifes es van descontrolar”. Perdoni, que vostè m’estigui dient a mi ara que
aquesta qüestió és responsabilitat meva, perdoni, saben perfectament que no és això, sap
perfectament que no és així, ho sap perfectament i ho vam discutir al seu dia. I avui, torno a
repetir, avui el que s’està sotmetent a votació és estrictament no la revalorització sinó la
sol·licitud per part del concessionari de l’aplicació de les tarifes que corresponen de
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conformitat amb les clàusules del plec de condicions que és la pujada en referència a l’IPC.
Això és el que avui s’està sotmetent a votació, estrictament, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-I això Sr. Garcia és el que nosaltres votarem en contra. Segurament vostè no ha escoltat
res del que jo he dit, no, escolti, segur que estava pensant, no sé, potser en la intervenció
anterior però no en el que jo li he dit. Miri, estem parlant de les tarifes del 2013, per suposat,
i jo li he dit, vostè primer aprova les tarifes, proposa aprovar les tarifes i després li diu,
escolti, mantingui l’estructura que en el seu moment La Torre-Giraltó tenia. I jo li estic dient
que ho hauria d’haver fet al revés. Primer, recavar, inquirir, demanar, exigir en aquest cas a
Mémora que modifiqui les tarifes i que les posi d’acord amb el que en el seu moment aquest
Ple va aprovar amb una estructura determinada i quan això estigui fet llavors presentar-lo a
la seva aprovació, tan senzill com això Sr. Garcia, tan senzill, tan evident i no vol en aquest
cas escoltar. Però és que l’hi estan dient els informes, no sóc jo Sr. Garcia, no sóc jo, són
els informes tècnics els que estan dient que seria difícilment, i no li torno a repetir,
justificable davant d’un recurs que ha explicat que això estava amb l’increment de l’IPC
perquè presenta una estructura tarifària totalment diferent de la que aquí es va aprovar en el
seu moment.

Sr. Garcia:
-A veure, una pregunta Sr. Zacarias, a veure, a partir de l’exercici 2007, per què no es van
aprovar d’una manera correcta les propostes presentades pel concessionari? És una
pregunta que jo li faig a vostè perquè això m’ho ha de contestar vostè no jo.

Sr. Henar:
-Perdoni, escolti, si és que l’informe ho diu molt clar, durant un seguit d’anys ho va anar
mantenint mínimament però és posteriorment a partir del 2011.

Sr. Garcia:
-És una pregunta que em fa vostè a mi quan vostè mateix se l’ha contestat.

Sr. Henar:
-No, no, vostè em fa la pregunta i jo li contesto. És a partir del 2011, llegeixi l’informe, que
acaba de posar en evidència que no se’ls llegeix. Escolti, no, diu, a partir dels anys 2007,
2008, 2009 vam anar aguantant però és a partir del 2011 justament quan es posa de
manifest una sèrie de fets perquè no es mantenen les estructures tarifàries i, en qualsevol
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cas, deixi’m acabar Sr. Garcia, en aquests moments li estem demanant aquesta qüestió i
vostè que té la possibilitat de fer complir, vostè ara al 2013, no s’escudi en el que van fer els
equips de govern anteriors, ni en el 2009 que per cert una part sí que governàvem però
l’altra no, ni al 2010 ni al 2011, assumeixi la responsabilitat del que li toca ara al 2013 i a
vostè li plantegen un increment de tarifes, una actualització de tarifes i vostè proposa en
aquest Ple que s’aprovi quan l’economista li està dient, escolti, aquí hi ha unes
contradiccions que caldria resoldre. Escolti, la metodologia està molt clara, modifiqui
l’estructura tarifària, faci complir a Mémora la seva obligació que és mantenir d’acord amb
l’acord del Ple del seu moment l’estructura que tenia La Torre-Giraltó i després aprovi les
tarifes.

Sr. Garcia:
-Li torno a repetir Sr. Zacarias, en aquest Plenari no s’està procedint a la votació de
l’estructura tarifària anterior, deixi’m acabar.

Sr. Henar:
-Clar que el deixo.

Sr. Garcia:
-Ara s’està procedint a l’actualització de preus en base a la sol·licitud que fa la
concessionària. Però li torno només a repetir el que diu l’informe de l’economista, diu que
fins a l’exercici de 2007 les propostes de tarifes presentades cada anys pel concessionari es
van aprovar amb normalitat, és a dir, que a partir d’aquella data, de l’any 2007 no es van
aprovar amb normalitat i jo li pregunto a vostè, per què no ho van aprovar amb normalitat? I
no em contesta Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Escolti, això pregunti-li a qui sigui però, evidentment o no escolta o no vol entendre-ho Sr.
Garcia. Escolti, jo li dic que li votem en contra perquè no ha fet el que toca en defensa dels
interessos. Primera qüestió, exigir l’estructuració de tarifes ja, és la seva responsabilitat i és
la seva obligació. I una vegada s’hagi fet aquesta estructuració de tarifes d’acord amb el
tipus de normatives anteriors porti-ho vostè al Ple i ho aprovarem però no a l’inrevés.
Suposo que ara ja li ha quedat clar? Llavors ja no hi puc fer res.
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302.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EMISSARIS SUBMARINS DEL TERME
MUNICIPAL DE SALOU, FORMALITZAT AMB L'EMPRESA MEDITERRANEO
SERVICIOS MARINOS, S. L.
FETS
1. El 28 de març de 2003, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, SL el contracte de serveis de manteniment i
conservació dels emissaris submarins del terme municipal de Salou, per un termini de 8
anys (fins el 28 de març de 2011).
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’empresa constitueix a la caixa
municipal una garantia definitiva per import de 6.000 €.
2. El 24 de maig de 2006, el contractista actualitza la garantia definitiva constituïda amb un
import de 192 €, en compliment del requeriment municipal efectuat (punt tercer de l’acord
plenari núm. 504 de la sessió ordinària de 30 de març de 2006).
3. El 9 de setembre de 2010, el regidor delegat en matèria de contractació designa al cap
del Servei d’Enginyeria com a interventor tècnic a l’empresa MEDITERRANEO
SERVICIOS MARINOS, SL (decret núm. 3742/2010).
4. El 24 d’octubre de 2012, l’Ajuntament i l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SA formalitzen el contracte de serveis per a la prestació, a partir
de l’1 de gener de 2013, del manteniment i conservació de la xarxa de sanejament
(clavegueram i pluvials, instal.lacions electromecàniques i emissaris submarins) del
terme municipal de Salou.
5. El 5 de febrer de 2013, l’enginyer municipal interventor tècnic a l’empresa
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS, SL informa sobre l’estat de les instal.lacions
que han revertit a l’Ajuntament.
6. El 5 i el 12 d’abril de 2013, el cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària
emet sengles informes en relació a la liquidació del contracte.
FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 261.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, “l'extinció del
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contracte de concessió com a conseqüència del transcurs del termini comporta la
reversió en la forma que estableix l'article 262, la devolució de la garantia prestada, la
declaració del correcte compliment del contracte i la liquidació de les relacions
econòmiquesderivades de l'execució d'aquell.”


Article 262.1: Els béns i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per a la prestació
d'aquell i que hagin estat objecte d'amortització durant el termini de la concessió reverteixen a
l'acabament d'aquest a l'ens contractant, sens perjudici del que prevegi el plec de clàusules de la
contractació.”

Així mateix, l’article 164.1 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), disposa que “quan finalitza el termini contractual, el servei reverteix a
l’Administració, i el contractista ha de lliurar les obres i instal.lacions a què estigui obligat
d’acord amb el contracte i en l’estat de conservació i funcionament adequats.”
Per remissió de la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars i
d’explotació de la concessió, la devolució i cancel.lació de la garantia definitiva
s’efectuarà de conformitat al que disposa l’article 47.1 del TRLCAP: “Aprovada la
liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la
garantia i transcorregut el termini d’aquesta, si s’escau, s’ha de dictar un acord de
devolució de la garantia o de cancel.lació de l’aval.”

2. D’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal
efecte, es reprodueixen els informes emesos per l’enginyer i l’economista municipal:
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3. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient de liquidació de la
concessió és el Ple.
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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 extingit, per compliment, el contracte de serveis de manteniment i conservació
dels emissaris submarins del terme municipal de Salou, formalitzat amb l’empresa
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL el 28 de març de 2003.
2. Aprovar la liquidació de la concessió en els termes següents:


No és procedent la reversió a favor de l’Ajuntament dels béns adscrits a la prestació
del contracte.



No queden obligacions econòmiques pendents de liquidar entre les parts.

3. Ordenar a la Tresoreria municipal la cancel.lació i devolució a l’empresa
MEDITERRANEO SERVICIOS MARINOS SL de les garanties definitives que s’indiquen
a continuació:

Entitat asseguradora
Mapfre
Caución
y
Crédito,
Compañía
Internacional de Seguros
y Reaseguros SA.

Polissa
d’assegurança de
caució

6.000,00 €

Número
operació (Caixa
municipal)
2003 33004592

192,00 €

2006 33008704

Import

9100307170

Data de
constitució
17.03.2003
24.05.2006

4. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a l’extinció d’aquesta concessió.
5. Notificar aquest acord al contractista, amb l’advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Tresoreria municipal, a la Intervenció General
i als STM 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
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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.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE
DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS,
INSTAL.LACIONS ELECTROMECÀNIQUES DE BOMBAMENT I EXECUCIÓ DE LES
NOVES ESCOMESES PARTICULARS DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU,
FORMALITZAT AMB L'EMPRESA LIMPIEZAS SALOU S.A.

FETS
1. El 28 de març de 2003, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa LIMPIEZAS
SALOU SA (LIMSA) el contracte de prestació dels serveis de manteniment i conservació
de les xarxes de clavegueram i pluvials, instal·lacions electromecàniques de bombament
i execució de les noves escomeses particulars del terme municipal de Salou, per un
termini de 8 anys (fins el 28 de març de 2011).
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’empresa constitueix a la caixa
municipal una garantia definitiva per import de 120.000 €.
2. El 16 de juny de 2006, LIMSA actualitza la garantia definitiva per un import de 6.960 €
per ajustar-la al preu del contracte resultant de les modificacions en concepte
d’increment d’inventari aprovades per acords plenaris de 2 de desembre de 2004 i 30
d’abril de 2006.
3. El 9 de setembre de 2010, el regidor delegat en matèria de contractació designa al cap
del Servei d’Enginyeria com a interventor tècnic a l’empresa LIMSA (decret núm.
3743/2010).
4. El 24 d’octubre de 2012, l’Ajuntament i l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SA formalitzen el contracte per a la prestació, a partir de l’1 de
gener de 2013, dels serveis de manteniment i conservació de la xarxa de sanejament
(clavegueram i pluvials, instal·lacions electromecàniques i emissaris submarins) del
terme municipal de Salou.
5. El 2 de gener de 2013 s’aixeca acta d’inici de la prestació dels serveis contractats amb
ACSA, on consta que aquesta accepta les instal·lacions municipals en l’estat de
manteniment i conservació en que es troben.
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6. El 5 d’abril de 2013, LIMSA sol·licita la devolució dels avals constituïts en el contracte en
concepte de garantia definitiva i complementària (escrit amb registre d’entrada núm.
3.708).
7. El 12 d’abril de 2013, l’economista municipal cap de la Secció Econòmica, Comptable i
Pressupostària emet informe relatiu a l’amortització dels béns i vehicles adscrits als
serveis i les possibles obligacions econòmiques pendents de liquidar en el contracte
finalitzat.
En relació a les amortitzacions remet a la proposta continguda en el seu informe de 19
de gener de 2012.
8. El 25 d’abril de 2013, l’enginyer municipal informa sobre les amortitzacions dels vehicles
adscrits per LIMSA a la prestació del contracte.
9. El 26 d’abril de 2013, l’economista municipal emet informe complementari a l’anterior de
12 d’abril.
FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 261.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, “l'extinció del
contracte de concessió com a conseqüència del transcurs del termini comporta la
reversió en la forma que estableix l'article 262, la devolució de la garantia prestada, la
declaració del correcte compliment del contracte i la liquidació de les relacions
econòmiques derivades de l'execució d'aquell.”


