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Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/7/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 23 DE JULIOL DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 hores del
dia 23 de juliol de 2014, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE GRANADOS
CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra
Sr/Sra

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

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

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

Pren la paraula el Sr. García:
-Sr. Alcalde perdó. Un incís abans d’iniciar la sessió plenària, simplement una observació. La
Sra. Reyes Pino entenem que no pot estar asseguda a on està perquè la llei, la legislació
vigent el que diu és que els grups municipals s’han d’asseure agrupats a la sessió plenària.
En tot cas, que ens ho aclareixi el secretari, si us plau.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. García, miri, justament el senyor secretari és qui ha format aquesta taula, per
tant, gràcies per la seva intervenció però el senyor secretari jo crec que l’ha format d’acord
amb els seus criteris que són criteris jurídics.

Sr. García:
-Senyor secretari, amb aquest criteri tècnic, el que diu la legislació és que els grups
municipals s’agruparan a la sessió plenària per grups. La Sra. Reyes Pino és una regidora no
adscrita i conseqüentment no pot estar al mig del Grup Municipal de CiU.

Sr. Alijo:
-Feta la pregunta a “bote pronto” entenc que no hi ha cap problema, efectivament l’alcalde
em va demanar que jo, amb criteris jurídics i raonables, la formes, he sigut jo qui l’ha
organitzat i penso que no hi ha cap problema, en principi.

Sr. García:
-M’agradaria que constés en acta i faré una petició per escrit.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Gràcies Sr. García. Continuem, si us plau.
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100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 18 DE JUNY DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 18 de juny de 2014, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE RENÚNCIA A LA SEVA CONDICIÓ DE
REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT DEL SR. SALVADOR J. PELLICÉ CASADÓ
Vist l’escrit de renúncia presentat pel regidor Sr. Salvador J. Pellicé Casadó i que es transcriu
a continuació:
“Salvador J. Pellicé Casadó (...)
EXPOSO:
Que sóc regidor de l’Ajuntament de Salou.
Que per motius personals renuncio a la meva condició de regidor d’aquesta Corporació.
Que aquesta possibilitat està legalment prevista a l’article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general.

Per tot això,
DEMANO:
Que es tingui per presentada de forma expressa la renúncia a la meva condició de regidor
d’aquest Ajuntament i que el Ple en prengui el degut coneixement.
Salvador J. Pellicé Casadó
Salou, 26 de juny de 2014”

El Ple de l’Ajuntament en pren coneixement.

Sr. Alijo:
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-Es dóna compte al Plenari de la renúncia presentada pel Sr. Pellicé. També s’aprofita per
donar compte d’un escrit posterior del Grup Municipal de UMdC on hi ha un seguit de
membres de la candidatura que solliciten que corri el torn i s’atorgui la credencial a favor de
la Sra. Nuria Buira Clua. Això s’enviarà a la Junta Electoral Central.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies senyor secretari.

202.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 3171 FINS AL NÚMERO
3754 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 3171 fins al número 3754 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE SALOU
REPROVANT LA CENSURA EFECTUADA PER PART DE L'EQUIP DE GOVERN EN EL
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE SALOU I SOLLICITANT QUE ES RESPECTI UN PRINCIPI
BÀSIC EN EL NOSTRE SISTEMA DEMOCRÀTIC I DE DRET COM ÉS LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ, AIXÍ COM SOLLICITANT QUE ES MODIFIQUIN DETERMINATS
PRECEPTES DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS EN ELS MITJANS D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL DE
CARÀCTER GENERAL

Vista la moció presentada pel Grup Municipal del PP i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3) formulan, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el mes de julio la
siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Mediante e-mail de fecha 2 de julio de 2014 se nos remitió escrito firmado por
el Cap de Gabinet d´Alcaldía con el siguiente contenido:
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“Benvolgut regidor i portaveu de seu grup municipal,