Article 262.1: Els béns i elements afectats al servei concedit que siguin necessaris
per a la prestació d'aquell i que hagin estat objecte d'amortització durant el termini de
la concessió reverteixen a l'acabament d'aquest a l'ens contractant, sens perjudici del
que prevegi el plec de clàusules de la contractació.”

Així mateix, l’article 164.1 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), disposa que “quan finalitza el termini contractual, el servei reverteix a
l’Administració, i el contractista ha de lliurar les obres i instal·lacions a què estigui obligat
d’acord amb el contracte i en l’estat de conservació i funcionament adequats.”
Per remissió de la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars i
d’explotació de la concessió, la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva
s’efectuarà de conformitat al que disposa l’article 47.1 del TRLCAP: “Aprovada la
liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la
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garantia i transcorregut el termini d’aquesta, si s’escau, s’ha de dictar un acord de
devolució de la garantia o de cancel·lació de l’aval.”

2. D’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal
efecte, es reprodueixen els informes emesos per l’enginyer i l’economista municipals el
25 i 26 d’abril de 2013, respectivament:

3. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient de liquidació del
contracte és el Ple.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Declarar extingit, per compliment, el contracte de prestació dels serveis de manteniment i
conservació de xarxes de clavegueram i pluvials, instal·lacions electromecàniques de
bombament i execució de les noves escomeses particulars del terme municipal de Salou,
formalitzat amb l’empresa LIMSA el 28 de març de 2003.
2. Aprovar la liquidació de la concessió en els termes següents:


L’Ajuntament renuncia a la reversió dels vehicles totalment amortitzats al venciment
del contracte, al no ser necessaris ni útils per continuar aplicant-se a la prestació dels
serveis a que es trobaven adscrits ni a la d’altres serveis d’interès municipal.



No existeixen obligacions econòmiques pendents de liquidar i satisfer entre les parts
a la data d’aquest acord.

3. Ordenar a la Tresoreria municipal la cancel·lació i devolució a LIMSA de les garanties
definitives constituídes que s’indiquen a continuació:

Entitat

La
Caixa
d’Estalvis
de Tarragona

Aval inscrit al Registre
d’aval amb el número

Import

014307

120.000,00 €

019625

6.960,00 €

Número
operació
(Caixa
municipal)
2003
33005829
2006
33010592

Data de
constitució
27.03.2003
16.06.2006

4. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a l’extinció d’aquesta concessió.
5. Notificar aquest acord al contractista, amb l’advertència dels recursos que s’hi poden
interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Tresoreria municipal, a la Intervenció General
i als STM 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.
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304.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL PER A L'ANY 2013
FETS
1. El Ple municipal va adoptar, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2012, l’acord
d’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any
2013.
2. El 28 de febrer de 2013 es fa pública (BOPT número 50) la Relació de Llocs de Treball
de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2013.
3. El dia 11 d’abril de 2013, es demana al Cap de la Policia Local que realitzi un informe
sobre la possibilitat de desenvolupar la segona activitat dins el mateix cos de la Policia
Local de Salou exercint altres funcions d’acord amb la seva categoria d’agent de la
Policia Local.
4. Vist l’escrit de data 15 d’abril de 2013 del Regidor delegat de Serveis Interns sobre la
proposta de la modificació de la vigent Relació de Llocs de Treball per a l’any 2013 i que
s’assumeix d’acord amb el següent text:
Llocs de treball de segona activitat:
La proposta de la Regidoria compren aquests llocs de treball dels quals s’escolliran com
a màxim tres:
-

Un lloc de treball dins dels llocs singulars de la Unitat Policial (vehicles), de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana, Trànsit i Transports, codi del lloc 51002.

-

Un lloc de treball de conserge (en règim laboral), codi del lloc 11703, de la Unitat de
Conserges i Ordenances, s’hauria d’amortitzar i crear un lloc de treball d’ordenança
(en règim funcionari), codi del lloc 11701.

-

Un lloc de treball de conserge (en règim laboral), codi del lloc 11703, de la Unitat de
Conserges i Ordenances, s’hauria d’amortitzar i crear un lloc de treball d’ordenança
(en règim funcionari), codi del lloc 11701

-

Un lloc de treball de recepcionista- informador/a (en règim laboral), del Departament
d’Esports, de l’Àrea de Serveis a la Persona, codi del lloc 41006, s’hauria d’amortitzar
i crear un lloc de treball de recepcionista- informador/a (en règim funcionari).

-

Un lloc de treball de conserge- ordenança (en règim laboral) de la Unitat de la
Biblioteca, de l’Àrea de Serveis a la Persona, codi del lloc 11702, s’hauria
d’amortitzar i crear un lloc de treball de conserge- ordenança (en règim funcionari).

Altres modificacions:
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-

Amortitzar la Unitat de Coordinació d’Acció Social de l’Àrea d’Immigració, Dona i
Acció Social i el lloc de treball de coordinador/a de Gestió Administrativa d’Acció
Social, codi del lloc 47009.

-

Crear el lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi del lloc 11503, a l’Àrea de Secretaria,
per tal de donar suport al Vicesecretari.

5. Segons consta en acta de data 15 d’abril de 2013 de la Comissió de Negociació, el
Regidor delegat de Serveis Interns exposa els canvis i modificacions que afecten a la
RLLT de l’Ajuntament de Salou vigent per a l’any 2013 i estableix el dia 23 d’abril de
2013 com a dia límit per tal que, els membres de la Junta de Personal i del Comitè
d’Empresa puguin estudiar la documentació i presentar en el seu cas al·legacions al
respecte.
6. Vist l’informe del Cap de la Policia Local sobre els llocs de treball de segona activitat dins
el cos de la Policia Local de Salou.
7. Vist l’escrit d’al·legacions de la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa presentada al
registre general en data 23 d’abril de 2013.
8. Vist l’informe que emet del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat sobre la
modificació de la vigent RLLT per a l’any 2013 i altres canvis en els recursos humans.
9. Vista l’acta de la reunió amb els representants sindicals per tal de resoldre les
al·legacions presentades a la modificació de la RLLT per l’any 2013, de data 30 d’abril de
2013.

FONAMENTS DE DRET
-

Considerant que les al·legacions presentades per la Junta de Personal i el Comitè
d’Empresa per escrit de data 23 d’abril de 2013, en quant a llocs de treball de segona
activitat dins el cos de la Policia Local, es diu que, el lloc de treball de manteniment de
vehicles, està ocupat actualment per un agent de la Policia Local, i que aquest agent ha
presentat una sol·licitud de passi a segona activitat i s’iniciarà el preceptiu expedient
administratiu, per tant, amb aquesta modificació de la relació de llocs de treball, aquest
lloc de treball serà de segona activitat d’acord amb l’informe del Cap de la Policia Local
de data 16 d’abril de 2013.

-

Seguint les mateixes al·legacions, en quant a la resta de tasques i funcions susceptibles
d’ésser efectuades per policies locals en règim de segona activitat, dir que, segons
informe emès per l’inspector en cap de la Policia Local, s’observa que hi ha la possibilitat
de crear o convertir més llocs de treball de segona activitat al si de la Policia Local.
Aquests llocs de treball poden ser, d’acord amb la proposta dels representants sindicals i
l’informe del cap de la policia local, els següents:
o

Un lloc de treball de manteniment de vehicles.
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Un lloc de treball de coordinació de Protecció Civil.
Dos llocs de treball per realitzar tasques de notificació documental, seguretat
viària escolar o policia de proximitat.
Un lloc de treball de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a la comissaria de la Policia
Local de la platja.

Així doncs, des de la regidoria es proposa aquests cinc llocs de treball per tal de
qualificar-los de segona activitat en la present modificació de la relació dels llocs de
treball per a l’any 2013, donant compliment i seguint el que preveu l’article 43 de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
-

En quant a les al·legacions presentades respecte la modificació de llocs de treball a
Acció Social, dir que, l’estructura organitzativa vigent en l’actual relació de llocs de treball
es considera la més adequada pel funcionament del seu servei i s’hauria de mantenir
sense cap canvi, llevat de la supressió dels llocs de treball de Coordinador/a de Gestió
Administrativa d’Acció Social.

-

En quant a les places corresponents a laborals amb la consideració de fixes discontinus,
dir que, la Corporació té la ferma voluntat de regularitzar aquestes situacions de
temporalitat en el sentit de modificar la relació de llocs de treball convertint aquestes
places temporals en fixes i adscriure interinament als ocupants del lloc de treball.
Aquesta conversió depèn de la matricula pel curs escolar vinent en el cas dels professors
d’Ensenyament, preveient-se realitzar aquesta modificació de la relació de llocs de treball
en aquesta àrea al juliol, tal i com es demana per part dels sindicats, amb la constitució
d’una mesa de negociació amb posterioritat a la present modificació de la relació de llocs
de treball.

-

Darrerament, en quant a la sol·licitud final de tractar de forma diferenciada els tres casos
o sol·licituds que hi ha actualment en tràmit sobre passi a segona activitat amb el Sindicat
CSIF, dir que, el procediment legal per tal d’adscriure un agent a segona activitat
requereix l’inici de l’expedient de segona activitat, la declaració del passi a segona
activitat, en el seu cas, i l’adscripció a un lloc de treball de la relació de llocs de treball
d’aquestes característiques. Per tant, en la mesura que ens trobem en un expedient de
modificació de la relació de llocs e treball que té per objecte la inclusió de llocs de treball
de segona activitat per donar sortida a les peticions efectuades, la Corporació considera
que s’ha de seguir el tràmit legalment establert, del qual deriva que, l’esmentada
modificació requereix de la negociació amb els legítims representants dels treballadors,
que poden formar part de la mesa de negociació, tal i com els sindicats CCOO, UGT,
SPPME i CATAC varen sol·licitar a l’inici de les reunions de l’actual modificació de la
RLLT en que ens trobem immersos. D’aquesta manera, la voluntat de la Corporació es
mantenir la negociació en el marc de la present modificació de la RLLT amb els sindicats
que tenen legitimació per formar part d’aquesta mesa de negociacions.

-

Que segons consta en acta de data 30 d’abril de 2013 de la reunió entre els
representants sindicals i la corporació, s’acorda que el procediment a seguir seria que
s’han de crear les places de segona activitat en una fase prèvia i posteriorment després
d’instruir el preceptiu procediment per passi a segona activitat i determinar la capacitat de
l’agent per realitzar certes funcions o no de la fitxa descriptiva del lloc de treball de
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segona activitat, seria l’Alcalde qui determinaria quines funcions pot realitzar l’agent
dintre del lloc de treball de segona activitat.
-

Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de Bases de Règim Local, en
quant a la potestat d’autoorganització.

-

Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

-

Article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en quant
a la segona activitat.

-

Reglament de segona activitat del Cos de la Policia Local de Salou.

-

Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de Bases de Règim Local i
article 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

-

Article 22 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de Bases de Règim Local i
l’art. 32 i 54.1 lletra c) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la
Relació de Llocs de Treball.

-

Article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, en quant a l’aprovació i publicació de la Relació
de Llocs de Treball.

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 la modificació de la vigent relació de llocs de treball per a l’any 2013 amb els
següents canvis:
a. Crear un lloc de treball de segona activitat a la Policia Local amb codi 51008,
assignant quatre efectius, incloent a la seva fitxa descriptiva les següents
funcions:
i. Realitzar totes les funcions pròpies i definides en la Llei de policies locals
de 26 de juny de 1991 i en la Llei de Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat.
ii. Realitzar les funcions de manteniment de vehicles del cos de la Policia
Local.
iii. Realitzar les funcions de coordinació de Protecció Civil.
iv. Realitzar les funcions de notificació documental.
v. Realitzar les funcions de seguretat viària a les escoles del municipi.
vi. Realitzar les funcions de policia de proximitat.
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vii. Realitzar les funcions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a la comissaria de la
platja de la Policia Local.
viii. I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
b. Amortitzar la Unitat de Coordinació d’Acció Social de l’Àrea d’Immigració, Dona i
Acció Social i amortitzar el lloc de treball de coordinador/a de Gestió
Administrativa d’Acció Social, codi del lloc 47009.
c. Crear el lloc de treball d’auxiliar de gestió, codi del lloc 11503 a l’Àrea de
Secretaria per tal de donar suport al Vicesecretari.
2. Traslladar aquest acord al Servei de RRHH, Organització i Qualitat, informar a les
seccions sindicals i publicar-ho als mitjans oficials.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva
publicació.

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Henar:
-Una de molt breu. El Grup municipal Socialista votarà a favor, si bé, voldríem fer esment a
un plantejament que ja en una altra ocasió vam tenir un debat sobre el tema de la RLLT i ja
ho vam dir. Nosaltres vam fer una proposta que tornem a reiterar, per la senzilla raó de que
no se’ns ha fet cas, i és que entenem que la gestió i desenvolupament dels temes de
personal vinculats a l’organització i estructura dels llocs de treball en les seves vessants
d’organigrama, fitxes descriptives, valoració dels llocs de treball, avaluació de les funcions,
carrera professional, en definitiva, l’estructura i l’organització dels recursos humans de
l’ajuntament, però també la seva evolució a la recerca de la qualitat, l’entenem com una
qüestió cabdal que hauria d’estar, creiem, pel damunt dels posicionaments polítics dels
partits per la qual cosa demanem i proposem, un cop més, tornar a l’esperit que va estar
present en l’aprovació de la primera RLLT, consensuada en el context d’una comissó
político-tècnico en la qual varen participar de forma activa tots els representants polítics, tant
de l’equip de govern com de l’oposició, per això demanem, instem, un cop més a què d’aquí
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en endavant la relació de llocs de treball, com a part essencial de la política general de
personal a la recerca de l’excel·lència, es plantegi en aquesta direcció perquè estem segurs
que guanyarem de forma notable en eficàcia, transparència, eficiència administrativa i bon
fer. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, a veure Sr. Zacarias, estem plenament d’acord, es va quedar així. És a dir, nosaltres
també pensem que la RLLT ha de ser una eina que ha de servir per a totes les corporacions,
per tant, perquè això sigui possible hi ha d’haver un consens, no té sentit parlar d’una
continuïtat si prèviament tot el que es fa en relació a aquest aspecte de la RLLT no està
consensuada amb els agents sindicals i amb la resta de forces polítiques, ja es va quedar
així. Però jo crec que sí que s’ha fet això, no?

Sr. Henar:
-No s’ha fet, és a dir, en tot cas, és a dir, se’ns va presentar quan ja s’havia tingut una
primera reunió amb els sindicats, quan ja s’havia fet una reunió amb els sindicats, amb
posterioritat es va reunir la Comissió, se’ns va informar i ens van donar la possibilitat de
presentar al·legacions. Nosaltres entenem que no hem de fer al·legacions, nosaltres hem de
participar i participar vol dir a priori. Per tant, no és el mètode que nosaltres considerem que
s’ha de portar a terme.

Sr. Alcalde:
-En prenem nota però com tots estem en la voluntat de que aquesta eina de la RLLT sigui
consensuada prenem nota per tal de canviar la metodologia i prèviament doncs que tinguin
vostès, que entrin, diguem, en aquesta negociació de consens.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Alcalde. En tot cas el que es produeix d’aquesta manera és que són els
sindicats els que moltes vegades ens venen a explicar coses que posteriorment es
presenten a la Comissió i jo crec que això no hauria de ser. I, per tant, perquè sigui d’una
altra manera s’han d’establir altres mecanismes. Nosaltres proposem aquesta perquè va
tenir, va donar un fruit, n’hi pot haver un altre, no ens tanquem a mirar altres mecanismes,
altres fórmules. La qüestió és que no només hi ha d’haver consens sindical, consens social,
que ja n’hi ha hagut, nosaltres votem a favor en aquesta qüestió, és la primera vegada en
molts anys que votem a favor d’una proposta de modificació de la RLLT, no és per
casualitat, eh. Però creiem que falta encara un pas important des del nostre punt de vista
per acabar de lligar les coses.
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Sr. Alcalde:
-D’acord.

Sr. Garcia:
-Només una puntualització Sr. Alcalde. És veritat Sr. Zacarias el que vostè comenta però
crec que vam tenir cura amb aquesta qüestió i sí que és cert doncs que per qüestions
d’agenda vam reunir-nos primerament amb els sindicats però crec que al mateix dia, crec,
parlo de memòria, crec que al mateix dia a continuació vam tenir una Comissió per efectes
d’evitar el que vostè comenta, el que preteníem, d’alguna manera era doncs, traslladar-ho
tot als agents implicats a efectes de que no es produeixi el que vostè ha comentat.

Sr. Henar:
-Això no és consensuar, això no és el que estem dient nosaltres. És a dir, va haver-hi temps
suficient perquè ens assabentéssim d’algunes propostes que vostè havia fet als sindicats
abans d’entrar a la Comissió. Si hi ha voluntat política això es pot superar. Insisteixo en la
idea perquè s’ha entès perfectament i la voluntat és la de treballar en aquesta direcció.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies i en prenem nota.

305.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 122/2013 I
ACUSAR REBUDA

Identificació de l’expedient:

Exp. Núm.
Tràmit.

Recurs Ordinari 98/2011, secció 5, de la Sala
contencioso-administrativa del TSJ de Catalunya,
interposat per l’Associació Hotelera Salou, Cambrils, La
Pineda, contra l’aprovació de l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana (BOPT 2, de 4 de gener de 2011).
4179/2011.
Execució de sentència.
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Fets
1.

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
contencioso-administrativa 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”.

2. Per Decret de 28 de març de 2013, notificat el dia 4 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.

3.

Resolució núm. 2884, de 21 de juny de 2011, de delegació de competències (Publicat al
BOPT núm. 159 de data 12-7-2011).

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. Acusar rebuda del Decret de 28 de març de 2013, notificat el dia 4 d’abril de 2013, pel
qual es declara la fermesa de la sentència citada anteriorment.
2. Procedir a l’execució de 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
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del TSJ de Catalunya, interposat per l’Associació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda, i
procedir, de conformitat amb l’article 104 de la LJCA, a anul·lar els articles 27 i 32 de
l’ordenança citada, tot publicant-ho en el BOPT.
3. Notificar aquesta resolució al Tribunal de referència i a l’Associació Hotelera Salou,
Cambrils, La Pineda.
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.

306.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 351/2012 I
ACUSAR REBUDA

Identificació de l’expedient:

Exp. Núm.
Tràmit.

Recurs
abreujat
237/2011,
Jutjat
Contenciós
Administratiu, 1 Tarragona, interposat per Fundació
Privada Família i Benestar Social contra l’acord de Ple de
l’Ajuntament de Salou, de data 8 de març 2011.
2679/2013
Execució de sentència.

Fets
1. El dia 31 de gener de 2013 es notifica sentència núm. 351/2012, de 13 de desembre de
2012, del recurs de referència, recurs abreujat 237/2011, del Jutjat Contenciós
Administratiu, 1 de Tarragona, interposat per la Fundació Privada Família i Benestar
Social, per la qual, es sentencia, desestimar el recurs contenciós administratiu, sense
costes.
2. D’acord amb l’anterior es confirma la validesa i eficàcia de l’acord impugnat.
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.
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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.

3.

Resolució núm. 2884, de 21 de juny de 2011, de delegació de competències (Publicat al
BOPT núm. 159 de data 12-7-2011).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Acusar rebuda de la Sentencia 351/2012, notificada el dia 13 de desembre de 2012, i la
seva fermesa, segons comunicat del dia 22 de gener de 2013.
2. Procedir a l’execució de la sentència núm. 351/2012, de 13 de desembre de 2012, del
recurs de referència, recurs abreujat 237/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu, 1 de
Tarragona, interposat per la Fundació Privada Família i Benestar Social, i procedir, de
conformitat amb l’article 104 de la LJCA i dur-la al seu pur i degut compliment.
3. Notificar aquesta resolució al Jutjat de referència.
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.- INCOACIÓ, SI S'ESCAU, D'UN PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA A TURISPATRIMONIAL, S. L.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura, Llicències i Disciplina, de
data 14 de març de 2013, pel qual es dóna compte que TURISPATRIMONIAL SL ha
efectuat al xalet ubicat al passeig de Jaume I núm. 3, d’aquest municipi, el següent:
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Realitzada inspecció ocular s'ha pogut comprovar que en el xalet situat al Passeig
Jaume I, núm. 3 s'ha eliminat de la façana el grafiat històric amb la denominació
original "Enriqueta" i en el seu lloc s'ha realitzat un nou grafiat "Alexander" que
correspon amb la denominació actual de l'activitat que es desenvolupa en el edifici.
No ens consta petició de llicència d'obres.

Fotos d'estat inicial.Foto 1

Foto 2

Foto de l'estat actual.-

L'edifici en el qual s'han realitzat les modificacions està catalogat pel Poum Fitxa E-08 i els
treballs realitzats no són legalitzables ja que incompleixen la Normativa general del Catàleg:
1.

Art. 5, ja que s'ha de conservar la decoració que forma part del conjunt
arquitectònic.
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2.
Art. 12, ja que no s'admeten rètols o qualsevol altre element publicitari, i en aquest
cas s'ha incorporat el nom comercial del local.

Vist que els esmentats actes estan tipificats en l’article 211 i 212 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, que d’acord amb el previst a l’article 199 del mencionat text
legal, han de donar lloc a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
En conseqüència els fets imputats constitueixen una infracció tipificada a l’article 213.e) del
text refós de la Llei d’urbanisme:
Art. 213. e): “Són infraccions urbanístiques molt greus (...) e) La vulneració del règim d’usos i
obres dels béns que en el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de béns protegits.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 19 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 4 del PP, 2 de UTPS i 1
de RDS) i 2 abstencions de UMdC, el següent:
PRIMER: INCOAR un expedient de protecció de la legalitat urbanística
a
TURISPATRIMONIAL SL, com a responsable de la comissió d’una infracció urbanística molt
greu per dur a terme l’eliminació del grafiat històric existent a la façana del xalet ubicat al
passeig de Jaume I núm. 3, de Salou, amb la denominació “Enriqueta” i substituint-lo per un
grafiat nou.
SEGON: NOMENAR instructora de l’expedient a la funcionària E. M. S. i Secretària del
mateix a la funcionària Mª L. P. G.
TERCER.- OFERIR als expedientats la possibilitat de recusar aquests nomenaments en el
supòsit de donar-se les circumstàncies legals exigibles, d’acord amb el previst als articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, si hi hagués causa suficient.
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500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