Per la present li comunico que pròximament tornarà a aparèixer l’edició del Butlletí Municipal
amb caràcter bimensual, que serà produït íntegrament pel Gabinet de Premsa i Comunicació
(redacció, fotos, disseny, maquetació i composició); a excepció de la impressió i la
distribució, que s’ha encarregat a una empresa prèvia valoració del pressupost més
econòmic.
Donat que des d’Alcaldia es vol garantir la participació dels diferents grups municipals,
l’esmentada publicació contempla un espai d’una pàgina destinada a recollir la vostra opinió,
com ja es venia realitzant en els butlletins municipals.
És per això que em poso en contacte amb vostè perquè en el termini de 7 dies a comptar a
partir d’avui dia 2 de juliol faci arribar el seu article d’opinió a aquest Gabinet de
Comunicació (…)
SEGUNDO.- En base a dicho requerimiento, el portavoz que suscribe remitió artículo de
opinión a efectos de que fuese publicado en el próximo número del boletín municipal.
Artículo de opinión del tenor literal siguientes:

“Estimado vecino:
Desde las pasadas elecciones municipales celebradas en junio de 2011 Salou ha estado
gobernado por CiU y el PP, gracias al pacto de gobierno que se firmó en esa fecha,
consistente en que durante los 3 primeros años de mandato (junio 2011-junio 2013)
ostentaría la alcaldía el Sr. Pere Granados, y el último año de mandato (junio 2014-mayo
2015) se produciría un relevo en mi persona.
No obstante, una vez llegado el momento de tener que producirse ese relevo en la alcaldía,
el Sr. Pere Granados y CiU han incumplido el pacto, anteponiendo sus propios intereses
partidistas y personales al interés general y la estabilidad municipal, evidenciando que no
tienen palabra ni honor, por lo que llegados a este punto el PP ha decidido abandonar el
gobierno.
A partir de este momento formaremos parte de la oposición, y seguiremos trabajando por
Salou de una forma constructiva, como hemos venido haciendo hasta ahora.
Sólo me queda ponerme a tú disposición para aquello que puedas necesitar, y animarte a
que hechos tan lamentables como los descritos no te hagan pensar que todos los políticos
somos iguales, pues si algo tengo claro es que en política la palabra dada es sagrada.”
TERCERO.- Sorpresivamente, el día 3 de julio de 2014 recibimos nuevo mail en el que se no
indicaba lo siguiente:

“Por indicaciones del Jefe de Gabinete de Alcaldía, siento informarte que este artículo no es
posible publicarlo porque según la normativa aprobada en 2003, deben centrarse en
decisiones y acciones municipales, sobre la gestión municipal.
Por favor, si puedes hacernos llegar un artículo sobre esta temática.
Gracias.”
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CUARTO.- Que la normativa referenciada en el apartado anterior es el “Reglament
Regulador de la Participació dels Grups Municipals en les Mitjans d´informació i difusión
municipal de carácter general” , publicada en el BOP 289 de fecha 18 de diciembre del 2003.
QUINTO.- Que dicho Reglamento entre otras cosas, establece que:

“Art. 1.- És objecte d´aquest reglament garantir la participació dels regidors i dels
grups municipals en els órgans d´informació i difusió municipal.
Art. 2.- Són instruments d´informació i difusió ciutadana de caràcter general d´aquest
Ajuntament:
- Els butlletins municipals amb una periodicitat d´edició
- La pàgina web municipal
Art. 4.- Els òrgans de govern i gestió dels mitjans de comunicació de titularitat pública i els
òrgans d´informació i difusió municipal, han de fomentar la participació dels grups
polítics per assegurar la pluralitat (…)”
Art. 7.- En els butlletins i publicacions (…) es destinarà un 10% de l´edició als grups
municipals, on el repartiment de l´espai assenyalat es farà a parts iguals. Es a dir, cada 8
pàgines (les del Butlletí) es destinarà 1 pàgina pel conjunt dels grups amb representació
municipal (…)”
Art.- 8.- Per regla general, els butlletins periòdics donaran a conèixer les actucions i activitats
desenvolupades pels regidors que tinguin encomnades i delegades tasques per part de
l´Alcaldia, i les informacions i posicions dels grups municipals (…).
Per tant, el criteri informatiu a seguir serà el següent:
Considerant prioritàriament la funció dels mitjans d´informació i comunicació municipals com
a instruments d´iformació puntual i objectiva de projectes, propostes i activitats derivades
de la gestió i la vida municipal, es destinaran espais limitats (1%) per a l´exposició
d´opinions dels grups municipals amb l´objecte de recollir propostes concretes i
posicionaments sobre els estrictes assumptes de la vida i competència municipal
considerats d´especial rellevàn cia i d´interès general.”
Art. 9.- En la pàgina web municipal i en l´apartat AJUNTAMENT, hi haurà un sub apartat
GRUPS MUNICIPALS on cada grup disposarà d´una entrada i un espai de 20 línies
SEXTO.- Que es evidente que el artículo de opinión remitido por el portavoz que suscribe en
modo alguno vulnera la normativa detallada en el hecho anterior, ya que es la opinión del
Grupo Municipal Popular sobre asuntos de la vida y competencia municipal, recogiéndose el
posicionamiento de nuestro grupo al respecto y de interés general y especial relevancia.
¿Acaso firmar un decreto por parte del Alcalde mediante el cual se nos quitan las
competencias delegadas que teníamos los concejales del Grupo Municipal Popular hasta ese
momento no tiene nada que ver con la vida y competencia municipal?
¿Acaso modificar el gobierno de una corporación no tiene nada que ver con la vida y
competencia municipal?
¿Acaso todo eso no es de especial relevancia e interés público?
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SÉPTIMO.- Que desde el Gabinete de Alcaldía en otras ocasiones se ha hecho un uso
partidista de la página web municipal que ha sido denunciado en más de una ocasión, lo cual
acredita que desde dicho gabinete se hace una interpretación interesada, partidista y
torticera de la normativa a aplicar.
OCTAVO.- Que la negativa por parte del Gabinete de Alcaldía a publicar nuestro artículo de
opinión sólo responde a una forma de hacer política que se asemeja más a la de algunos
estados totalitarios en los que la libertad de expresión brilla por su ausencia, vulnerándose el
propio Reglament Regulador de la Participació dels Grups Municipals en els Mitjans
d´informació
i difusión municipal de carácter general, pues así no se fomenta la
participación de los grupos políticos para asegurar la pluralidad, sino todo lo contrario, se
coarta nuestro derecho.
En base a lo expuesto:
El Grupo Municipal del Partido Popular de Salou propone a este Pleno los siguientes
ACUERDOS:

1) Reprobar la negativa del Gabinete de Alcaldía a publicar el artículo de opinión que fue
remitido por el portavoz del Grupo Municipal Popular, por coartarse un derecho
fundamental de nuestro estado democrático y de derecho como es la libertad de
expresión, instándole a que en lo sucesivo se abstenga de mantener comportamientos
como los descritos.
2) Requerir al Gabinete de Alcaldía a efectos de que de cumplimiento al artículo 9 del
Reglament Regulador de la Participació dels Grups Municipals en els Mitjans
d´informació i difusió municipal de carácter general, habilitándose un espacio en la web
municipal para que todos los grupos políticos podamos expresar nuestras opiniones.
3) Modificar los artículos 7 y 8 del Reglament Regulador de la Participació dels Grups
Municipals en els Mitjans d´informació i difusió municipal de carácter general, a efectos
de que el espacio destinado a que los grupos municipales podamos expresar nuestra
opinión pase a ser del 20% en lugar del 10%
4) Modificar el artículo 9 del Reglament Regulador de la Participació dels Grups Municipals
en els Mitjans d´informació i difusió municipal de carácter general, a efectos de que las
opiniones que se publiquen en la página web del ayuntamiento pasen de tener una
longitud máxima de 20 líneas a 40 líneas
Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal Popular”
Vista la moció presentada pel Grup Municipal Popular, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 9
vots a favor (5 del PSC, 3 del PP i 1 de UTPS) i 11 vots en contra (7 de CIU, 1 de UTPS, 1 de
UMdC, 1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita) NO APROVAR aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde, per defensar la moció.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. García:
-Bien, buenas tardes a todos, regidores, regidoras, público en general, prensa. La moción es
meridianamente clara. Queremos denunciar en el máximo órgano de representación
municipal, que es el Pleno, una conducta que consideramos totalmente inaceptable por parte
de un equipo de gobierno que vulnera uno de los principios básicos de nuestro sistema
democrático de derecho, como es la libertad de expresión.
Y queremos denunciarlo de forma enérgica, porque con este tipo de actitudes ni se fomenta
la participación de los grupos políticos que tenemos representación en este ayuntamiento ni
se fomenta la pluralidad de la sociedad salouense. Es inaceptable que se censuren artículos
de opinión de los grupos municipales que tienen representación en esta corporación
simplemente porque no gusta la opinión que en ellos se vierte.
Es inaceptable que se silencie la opinión de un partido político que ha sido el más votado en
las últimas elecciones que se han venido celebrando (generales, autonómicas y europeas).
Es inaceptable que con los impuestos de todos los salouenses sólo se pretenda confeccionar
un boletín informativo propagandístico que silencie las sensibilidad de una parte de nuestro
municipio.
Es inaceptable que se intente tergiversar la verdad y se argumente por parte del Gabinete de
Alcaldía que la publicación del artículo no ha sido posible por cuestiones técnicas. ¿Qué
cuestiones técnicas? ¿Acaso nos toman por tontos?
Lo único cierto es que se hace una interpretación torticera del Reglament regulador de la
participació del grups municipals, y no es esta la primera vez que se actua de este modo, es
una forma de hacer política recurrente y reiterada por usted Sr. Granados. Ya lo hizo en el
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boletín nº 3 del año 2011 cuando censuró un artículo del Sr. Pablo Otal, y ya utilizó en ese
momento el mismo argumento, se censuró ese artículo también “por cuestiones técnicas”. Es
un buen cajón de sastre para silenciar la opinión de aquellos que no le ríen las gracias.
Esa es una parte de la moción, ese es el primer bloque de la misma. Pero también
solicitamos que se de cumplimiento al mencionado reglamento y que el mismo sea
modificado.
Que se de cumplimiento al art. 9 del reglamento que establece que en la web municipal se
habilitará un espacio para que los grupos municipales podamos expresar nuestra opinión, y
eso lo solicitamos porque ese espacio no está habilitado, a día de hoy, en la web municipal.
Y también que se modifiquen determinados preceptos del reglamento (en concreto el
artículo 7, 8 y 9) para ampliar el espacio en el que los grupos municipales podamos expresar
nuestra opinión. Actualmente está limitado a un 10% en el Boletín y a 20 líneas en la web, y
solicitamos que se doble ese espacio.
El artículo 1 del Reglamento establece, textualmente, que “és objecte d´aquest reglament
garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i
difusió municipal”, y el artículo 4 de ese cuerpo legal establece que “els òrgans de govern i
gestió dels mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans d´informació i difusió
municipal, han de fomentar la participació dels grups polítics per assegurar la pluralitat (...)”,
le repito “fomentar la participació dels grups polítics per assegurar la pluralitat (...)” pero es
evidente que en las condiciones actuales dar cumplimiento a esos preceptos resulta
imposible, ya que con la censura impuesta y la limitación de espacio ni se fomenta la
participación ni se fomenta la pluralidad.
Por todo lo expuesto queremos someter a votación la reprobación de dicha actitud y la
modificación de los artículos mencionados. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Gràcies Sr. Alcalde. Bona tarda a tothom. És veritat, no ho tenia preparat però començaré
dient que al seu dia és veritat que, em sembla que era la legislatura anterior, vaig enviar un
escrit al Gabinet de Premsa i va sortir l’espai en blanc perquè el contingut de l’escrit, que
aprofito ja per dir que en la meva opinió era completament diferent, i explicaré ara el que es
va censurar o que no es va publicar. Començaré també dient que el vot de RDS no podrà ser
a favor d’aquesta moció i tractaré d’explicar-me en base a dues qüestions que per a mi em
resulten claus. La primera de totes jo crec que radica en que tant l’encapçalament com el
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propi extens contingut de la moció gira entorn a una sèrie de conceptes que qüestiona la
pròpia essència de la democràcia. Podem llegir aquí que ens parla de reprovació de la
censura, es prejutja una censura del Gabinet de Premsa a l’escrit del PP, no es respecten els
principis bàsics de la democràcia, dret a la llibertat d’expressió, també es dóna per suposat
que no hi ha llibertat d’expressió, es parla d’interessos personals, es parla de manca d’honor,
manca de paraula,etc. En resum, tant per l’encapçalament com el contingut de la moció em
dóna la sensació que és la continuació d’una polèmica àmpliament publicada a la ciutat per
altres vies, que és molt respectable, el contingut de la moció és respectable però per altres
vies. La pregunta és, aquesta polèmica ha d’estar insertada dins del que és un butlletí
municipal? Són respectables totes les opinions, el que passa és que si un butlletí que sortirà
trimestral o bimensualment al poble continuem el que fem normalment per altres vies de
comunicació jo no sé si al poble li interessa, en tot cas, és un tema difícil, és un tema que ha
d’aclarir el Gabinet de Premsa i jo crec que és un tema que s’ha de tractar en la plataforma
adient, com és la Junta de Portaveus a on es pot arribar i a on no es pot arribar. Jo crec que
aquí es sobrepassa, i el meu Grup ja ho dic avui pel que queda de legislatura no em prestaré
a un circ. És a dir, votarem a consciència el que creguem, les qüestions que puguin tenir una
dimensió respectable però que són una qüestió de partit quedaran fora.
Per tant, jo puc coincidir amb la filosofia però em sembla, això ho hauria vist perfecte en un
mitjà de comunicació normal, en una ràdio, en una televisió, en un mitjà de comunicació
local però no en el butlletí municipal. I insisteixo, és veritat que a mi se’m va censurar però
el meu contingut era completament diferent i encara no trobo justificació al que em van fer a
mi. Per tant, des d’aquest punt de vista no podem donar-li suport tot i respectant el
contingut però en d’altres plataformes.