Vist el decret d’alcaldia número 1763, de data 5 d’abril de 2013, que es transcriu tot seguit:
DECRET
“Vist l’article 191 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 (TRLRHL) i l’article 89.1 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, els quals
estableixen que el tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels
organismes autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.
Atès l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, que estableixen
que, després de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament i la dels organismes autònoms, i que n’informa el Ple en la primera sessió que
tingui lloc.
Així mateix, atès que l’article 93.2 del Reial decret 500/1990 regula que, com a
conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
b) El resultat pressupostari de l’exercici
c) Els romanents de crèdit
d) El romanent de tresoreria
Atès tot l’anterior, i en virtut de les competències que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1 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,
RESOLC:
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PRIMER.Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 corresponent a
l’Ajuntament de Salou, d’acord amb el següent detall:
1.1. Pressupost de despeses:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial de despeses: ................................................. 44.912.875,00 €
Modificacions de despeses:.......................................................... 3.276.160,02 €
Pressupost definitiu de despeses: ............................................. 48.189.035,02 €
Despeses autoritzades: .............................................................. 44.065.594,38 €
Despeses compromeses: ........................................................... 42.671.400,78 €
Obligacions reconegudes: .......................................................... 41.380.609,17 €
Despeses ordenades: ............................................................... 34.552.008,02 €
Pagaments líquids realitzats:...................................................... 34.552.008,02 €
Obligacions pendents de pagament: ............................................ 6.828.601,15 €
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:6.753.848,44 €
Modificacions al saldo inicial ............................................................- 3.565,81 €
Pagaments ordenats:.............................................................................112,00 €
Pagaments realitzats: .................................................................. 6.627.457,67 €
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici:122.936,96 €
Total de creditors pendents de pagament:............................... 6.951.538,11 €

1.2. Pressupost d’ingressos:
a. Exercici corrent
Pressupost inicial d’ingressos:..................................................... 44.912.875,00 €
Modificacions d’ingressos:............................................................. 3.276.160,02 €
Pressupost definitiu d’ingressos: ................................................. 48.189.035,02 €
Drets reconeguts totals:............................................................................. 47.761.050,01 €
Drets anul·lats:............................................................................................. 4.665.951,48 €
Drets reconeguts nets: ................................................................ 43.095.098,53 €
Recaptació total:.......................................................................... 36.592.941,43 €
Devolucions d’ingressos:..................................................................206.655,28 €
Recaptació neta o líquida: ........................................................... 36.386.286,15 €
Drets pendents de cobrament: ...................................................... 6.708.812,38 €
b. Exercicis tancats
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Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici: ...................................18.480.937,22 €

Modificacions saldo inicial: ...............................................................- 17.116,90 €
Baixes: .............................................................................................161.261,30 €
Recaptació: .................................................................................. 4.945.898,80 €
Dret pendents de cobrament a la fi de l’exercici ........................... 13.356.660,22 €
Total de deutors pendents de cobrament: .............................. 20.065.472,60 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets ...................................................43.095.098,53 €
- Obligacions reconegudes netes .....................................41.380.609,17 €
Resultat pressupostari........................................................ 1.714.489,36 €
– Desviacions positives de finançament de l’exercici.............. 522.559,97 €
+ Desviacions negatives de finançament de l’exercici .........................0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria..............0,00 €
Resultat pressupostari ajustat ......................................... 1.191.929,39 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 6.808.425,85 €, segons el següent
detall:
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1.5. Romanent de tresoreria:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI ... 9.180.973,82 €
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT FINAL DE L’EXERCICI19.431.029.89 €
+De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs............................. 6.708.812,38 €
+De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats.................. 13.356.660,22 €
+D’altres operacions no pressupostàries...........................................293.530,95 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva.........................927.973,66 €
..............................................................................................................................
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT FINAL DE L’EXERCICI16.822.703,20 €
+De pressupostos de despeses. Exercici en curs .......................... 6.828.601,15 €
+De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.....................122.936,96 €
+D’altres operacions no pressupostàries........................................ 9.968.170,38 €
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .........................97.005,29€
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:.................................... 11.789.300,51 €
– Saldos de cobrament dubtós ...................................................... 9.270.732,12 €
– Excés de finançament afectat...................................................... 3.513.638,45 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - 995.070,06 €
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- SALDO D’OBLIGACIONS PENDENTS
D’APLICAR AL PRESSUPOST (compte 413) ...............................944.153,80 €
- SALDO D’OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS ......127.694,65 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS AJUSTAT ............................................................... - 2.066.918,51 €

SEGON.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que se celebri.

TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PRIMER EXPEDIENT DE RECONEIXEMNT
EXTRAJUDICIAL DE CREDITS

FETS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2013, s’ha iniciat l’expedient per aprovar i
comptabilitzar el primer 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 de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC,
2 de UMdC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:
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1. Aprovar el primer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any 2013 per
un import total de 353.060,67 € d’acord amb el següent detall:
Nº de
Registro

Fecha
Reg

Nº de Documento

Fecha Doc

Importe Total

F/2011/2567

23/06/2011

15466

31/05/2011

2.541,09

F/2012/2099

11/06/2012

3812

31/05/2012

295,00

DISTRICTE DIGITAL SL

F/2012/2372

06/07/2012

158FA01865

27/12/2011

131,04

RODI T.R. SL

F/2012/3276

17/09/2012

12E0009239

31/08/2012

327,16

LUVIRR SA

F/2012/3278

14/09/2012

4000975960

31/08/2012

3.425,90

F/2012/3607

09/10/2012

12E0010415

30/09/2012

229,42

F/2012/3636

17/10/2012

X 1203773

04/10/2012

1.003,14

J. XANDRI REUS SA

F/2012/3709

19/10/2012

12134052

10/10/2012

1.795,64

GUILBERT ESPAÑA SL

F/2012/3753

22/10/2012

1000331409

27/09/2012

313,90

GRUPO TOMPLA SOBRE - EXPRES

F/2012/3754

22/10/2012

4000992000

30/09/2012

522,43

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS

F/2012/3759

22/10/2012

12000318

31/08/2012

6.671,86

CARTES SALOU SL

F/2012/3760

22/10/2012

12000256

31/07/2012

46.040,93

CARTES SALOU SL

F/2012/3761

22/10/2012

12000239

05/07/2012

13.156,22

CARTES SALOU SL

F/2012/3785

22/10/2012

37095

08/10/2012

2.469,69

QUEMADA CUATRECASAS ANGEL

F/2012/3816

23/10/2012

88/2012

18/10/2012

2.420,00

VENTOSA CARULLA ALFRED

F/2012/4113

03/12/2012

A006763

09/11/2012

3.109,70

MANTFRED, SL

F/2012/4169

11/12/2012

A128005922

30/11/2012

27.395,08

VALORIZA FACILITIES SAU

F/2012/4386

20/12/2012

95/2012

30/10/2012

3.025,00

VENTOSA CARULLA ALFRED

F/2012/4389

20/12/2012

94/2012

30/10/2012

1.815,00

F/2012/4474

28/12/2012

4001006673

31/10/2012

331,92

F/2012/4498

28/12/2012

12007

11/12/2012

1.570,58

F/2012/4500

28/12/2012

12E0012709

30/11/2012

459,26

LUVIRR SA

F/2012/4501

28/12/2012

12E0011569

31/10/2012

322,00

LUVIRR SA

F/2012/4571

31/12/2012

A128006490

28/12/2012

5.622,91

F/2012/4648

31/12/2012

A/6879

08/11/2012

174,24

AGENCIA CATALANA DE CERTIF

F/2012/4651

31/12/2012

A/7030

05/12/2012

203,28

AGENCIA CATALANA DE CERTIF

F/2012/4654

31/12/2012

A128006491

28/12/2012

27.395,00

VALORIZA FACILITIES SAU

F/2012/4794

31/12/2012

A2012/678

03/12/2012

3.411,49

MANUBENS & ASOCIADOS, S.L.

F/2012/4795

31/12/2012

A2012/677

03/12/2012

3.420,27

MANUBENS & ASOCIADOS, S.L.

F/2012/4799

31/12/2012

1154/2012

28/11/2012

2.420,00

TORNOS ABOGADOS SLP

F/2012/4809

31/12/2012 11593FACT120018

30/12/2012

37.145,59

URBASER S.A.

F/2012/4836

31/12/2012

2012-10122127

15/10/2012

2.411,60

WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA

F/2012/4841

31/12/2012

2012-10100760

05/09/2012

2.471,46

WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA

F/2012/4885

31/12/2012 00740FACT120196

30/12/2012

89.170,47

URBASER S.A.

F/2012/4891

31/12/2012 00740FACT120202

30/12/2012

21.760,88

F/2012/4905

31/12/2012

31/12/2012

131,04

F/2012/4907

31/12/2012 00740FACT120201

30/12/2012

22.295,93

URBASER S.A.

F/2012/4992

31/12/2012

23/07/2012

1.521,76

ALBOUY MARTI MISERICORDIA

F120000465
61/12

Nombre
ABELLO BURGOS SL

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
LUVIRR SA

VENTOSA CARULLA ALFRED
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
BORREGO MA¥AS JOAQUIN

VALORIZA FACILITIES SAU

URBASER S.A.
TELEX INTEGRACION DE XARXES SA
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F/2012/5031

31/12/2012

2012002395

30/11/2012

80,04

HALCOURIER ELITE MENSAJEROS SL

F/2012/5032

31/12/2012

1000332063

03/10/2012

773,43

GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRES

F/2012/5036

31/12/2012

12E0013920

31/12/2012

321,34

LUVIRR SA

F/2012/5037

31/12/2012

4001025171

30/11/2012

497,94

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS

F/2012/5038

31/12/2012

4001045201

31/12/2012

372,90

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS

F/2012/5043

31/12/2012

A12V87970038

31/12/2012

250,54

VALORIZA FACILITIES SAU

F/2012/4141

10/12/2012

71281155

30/11/2012

1.836,60

F/2012/4470

28/12/2012

P1202757

24/12/2012

5.000,00

F/2012/4471

28/12/2012

P1202754

24/12/2012

5.000,00

TOTAL

SECE SA
PROMOTORA MEDITERRANEA
INFORMACIONES
COMUNICACIONES SA
PROMOTORA MEDITERRANEA
INFORMACIONES
COMUNICACIONES SA

DE
Y
DE
Y

353.060,67

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

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

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-L’expedient que es presenta a aprovació està vinculat al punt anterior en el qual s’ha donat
compte, al tancar l’exercici del 2012, de l’existència d’un romanent líquid de tresoreria
negatiu de 2.066.918,51 €, insisteixo, romanent líquid de tresoreria negatiu de més de dos
milions, si bé es veritat que això és conseqüència també de que no s’havien ingressat els
dos milions i mig que s’havien d’ingressar del cànon pel dret de superfície per la instal·lació
d’una gran superfície comercial, i que si s’haguessin cobrat en el seu moment el romanent
de tresoreria hagués estat de prop del mig milió d’euros positiu, això evidentment és veritat.
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Tampoc podem negar que la despesa sense consignació durant l’any 2012 ha estat de
995.070,06 €, és a dir, en aquest cas s’ha gastat quasi un milió d’euros per damunt d’allò
que estava pressupostat, i això, en aquests moments en els que tothom ha de fer esforços
de contenció, en els quals s’exigeixen esforços molt importants als empleats públics, deixant
de percebre pagues extraordinàries, entre altres mesures d’estalvi, ens sembla una
desviació del pressupost molt important. No neguem que les dades i els informes tècnics
semblen apuntar a un major control de la despesa, però el resultat creiem que és encara
insuficient. És per això que el nostre grup votarà en contra del reconeixement extrajudicial
d’aquests crèdits per valor de 353.000 € que representen una mica més de la tercera part de
tot allò que s’ha gastat al 2012 sense que hi hagués consignació ja que es deixen pendents
encara prop de 600.000 € que faran, un cop més, que es gasti molt més d’allò pressupostat.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias.

Sr. Pellicé:
-Alcalde, perdoni, és que volia intervenir però bé ja és una mica en la línea del que ha dit el
company, en el sentit que el nostre vot serà també en contra en quant al final estem fent
front a només una part de totes les factures que estaven no consignades, per tant, aquest
import a més a més pujarà sobre uns 944.000 € i aquests 2.500.000 € que fem servir ara per
eixugar aquest romanent de tresoreria que sembla que al final doncs tenim aquest romanent
de dos milions i pico doncs sembla que gràcies a aquests dos milions i mig es solventa tota
la problemàtica però clar, al final l’informe diu que d’aquests només en queden 435.000 €
com a resultat positiu. Per tant, tampoc podem fer front a aquestes factures sense
coneixement o sense consignació.
Però per l’altra banda també volia fer referència al fet que han presentat una liquidació que,
com dic, transformen amb aquesta aportació dels dos milions i mig, vostè en declaracions al
Diari diu que aquest resultat és gràcies a la contenció que ha fet, per un costat i, em sembla
que diu exactament, diu, “una previsión precisa de los ingresos en el actual entorno
económico y a una política de reducción del gasto corriente del ayuntameinto”. Jo crec que
es deixa de mencionar que aquest pressupost que vostès tanquen, que el puguin tancar si
apliquen aquests dos milions i mig no és només gràcies a aquesta aportació d’aquest dret
de superfície sinó a l’esforç dels ciutadans i ciutadanes que han fet en aquest entorn,
precisament aquest l’entorn que vostè hi fa referència, econòmic, en aquests moments que
hi va haver un augment del 18,5% de l’IBI i després del 10%, que han significat per aquest
pressupost, que vostès hi fan referència de 1.600.000 € i que al final en aquest esforç els
ciutadans representen més del 40% dels ingressos ordinaris que aporten a aquest
ajuntament. Per tant, sembla que aquí doncs tot ve gràcies a l’aportació d’aquesta gran
superfície però la gran aportació dels ingressos és dels ciutadans i de les ciutadanes.
Gràcies.
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Sr. Barragán:
-Bé, a mi m’agradaria contestar al Sr. Pellicé i al Sr. Henar, tenen part de raó en el que diuen
però m’agradaria sobretot puntualitzar perquè quedés clar.
Sobretot aquests 353.000 € que aprovem avui de factures sense consignació són una part,
com ja vaig dir a la Comissió de Gestió Econòmica, una part perquè la quantitat que deia el
Sr. Henar de 950.000 € encara estan per aclarir, són factures que també, com diu l’informe
de l’interventor, ja sabeu tots que hem estat en un procés de canvi del programa de
comptabilitat i són factures que estan pendents d’aclarir, estan en mans dels tècnics i encara
en aquests moments no sabem exactament si s’han de pagar o no, estem esperant els
informes tècnics, de moment les que sí que són segures són les de 353.060 €. Volia
destacar sobretot que aquestes factures no són perquè hi hagut una despesa desmesurada,
per això estic content, és la primera vegada en la història d’aquest ajuntament que es fa un
reconeixement extrajudicial de crèdits per aquest import tan petit, és normal que en un
pressupost de 35.000.000 €, de 40.000.000 €, hi hagi una desviació. Però sobretot volia dir
que bàsicament aquests 353.000 € són de factures de la concessionària de neteja viària i de
recollida de brossa que és un 48%, també hi ha una desviació de 60.000 €, que suposa un
17%, perquè són unes factures que no es va tenir en compte a l’hora de fer el pressupost
que hi havia d’haver una regularització dels preus, que era un 6% més els costos, i això no
es va tenir en compte quan es va fer el pressupost. També en la recollida de la brossa li vam
tenir que aplicar precisament perquè es van tenir que revisar els preus. I després hi va haver
un enviament especial a través de Cartes Salou, un enviament especial per tots els deutes
que hi havia en executiva. La Tresoreria Municipal va decidir que era convenient fer aquest
enviament massiu, sí que és cert que no hi havia consignació en aquell moment però es va
autoritzar precisament. Sobretot deixar-ho ben clar.
En quant al que vostè diu Sr. Pellicé vull congratular-me o vull recordar sobretot que la
concessió d’aquesta superfície comercial al final s’ha portat a terme, aquí en aquesta sala
vaig tenir que escoltar que això no s’ho creia ningú, que era un maquillatge que feiem per
suplir tot aquest dèficit que portàvem acumulant des de l’any 2000, la famosa bola de neu
que tant se’n va parlar, avui en dia podem dir que aquesta bola de neu ha quedat subsanada
amb aquest import. I s’ha de matisar sobretot, sí que és cert que hi va haver un augment en
l’Impost de l’IBI, però també s’ha de dir tot i hi hagut una sentència recentment dels tribunals
de justícia per la qual els ajuntaments no podem cobrar la taxa de telefonia mòbil, a
l’Ajuntament de Salou en aquests moments això suposa prop d’un milió d’euros, aquest
augment de l’IBI que sí que és veritat que ha pogut sufragar i ha pogut fer que aquests
números siguin més positius, sí que és cert que haurien sigut molt pitjors si no haguéssim
tingut aquests ingressos, s’ha de dir tot.

Sr. Pellicé:
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-En tot cas només una matisació. Vostè diu que aquest ingrés de la gran superfície era una
bola o un maquillatge o no sé què, en tot cas, jo recordo que li vam dir que nosaltres el que
dèiem o el que consideràvem era que s’hagués destinat a inversió per prudència, però
només com un fet de prudència, doncs que si s’acabava produint doncs es feia la inversió i
si no doncs no afectava a l’ordinari, no vam dir mai que fos una bola ni que fos un
maquillatge, si no ho recorda revisi les actes.

Sr. Barragán:
-Vam tenir que arriscar i vam decidir fer el pressupost d’aquesta manera i al final doncs aquí
estan els resultats.

Sr. Pellicé:
-Però no digui el que no és.

Sr. Henar:
-Jo només Sr. Barragán fer una referència a l’informe perquè clar vostè ens diu que no sap
si arribarà o no arribarà, és a dir, que s’estan revisant, però jo li llegiré textualment l’informe
d’Intervenció que diu: “fruit d’aquesta situació i per tal d’avançar el pagament a proveïdors
sense esperar tenir acabat tot el procés de depuració es proposa en aquest primer
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit un import de 353.060,67 €”, etc, que serà
complementat, ja ens avança l’informe d’Intervenció, amb un expedient extrajudicial de
crèdits sense arribar mai a ultrapassar el límit de 944.153 €, és a dir, que és possible, no dic
que no, tan de bo, tan de bo que pels estalvis de les arques municipals es pugui estalviar
una quantitat però evidentment algú o alguns proveïdors estan reclamant per valor de
944.000 € i, per tant, en principi, s’ha de pressuposar que quan es reclama a l’ajuntament
serà pel algun motiu. Segurament es podran negociar coses però el montante és molt
important. Si això acaba per confirmar-se no deixa de ser un milió de desviació, és a dir, de
despeses no consignades en l’exercici pressupostari.

Sr. Barragán:
-Ja dic que són els números que surten de la liquidació pròpiament dita i els números són
molt freds però el senyor interventor ja ho va explicar a la Comissió i reitero el que he dit
abans, són factures que estan pendents encara dels informes dels tècnics i que estan per
dilucidar i el que està clar és que a dia d’avui li puc dir que aquests 900.000 € no seran així,
encara està per determinar però bé, en el seu moment ja els informaré.

Sr. Otal:
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-Em permet un moment?

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal.

Sr. Otal:
-És que jo pensava comentar aquest tema conjuntament amb el que ve després perquè
també està lligat amb l’anterior però també ho està amb el següent. De totes maneres
simplement explicar el meu vot.
Jo m’abstindré perquè entenc que el punt que es debat aquí és el reconeixement d’un crèdit
d’uns serveis prestats i que no queda més remei que pagar-los. Una altra cosa, que després
comentaré, serà el rigor pressupostari, però entenc que a això no hi podem dir que no
perquè si no es quedaria la gent sense cobrar. A banda de la necessitat i raó que això ja ho
comentarem després.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. Otal. Jo simplement fer un aclariment també perquè parlem de la liquidació, del
pressupost, del desviament però aquí ningú es recorda que en aquest pressupost vam fer un
esforç veritablement molt important perquè s’ha liquidat tot el que era la bola de neu, la
famosa bola de neu, cosa que no tindrem en el futur pressupost. Aleshores, evidentment, el
que hem fet, en aquest cas el que ha fet el govern ha sigut liquidar totes les factures que hi
havia pendents en aquesta Casa, però factures històriques, és a dir, estem parlant d’anys i
d’anys que sempre que hi havia una liquidació anàvem al romanent de tresoreria per poder
eixugar-ho, factures que no es contemplaven en cap pressupost però a l’actualitat el que
s’ha de destacar és que s’ha fet una molt bona gestió, per tant felicito a tots els
departaments i molt especialment al Departament de Serveis Econòmics perquè han fet una
gran tasca perquè avui en dia podem dir que tenim una Caixa amb un superàvit de 500.000
€ i això és el que és important, és a dir, que ho podem pagar tot i al damunt encara tenim
superàvit i jo crec que això és el que hem de destacar i en aquest sentit no només ens hem
de felicitar el govern si no que jo crec que tots els regidors i regidores de la Corporació amb
visions diferents perquè això és normal en política però hauríem d’estar contents tots plegats
de tenir aquest resultat perquè això, en definitiva, deixa la nostra Corporació en molt bona
posició cosa que en d’altres administracions públiques i en altres entitats locals no poden dir
el mateix. Això és important. Gràcies.
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503.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2013
Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei d’Hisendes Locals, en l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de
desenvolupament de l’anterior, i en l’article 14 de les Bases d’execució del Pressupost
Municipal vigent, que preveuen poder incorporar als corresponents crèdits de l’exercici
immediat següent, sempre que existeixin els suficients recursos financers, certs crèdits de
l’exercici anterior, especialment els que corresponguin a projectes finançats amb ingressos
afectats, que seran d’incorporació obligatòria.
Vista, així mateix, 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 finalment 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.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC,
2 de UMdC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:
PRIMER.- APROVAR la segona modificació de crèdits, d’acord amb el següent detall:
Despeses:

Orgànica

Programa

Econ.

Descripció

09

912

10002

RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN

Import
-10.565,75
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06
11

241
920

13100
16000

02

161

21001

20

169

21400

19

920

21400

05

491

21600

RETRIBUCIONS
PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL TALLER OCUPACIONAL
SEGURETAT SOCIAL
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA D'
AIGÜES I SANEJAMENT
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES
BRIGADA
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES
ORDENACES
CONSERVACIÓ
I
MANTENIMENT
PROCESSOS D 'INFORMACIÓ

21
19
19
20
19
20

132
920
920
169
920
169

21900
22000
22103
22104
22104
22114

CONSERVACIÓ
I
MANTENIMENT
SENYALITZACIÓ SEGURETAT
MATERIAL OFICINA ORDENACES
COMBUSTIBLE VEHICLES ORDENANCES
VESTUARI BRIGADA
VESTUARI ORDENANCES
MATERIAL TÈCNIC BRIGADA

09
19

912
920

22200
22201

04

151

22604

10

920

22604

06
17
10

241
337
920

22617
22632
22636

25
01

930
171

22638
22712

03
02
02

162
320
334

22715
22720
22725

02
02
01

320
334
151

22726
22727
61902

01

151

68200

01
01
01
01
01

155
459
459
459
459

61900
61905
61906
61907
61908

02

151

63900

02
05

155
491

61900
64100

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
COMUNICACIONS POSTALS OFICIALS
DESPESES
JURIDIQUES
SERVEIS
ADMINISTRATIUS TERRITORIALS
DESPESES
JURIDIQUES
SERVEIS
INTERNS
DESPESES
DIVERSES
TALLER
OCUPACIONAL
DESPESES DIVERSES INFÀNCIA
DESPESES DIVERSES SERVEIS INTERNS

78.173,71
32.076,64
151.711,01
131,04
1.003,14
803,56
1.836,60
2.882,97
1.659,18
1.387,69
1.570,58
1.153,40
10.000,00
71.100,14
9.729,69
72.483,52
102.328,00
250,54
4.883,06
-213.421,01

FONS DE CONTINGENCIA
JARDINERIA
RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES I NETEJA
VIÀRIA
NETEJA ORDINARIA ESCOLES (CEIP)
NETEJA ORDINARIA CENTRE CÍVIC
NETEJA ORDINARIA ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
NETEJA ORDINARIA EDIFICI T.A.S.
INVERSIONS PLATGES
ADQUISICIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
(EDIFICIS)
INFRAESTRUCTURES
I
OBRES
ALS
CARRERS ARQUITECTURA
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
URBANITZACIO SECTOR 03
URBANITZACIO PPR-1
URBANITZACIO SECTOR 01
PETITES
INVERSIONS
GENERALS
ENGINYERIA
INFRAESTRUCTURES
I
OBRES
ALS
CARRERS ENGINYERIA
INVERSIONS INFORMÀTICA

1.319.601,46

TOTAL

3.546.151,75

37.145,59
133.227,28
54.790,08
1.874,30
1.874,31
1.874,30
67.392,54

808.438,79
98.816,31
10.000,00
209.286,71
196.470,94
26.290,75
182.890,68
75.000,00
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Finançament:

39900
45050
55000
87013

INGRESSOS DIVERSOS
SUBVENCIONS
CORRENTS
OCUPACIÓ
I
DESENVOLUPAMENT LOCAL
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PERIÒDIQUES
ROMANENT
DE
TRESORERIA
AFECTAT
(INCORPORACIÓ DE ROMANENTS)

2.991.078,48

TOTAL

3.546.151,75

31.634,54
170.378,06
353.060,67

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

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

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Bé, el que planteja aquest expedient de modificació de crèdit a banda de consignar, que és
un acte formal, el finançament adient per tal d’executar el Pla Local d’Ocupació, incorporar
els projectes d’inversions amb finançament afectat per valor de 2,9 milions, aquí es
plantegen bàsicament dues coses. Uns imprevistos que hi hagut, amb una xifra relativament
important, de 61.000 € com a conseqüència dels honoraris dels professionals que porten els
temes del Consorci i 150.000 € d’una obra que jo entenc que s’ha de fer tot i que no és
aquesta l’administració corresponent que l’ha d’executar i que és la neteja dels emissaris
submarins però que és imprescindible, la qual cosa indica la disfunció que hi ha en aquests
moments amb aquesta política econòmica tant complicada. Clar això té un efecte directe i
que es carrega pràcticament la meitat del fons de contingència que tenia l’ajuntament però
bé ja està per això. D’aquest primer aspecte el que s’ha de fer és reclamar insistentment a
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l’administració encarregada i responsable de prestar aquest servei que m’imagino que és
l’ACA.
En quant al tema del 353.000 €, que hem discutit en l’apartat anterior del reconeixement
d’aquests crèdits, jo m’he abstingut perquè crec que no hi ha més remei que reconèixer-los
si realment són factures conformades per una prestació de serveis que efectivament
s’aprovi. Ara bé, jo crido l’atenció en el sentit que sé que sempre en tots els exercicis s’han
incorporat romanents amb finançament afectat d’anys anteriors perquè clar s’ha de donar
una foto en un moment donat i sempre hi ha coses que pengen d’ajustos comptables. Però
és cert que hi ha molt d’interès per tal que es miri pel rigor pressupostari, que s’executi el
màxim possible, després hi ha economia de partides i tota una sèrie de coses i clar, tot i que
ara podem abordar aquesta suplementació de crèdit de 353.000 € perquè tenim amb el que
penja d’enguany aquest cànon de 2.500.000 € però també és cert que tot el que vagi per
aquest desviament sense ajustar-se al pressupost serà en detriment de les possibles
inversions de les quals parlava el Sr. Pellicé. En tot cas, jo quan es va votar el pressupost
vaig donar un vot de confiança amb aquest rigor, els imprevistos no es poden preveure
només que insistir a l’administració i seguir d’una forma bastant contundent respecte a
l’execució amb rigor de l’exercici que es planteja. I bé, també respecte a aquests 600.000 €
que hi ha pendents i a veure fins a quin punt què hi ha de veritat o no en aquelles factures
però clar que això ja seria una xifra realment important de 900.000 € però bé esperem que
sigui més reduïda.
Per tant, el meu vot, jo crec que és quasi una qüestió tècnica a banda de reconèixer aquest
crèdit, i serà l’abstenció també.

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

Sr. Henar:
-Sí. Aquest punt, com ja s’ha comentat per part del Sr. Otal, va molt lligat amb el punt
anterior i a tota la gestió econòmica general de l’ajuntament. L’exercici del 2012, ja s’ha dit,
es va gestionar amb un ingrés patrimonial extraordinari de 2,5 milions que finalment hem
cobrat al 2013 i, malgrat això, el romanent líquid de tresoreria, d’acord amb els informes
d’Intervenció, si el comptessin des de l’any 2012, en paraules d’Intervenció, “hauria estat
positiu en 0,5 milions”, per tant, és a dir, és veritat que si hagués sigut percebut aquest
ingrés de 2,5 milions el romanent hauria sigut positiu en 0,5 milions. Però aquests 0,5
milions ja els hem gastat en el punt anterior, 353.000 €, aprovats en el reconeixement
extrajudicial de crèdits, per tant hi ha unes salvetats que el Sr. Barragán deia, en fi, ja
veurem, però en tot cas comptant, perquè al final són les dades concretes que tenim, encara
ens queden 591.093,13 € per pagar de factures sense consignació pressupostària, i només
disposarem de 150.000 del romanent. És a dir, del mig milió teòric que hi havia de romanent
ja ens hem gastat 353.000 € i ens quedaran 150.000 €, per a què? Per pagar 591.000 €. Per
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tant, les coses estan molt clares, és a dir, comencem el 2013 amb un saldo negatiu de
441.000 €. Insisteixo que ja veurem, en tot cas són les dades que hi ha en els informes.
Malgrat això, aquesta segona modificació, malgrat aquesta realitat d’iniciar el 2013 amb
aquest saldo negatiu, aquesta segona modificació incorpora un increment, diferents
increments, un de 133.277,28 € per a la recollida d’escombreries i neteja viària, quan el mes
passat es va aprovar una reducció en la prestació d’aquest servei, és a dir es netejarà
menys però es pagarà més, hi ha un increment de 991.329, 47 € d’infraestructures i obres al
carrer, o un increment de 64.392,54 € en platjes, etc. Fins a un total, com ja ha llegit
l’interventor, de 3,5 milions d’euros. En la nostra opinió no s’està acabant de fer el control i
disminució de la despesa necessària i molt ens temem que sense l’ingrés extraordinari dels
2,5 milions de l’any passat, aquest any no es pot repetir l’operació, tan de bo que cada any
poguéssim vendre una finca. Si no es posa control podem trobar-nos amb un resultat un
altre cop negatiu per les finances municipals. Per aquest motiu el nostre vot serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Sí, a veure, un aclariment perquè jo crec que aquí estem parlant de xifres i no tenim o no
tenen vostès o no s’han llegit bé la informació. Mireu, tot això que estem parlant d’aquests
500.000 €, etc, ja estan inclosos els 2 milions, per tant, suposant que els hem de pagar
tindríem un superàvit, una caixa de mig milió.

Sr. Henar:
-Clar.

Sr. Alcalde:
-Doncs aleshores? Que quedi ben clar i parlarem amb un lleguatge molt senzill.

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Deixi’m acabar, si us plau. Escolteu-me, que tothom em senti, nosaltres pagant totes
aquestes factures que aquí s’estan dient, que ja s’han comptabilitzat amb aquests 2 milions
d’euros que estàvem dient abans de dèficit de la liquidació perquè no es van tenir en compte
els 2,5 milions que s’han ingressat posteriorment però com ja tenim aquests diners a la caixa
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de l’ajuntament, pagant tot això que s’està dient aquí tindríem un superàvit, tindríem a
disposició 500.000 €.

Sr. Henar:
-Sr. Granados perdoni.

Sr. Alcalde:
-És que era per aclarir això.

Sr. Henar:
-Clar, no, no, però és que justament vostè parlava amb el Sr. Barragán en la meva
intervenció i és això el que li estava dient, és a dir, els informes d’Intervenció diuen que hi ha
0,5 milions teòrics, teòrics, de superàvit, ja hi estem d’acord, si s’hagués ingressat al 2012
hauria estat molt bé. No ha sigut així, és igual. Però parlem d’aquest mig milió, parlem
d’aquest mig milió.

Sr. Alcalde:
-Parlem.

Sr. Henar:
-Molt bé, perfecte, estupend. D’aquests ja ens hem gastat 353.000 € en el punt anterior.

Sr. Barragán:
-No, estan inclosos. Diu l’informe de l’interventor que són factures sense consignació i si
haguessin arribat els 2,5 milions s’haurien pagat al 2012.

Sr. Henar:
-Doncs seria molt interessant que Intervenció als informes explicités aquestes qüestions. Jo,
Sr. Interventor no ho he entès així. Pot ser problema meu, però en qualsevol cas, en
qualsevol cas, millor en aquest cas que pugués ser així. De totes maneres no deixa de ser,
doncs, una modificació que afecta al romanent d’inversions afectades en 3,5 milions d’euros
amb unes despeses considerables, és a dir, considerables quan ens hem de preocupar
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moltíssim de que es quadri el pressupost i quan no està clar que ens quadri aquest
pressupost. Per tant, escolti, ja veurem al final què és. És a dir, en els informes que en
aquest cas obren al nostre abast, que han estat al nostre abast, es parla de que hi ha 0,5
milió, que hi són, molt bé, però que aquest romanent per què s’ha aplicat? Per què s’ha
aplicat aquest romanent?

Sr. Barragán:
-Aquest romanent s’ha aplicat perquè ha arribat més tard l’ingrés.

Sr. Henar:
-Bé, molt bé, ha arribat ara però, en tot cas, és a dir, anem a suposar que els haguéssim
cobrat al 2012, ens hauria quedat mig milió d’euros al romanent.

Sr. Barragán:
-I positiu.

Sr. Henar:
-Molt bé però a banda d’això, perdoni, un segon, que ho aclareixi el Sr. Interventor. A veure,
és a dir, si hi ha mig milió d’euros i després hi ha 900.000 € sense consignació
pressupostària. No que hi eren aquests 900.000 € sense consignació pressupostària?
Escolti, com pagarem aquests 900.000 € sense consignació pressupostària? No estaven
consignats, per tant, no compten en el pressupost del 2012, es fa ara la modificació i són a
efecte de factures reconegudes, 353.000 € reconegudes i 550.000 € no reconegudes encara
perquè s’està fent ara l’anàlisi que no es troben pressupostades. És així o no?

Sr. Interventor:
-El romanent líquid, és que aquest any és més complicat que mai per totes aquestes
circumstàncies, és complicat. El romanent líquid negatiu de dos milions ja compta els noucents i pico mil, ja estan dintre.

Sr. Henar:
-Perdoni Sr. Interventor, només un matís. Jo m’oblido absolutament del romanent líquid
negatiu de dos milions, oblidem-nos, si resulta que al 2012 havent cobrat tot ens queda mig
milió net, ja hem eixugat el que sigui.
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Sr. Interventor:
-Aquests nou-cents mil estarien dintre.

Sr. Henar:
-Per tant, com els podem comptar sense haver fet modificació de crèdit? És a dir, com és
possible que els comptem sense haver estat pressupostats?

Sr. Interventor:
-Bé, el que fem és que el que és el compte 413, un compte comptable que hi ha, reflectir en
aquest compte tot el que hi ha sense consignació, pendent de reconèixer, de fet, avui
reconeixeríem 353.000 € d’aquells nou-cents i pico, de la llista pendent per reconèixer i
validar pel Ple, doncs de moment n’hi ha 353 i, en el cas màxim, arribarem als 950.

Sr. Henar:
-Em sembla un miracle Sr. Interventor, em sembla un miracle, sincerament, em sembla un
miracle, és a dir, que sense haver modificat, sense haver fet cap modificació de crèdit
relativa a aquests 900.000 € sense consignació pressupostària d’entrada ens quedi un
romanent de mig milió i resulta que quan anem a comptar, si haguéssim comptat no sé de
quina altra manera doncs tindríem 900.000 € que ja estarien inclosos en aquest saldo final
de mig milió. Sincerament, sóc economista i vostè ho sap, és difícil d’entendre, eh. En tot
cas, el nostre vot serà en contra.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias.

Sr. Pellicé:
-En tot cas, només demanar-li que jo ja no hi entraré en si hi ha superàvit o no. Vostè ha dit
que hi ha mig milió d’euros de superàvit i espero que això es pugui veure reflectit en les
properes ordenances que s’aprovin al mes de setembre, aquesta bona situació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Esperem-ho que sí Sr. Pellicé. I això es deu al sacrifici de la ciutadania, que és veritat, però
també a una bona gestió, eh.

Sr. Pellicé:
-Però la situació econòmica és la que és i la ciutadania ho està patint. Per tant, si tan bé
anem esperem veure’n fruit a les ordenances perquè tornarem a parlar d’un 10% de l’IBI,
perquè l’Estat torna a provar una altra vegada el 10% de l’IBI i, a veure, la situació és la que
és.

Sr. Alcalde:
-Intentarem mantenir el nivell de serveis i no pressionar innecessàriament a la ciutadania, no
es preocupi.

600.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.

700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias digui.
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Sr. Henar:
-Sí miri, jo tinc dues preguntes i un prec. La primera pregunta es refereix a un tema que ja
hem debatut aquí ara fa més de mig any. Al Ple del dia 3 d’octubre de 2012 li vaig plantejar
el tema dels 76.429 € que l’Ajuntament havia dipositat davant la Lliga Nacional de FútbolSala en concepte de dipòsit al que dita lliga obligava al Club de Futbol Sala Laguna Playas
de Salou, i en relació al qual l’11 de maig del 2011, el Sr. David Niñà, en representació de
l’Ajuntament de Salou, i el Sr.J. L., en representació del Club Fútbol Sala Laguna Playas de
Salou, varen signar un acord en el qual el Sr. José Laguna feia un reconeixement de deute i
es comprometia a tornar-los, tot i que d’una forma curiosa consistent en el retorn del 25%
anual de la subvenció que pretesament rebria anualment de l’Ajuntament de Salou. Sense
entrar en detalls, ja ho hem parlat en alguna altra ocasió, com és ara per exemple el fet que
aquesta entitat esportiva no existeix en cap activitat a Salou i, per tant, és de difícil
compliment el mecanisme de retorn del deute, el cert és que aquest deute està reconegut i
vostè Sr. Granados es va comprometre, i cito textualment les seves paraules que consten a
l’acta de la sessió, tot dient: ”Per això també li dic que intervindrà l’Àrea de Serveis
Econòmics als efectes d’exigir o utilitzar l’expedient adient per tal de reclamar la quantitat
que es degui a l’Ajuntament de Salou”. Doncs bé Sr. Granados, han passat sis mesos i la
cosa continua igual, cap nova informació ni en l’Àrea de Serveis Econòmics, ni en l’Àrea de
Joventut i Esports, ni en l’Àrea de Contractació. La pregunta, per tant, torna a ser al Plenari
per tal que se’ns informi de la situació d’aquest expedient i del retorn d’aquests diners que
es deuen a Salou.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. La primera vegada que m’ho pregunta és ara i ara li contesto. No calia
que ho llegís perquè jo reconec que vaig dir això i de fet vaig parlar en el seu moment, vaig
donar indicacions concretes perquè fos així, és a dir, perquè s’estudiés l’expedient i es
reclamés allò que sigui reclamable i que pertanyia a l’Ajuntament de Salou, com no podia
ser d’una altra forma. De fet el regidor, Felip Ortiz, i, fins i tot jo he intervingut en alguna
reunió amb tècnics per tal que això es tiri endavant. Es va incorporar el vicesecretari i una de
les primeres qüestions que li vam plantejar també des del punt de vista jurídic va ser aquest
tema i, per tant, s’hi està treballant Sr. Zacarias, no ens n’oblidem. De totes maneres si vol,
posteriorment, quan ja estigui més avançat i hi hagi alguna qüestió més avançada des de
l’Àrea pròpia d’Esports que el regidor li vagi informant.

Sr. Henar:
-Jo pregaria que sobre aquestes coses ens donin una informació periòdica perquè clar, és a
dir, després de set o vuit mesos sense que es digui res, es pregunta però no s’acaba
d’aclarir, tenim la sensació d’anar darrere de la informació.

 76
84
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

²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
²105V5A3M500U1Z150BWZƒ»
105V5A3M500U1Z150BWZ

 SECXI0BG



13-05-13 13:49

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias vostè m’ho pregunta ara i jo li contesto ara, si m’ho hagués preguntat fa dos
mesos li hauria contestat fa dos mesos. El que sí que li dic és que nosaltres, des del que és
la vessant política, hem fet les gestions amb els tècnics perquè això tiri cap endavant.

Sr. Henar:
-Des del mes d’octubre, recordo que va ser el 3 d’octubre, que li vam fer la pregunta i que no
hem obtingut, en cap Comissió, cap resposta.

Sr. Barragán:
-Perdó Sr. Alcalde, per acabar el tema. Se li va comunicar al vicesecretari, sé que vostè li
havia encomanat aquesta feina, i em diu que havien parlat amb el Cap de Serveis de Gestió
Tributària i estan pendents de fer una liquidació, una liquidació que entenen que en primer
lloc ha de ser a la Lliga de Futbol Professional que és on es van dipositar els diners pagats
per l’Ajuntament de Salou. Però de totes maneres per ampliar més li passarem aquesta
comunicació al regidor d’Esports perquè pugui ampliar tota la informació.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies.

Sr. Ortiz:
-Jo volia dir que des del primer moment que sabem d’aquest cas dir que intentarem
solucionar el problema.

Sr. Henar:
-Molt bé, esperem tenir notícies i no tardar uns altres set mesos.
Bé, pel que fa al prec, això era una pregunta, en tindríem dos, en faré després una altra,
però sí que tinc un prec relatiu al fet que al passat 29 d’agost es va debatre i aprovar per
aquest Ple el Pla Local de Joventut amb el nostre vot en contra. En aquell moment vaig
intervenir en nom del meu grup per tal de fer una valoració crítica d’aquell Pla Local de
Joventut de Salou 2012-2015 i deia que el Pla presentat era una bona mostra d’activitats,
però era un mal Pla perquè no deixava clars els objectius estratègics, no els vinculava amb
les actuacions necessàries per aconseguir-los i no definia un sistema d’avaluació prou
coherent per valorar el grau d’impacte del Pla entre la nostra joventut. En aquell moment
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vaig afegir i cito textualment “Si em volguessin fer cas, ho deia, cosa que crec que no serà
així, també ho deia, jo el retiraria, sincerament, perquè si això ha de ser la nostra carta de
presentació per demanar ajuts i subvencions a la Generalitat i aquestes són proporcionals a
la qualitat del Pla, en gaudirem de ben poques”. Suposo Sr. Granados, Sr. Ortiz que ho
recorden. Desgraciadament les nostres previsions s’han complert i per Resolució de 16
d’octubre de 2012 el Director General de Joventut va denegar la subvenció que es va
demanar i que podia estar entre 18 i 26.000 € d’acord amb les bases de la convocatòria. I
quin va ser el motiu? El motiu va ser la nota que el Pla Local de Joventut de Salou va
merèixer a la comissió de selecció, que va estar per sota dels 50 punts i que era una
condició dins de la base 5.2 per poder gaudir d’aquests recursos i, per tant, va ser denegada
en la seva totalitat. Els hi garanteixo que, en aquest cas, m’hagués agradat, ens hauria
agradat moltíssim equivocar-nos en les prediccions i que Salou hagués obtingut la
subvenció de 26.000 € pels nostres joves que bé que ho necessiten. Però les coses són així
i arribats a aquest punt els volem manifestar, un cop més, que ens posem a disposició de
l’equip de govern per treballar conjuntament en benefici de la ciutat. Perquè nosaltres
entenem la tasca d’oposició com de control i fiscalització de les tasques de govern, però
sempre amb una actitud positiva en benefici de la ciutadania i, per tant, disposats a
col·laborar per millorar el funcionament de l’administració. No creiem que el que va passar
al Ple del dia 6 de febrer sigui el millor, els hi recordaré, quan després de plantejar-li
críticament a l’equip de govern que a la Festa Major d’Hivern s’havia constatat un agravi
comparatiu entre unes colles que havien rebut 1.330 € i una altra que havia rebut més de
15.000 € no se’ns va contestar res al Ple i sí l’endemà en una nota de premsa dient que el
Partit Socialista no deia la veritat. No es tracta d’obrir guerres mediàtiques sinó, des de les
legítimes posicions polítiques que ens diferencien, es tracta de defensar els interessos
generals de Salou amb ànim de sumar. Per part nostra, com oposició, sense ingerències en
les funcions que li són pròpies a l’equip de govern, això ho tenim molt clar, però amb
disposició a la crítica constructiva i amb actituds de col·laboració i de suggeriments i
propostes de millora que ajudin, insisteixo, a millorar el bon funcionament de la corporació.
Ara bé, per això demanem, necessitem un equip de govern que accepti i comprengui la
nostra tasca d’oposició, que faciliti la informació, que confiï en l’oposició com un element
imprescindible dins del joc democràtic, en aquesta direcció per tal que no tornin a passar
situacions com aquestes els hi demanem que no esperin més. Miri, segurament no tardarà
en presentar-se una nova convocatòria per obtenir subvencions per a la Joventut, preparemla bé, portin propostes d’esmenes del Pla Local amb suficient antelació a la Comissió de
Joventut, nosaltres tenim regidors força preparats en diferents temes, escoltin els nostres
suggeriments i recullin tot el que considerin que pot millorar el Pla i, no tinguin cap dubte,
Salou i la seva ciutadania en sortirà beneficiada.

Sr. Alcalde:
-Aquest era el prec?

Sr. Henar:
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-Sí, aquest era el prec. Si hi ha alguna cosa a dir?

Sr. Alcalde:
-No.

Sr. Henar:
Bé, llavors la segona pregunta va dirigida al Sr. Lavilla. Miri en els darrers quatre mesos
vostè Sr. Lavilla ha estat a l’ull de l’huracà, que com sap és el lloc més incòmode, on la
tempesta és més terrible. Tot va començar al mes de desembre, quan la Sra. Anna Raspall,
aleshores coordinadora de la seva àrea i vostè, Sr. Lavilla, es van negar a facilitar a
l’oposició l’estudi de l’empresa CERES, consistent en una diagnosi organitzativa i funcional
de la seva àrea d’Acció Social, en relació al qual, finalment, després de diferents reunions de
gran tensió en el si de la Comissió i del debat que vostè i jo varem mantenir al Ple del passat
dia 6 de febrer, varem poder disposar de l’informe al qual em referiré després.
Posteriorment la qüestió va continuar amb l’edició dels anomenats “Cuentos de l’àvia de
Salou” en la qual es varen detectar i denunciar diferents presumptes, sí, sí, presumptes i
tant, irregularitats que van donar lloc a la creació, per decret d’alcaldia, d’una Ponència
Político-Tència d’Investigació encarregada d’estudiar i aclarir aquestes presumptes
irregularitats, la qual ponència, malgrat el que alguns no paren de dir als mitjans de
comunicació, encara no ha acabat la seva feina, per la qual cosa no em referiré a les
conclusions de la Ponència fins que aquesta acabi i s’emetin els informes i acords finals
d’una Ponència que té, recordo, la doble composició tècnica i política.
Però encara estava dita ponència analitzant el que havia passat, quan sorgeix un altre afer
escandalós Sr. Lavilla, vostè contracta serveis que es presten durant els mesos de
novembre, desembre del 2012 i part de gener del 2013 per oferir un servei de menjar a
domicili a una empresa que consta al Boletín Oficial del Registro Mercantil com autoritzada a
iniciar operacions a partir del 10 de gener del 2013, és a dir, ha facturat serveis a
l’ajuntament abans d’estar constituïda i tot, Sr. Lavilla, en la nostra opinió respectuosa però
ferma, per la seva incompetència Sr. Lavilla.
Però encara hi ha més, el Ple del mes de març, al qual vostè no va venir per estar en
convalescència d’una operació, segons se’ns va informar, vàrem aprovar reiniciar
expedients de diferents béns i serveis facturats per diferents empreses a l’ajuntament per
serveis pretesament prestats a l’ajuntament quan vostè era regidor de comerç, en relació als
qual, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va considerar tres expedients nuls de
ple dret i un quart anul·lable i estem parlant de més de mig milió d’euros.
Mentrestant Sr. Lavilla hem tingut ocasió de llegir l’informe de CERES sobre el funcionament
de la seva àrea. Vostè recordarà que al Ple del dia 3 d’octubre de 2012 jo li vaig preguntar
quin era el calendari d’execució de cada acció que proposava l’informe i vostè em va
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contestar “Ahora mismo no lo sé”, però es va comprometre a informar a la Comissió, cosa
que no ha fet després de 7 mesos del seu compromís, 7 mesos. Però la veritat és que
l’informe Sr. Lavilla és demoledor en relació a la seva àrea. Ara entenem perquè hi havia
reticències per fer-nos-ho arribar. Diu l’informe que l’àrea d’Acció Social té una proporció de
tècnics operatius molt més elevada que la resta de les àrees, però que existeix una elevada
confusió en determinats aspectes com és la manca de clarificació quant a les funcions de les
persones que ocupen llocs de coordinació i que apareix com a principal problemàtica, en
quant a la relació interna, la manca de comunicació, la manca de coordinació i la indefinició
de funcions i competències de cadascú. En les conclusions, Sr. Lavilla, es fan 50 propostes
de màxima prioritat 1 i 2, de les quals vostè apareix com a responsable directe en 24, i
evidentment, i sense cap dubte, vostè és el responsable polític de la implementació de totes
les propostes, políticament. Jo sé Sr. Lavilla que si ara li preguntés només per una de les 50
propostes que vostè, desprès de quasi un any de disposar de l’informe, que per cert va
costar més d’11.000 euros, una només de les que havia de posar en funcionament realment
li posaria en un compromís, per tant, no li preguntaré això, perquè estic segur que no se’n
recorda de cap. Però el que és segur és que malgrat el seu compromís d’informar a la
Comissió del calendari d’implementació vostè no ha informat de res fins al moment. Ja li
està fent indicacions el Sr. Garcia que hi ha alguna cosa que li vol dir, digui-li, digui-li.
Callarem. Ja està?
Bon full de serveis Sr. Lavilla, bon full de serveis el que vostè pot presentar davant
l’ajuntament i la ciutadania de Salou de la seva gestió com a responsable polític del Partit
Popular a l’ajuntament. Doncs bé ara ve la pregunta, Sr. Lavilla, no li sembla que per dignitat
personal, per tranquil·litat de la seva consciència, fins i tot si m’apura, per egoisme polític i
per fer-li el darrer servei al seu partit, no li convindria a vostè i a tota la ciutadania de Salou
presentar la dimissió? Gràcies.

Sr. Lavilla:
-Voy a pensar que me tiene mania. Sobre el informe de CERES justamente me lo he
apuntado yo la verdad ni recordaba, me ha refrescado lo que costó y justamente me dicen
que estuvo subvencionado. Bueno, el informe CERES, de lo otro podríamos hablar también,
pero si quiere, el informe CERES precisamente se pidió para ver que era lo que fallaba del
àrea. Evidentemente el àrea estaba funcionando y quería saber por donde fallaba para
corregirlo. El informe CERES nos dijo como corregirlo y nos hemos puesto manos a la obra.
Que no ha dado los resultados que todos queríamos, evidentemente todo cuesta mucho y
hay vicios adquiridos y estamos intentando solucionarlos. Yo pongo el mayor empeño
posible si no lo consigo es culpa mía, evidentmente, esto es como los entrenadores de
fútbol, es un equipo, todos intentamos poner el hombro y yo intento hacerlo lo mejor posible.
Con respecto a si podía haber dimitido o no, yo creo que es una cruzada que usted o el
equipo Socialista ha emprendido en contra mío y cuando oía en la televisión “las cazas de
brujas” no me imaginaba lo que era hasta que no me ha pasado a mi, estoy tranquilo
absolutamente con todas las acusaciones que ustedes me hacen, incluso les dije que si
querían ir a los tribunales podían ir, yo estoy tranquilísimo, no he puesto la mano en ningún
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momento, no me he metido nada en el bolsillo, ni he hecho nada absolutamente de lo cual
me pueda arrepentir. Si ha habido algún fallo técnico pues bueno, en un momento dado lo
puedo admitir, pero por mi parte no ha habido absolutamente nada de lo que se me pueda
acusar. Por lo tanto, yo no veo por lo que tengo de dimitir.

Sr. Henar:
-Sr. Lavilla no le tengo manía, per suposat, en absolut. El que passa és que es dóna la
circumstància, jo no sé perquè, vostè pregunti-s’ho una mica, miri’s al mirall algun dia i faci
aquesta reflexió, per què em toca tot a mi? Però això ho ha de preguntar als seus companys
de partit, aquí no. Escolti, vostè és el responsable de l’Escola de Comerç de Costa, com a
responsable polític. Vostè està de responsable de l’Àrea d’Acció Social quan ha passat l’afer
dels “contes de l’àvia”. Vostè és el responsable del tema d’aquesta contractació que per cert,
de tot això ni m’ha contestat. Jo li he preguntat. Vostè està treballant molt m’està dient i no
m’he atrevit, digui una, una de sola de les coses que ha fet de les que deia l’informe CERES,
una, llavors el creuré.

Sr. Lavilla:
-Mire, pues entre otras cosas escuchar más de lo que se escuchaba a los trabajadores
sociales y hacer algún pasito hacia atrás sobre alguna decisión que se había tomado y
hemos vuelto a reconducirla.

Sr. Henar:
-Si de 50 propostes de prioritat 1 i 2 la qüestió que queda ben clara és que ha de parlar més
amb els seus funcionaris, etc, doncs segurament això anirà millor per a tots però…

Sr. Lavilla:
-No es por disculparme ni mucho menos pero en estos momentos es una Àrea bien
complicada por las circunstancias que todos sabemos, aquí tenemos una cantidad ahora
mismo de personas necesitadas que cuesta mucho llevarla adelante. El trabajo presiona
mucho, yo lo reconozco a los trabajadores sociales, todo el mundo está muy estresado, todo
me repercute a mi evidentemente e intentamos solucionarlo pues como mejor podemos.

Sr. Henar:
-Llavors insisteixo, no li tinc mania Sr. Lavilla, no le tengo manía, en absolut, el que passa és
que vostè està al mig de l’huracà, és a dir, en aquell punt en què realment tot passa per
vostè. Ho lamento molt.
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Sr. Lavilla:
-Perdón, me ha puesto como ejemplo la contratación de la empresa esta de comida a
domicilio y parece mentira que usted haya sido regidor, sabe que no se le pide
absolutamente ninguna clase de documentación a una empresa que se contrata con un
contrato menor y más cuando estas personas que se presentaron a ofrecer el servicio
tampoco son desconocidas en Salou, lo que yo menos puedo pensar es que no están de
alta en el Registro Mercantil.

Sr. Henar:
-Li faré una pregunta Sr. Lavilla, quan vostè encarrega una obra a casa seva, demana un
NIF?

Sr. Lavilla:
-No.

Sr. Henar:
-D’acord, amb això ja en tinc prou. És a dir, vol dir que no demana el NIF.

Sr. Lavilla:
-Perdone.

Sr. Henar:
-Si vostè a casa seva el que està dient és que no l’importa si està davant d’una empresa, per
fer una obra, legalment constituïda, que té un NIF, que cotitza, etc o no, doncs escolti, així
està gestionant vostè els interessos municipals.

Sr. Lavilla:
-Si me tiene que hacer una casa posiblemente sí, si me tiene que levantar una pared
posiblemente no lo pida y, además, no es una circunstancia anómala, esto ha ocurrido
siempre.
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Sr. Henar:
-Seguramente que le habrá ocurrido a usted.

Sr. Lavilla:
-No perdón y a usted, y a usted le ha ocurrido.

Sr. Henar:
-Mai de la vida, no s’equivoqui, no s’equivoqui, perdoni. Per tant, és a dir, escolti, això que
l’administració, l’administració que té un seguit de requisits i condicions legislats per
normativa sobre la contractació tant de contractes menors com no menors, escolti, amb
major raó quan vostè encarrega doncs determinat servei vostè ha de tenir garanties de la
solvència d’aquesta empresa i una de les mesures de solvència és estar legalment
constituïda.

Sr. Lavilla:
-La presentación de la empresa nos decía en un papel que ahora no lo tengo y se lo puedo
enseñar, con veinte años de experiencia y yo no tengo porque dudar de lo que me dice la
empresa justamente por escrito.

Sr. Garcia:
-Sr. Henar.

Sr. Henar:
-Sr. Garcia ja sé que a vostè li sap greu que es posi al Sr. Lavilla en evidència perquè és el
seu regidor. Deixi’m acabar si us plau. Miri, Sr. Lavilla sincerament deixe’m-ho aquí no per
res sinó perquè em fa llàstima el ridícul rotund que està vostè fent en aquesta intervenció.

Sr. Lavilla:
-Bueno, posiblemente lo esté haciendo yo pero el nivel que estamos viendo de política
cuando usted lee páginas y páginas que parece Fidel Castro y luego llega a estos extremos
de ridiculez en un Plenario para echarme en cara dos tonterías, perdón pero no sé quien
está haciendo más el ridículo.
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Sr. García:
-Jo només volia comentar Sr. Henar que com a responsable de l’Àrea de Contractació sí que
m’agradaria que no confongués vostè a l’opinió pública, vostè sap tan bé com jo que en els
contractes menors no tenim cap tipus d’obligació legal des de l’administració de demanar
tota aquesta documentació a la qual vostè fa referència, és que de fet no es demana i vostè
ha sigut regidor i sap que aquesta documentació no es demana, no es demana, ni per
solvència de l’empresa ni per veure si està registrada o no registrada al Registre Mercantil ni
per res de tot això, vostè ho sap tan bé com jo i pot riure tot el que vulgui però sap que està
faltant a la veritat.

Sr. Henar:
-Perdoni, jo li dic Sr. Garcia que en absolut estic faltant a la veritat quan li dic que l’obligació
de l’administració local és garantir la solvència de les empreses que contracta, si a vostè
això li és igual i llavors no es fixa en aquests tipus de detalls de caràcter normatiu això és un
altre problema. Però jo li he fet una pregunta molt clara, què faria vostè a casa seva? I ja se
m’ha contestat, m’ha dit, jo no demano, doncs ja està, així estem actuant, així estem
actuant. Res més, moltes gràcies Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha cap qüestió més aixequem la sessió. Gràcies regidors i regidores. Moltes
gràcies al públic també.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 14:10 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el
vicesecretari, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE,

EL VICESECRETARI,
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