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

Sr. García:
-Sí, Sr. Alcalde per contestar al Sr. Otal. Sr. Otal, a ver, usted dice o pregunta ¿esta polémica
debe estar insertada en el boletín municipal? Pues les contesto, sí, efectivamente, claro que
sí, ja lo hemos manifestado anteriormente, es que no se trata de una polémica, se trata de
unos hechos que han acaecido en este municipio i que son de interés público i de interés
municipal. ¿O es que acaso en el boletín municipal sólo se puede insertar aquella opinión que
guste al equipo de gobierno? Porque usted lo vivió en sus propias carnes, Sr. Otal, usted lo
manifestaba aquí. Le repito, es que dice que no, que su artículo era de otro contenido. Sí, sí,
era del contenido que usted quiera pero se censuró y no lo pudo publicar. El titular de su
artículo era “Contra el confusionismo”, y es más, le podría leer una parte del artículo porque
lo he traido, su artículo si queremos podemos decir incluso que su artículo era, como dice,
más respetuoso con el entorno, no generaba crispación, perfecto, y se lo censuraron y no se

 10
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0J8

29-07-14 11:06

lo dejaron publicar. Y en el boletín nº 3 del año 2011 apareció un espacio en blanco con el
logo de su partido sin su opinión. ¿Esto les parece correcto, Sr. Otal? Me ha quedado
clarísimo lo que usted votará de aquí en adelante porque lo ha manifestado, esto sí que me
ha quedado clarísimo, pero por favor no intentemos ahora aquí justificar lo injustificable con
argumentos que no van a ningún sitio Sr. Otal, se lo digo así de claro.

Sr. Otal:
-Me parece bueno que usted lo diga pero no me diga los criterios que yo tengo que aplicar ni
a mi votación ni a mi razonamiento ni a mis contenidos. Le digo, que la naturaleza de la
información que yo publiqué y esta son absolutamente diferentes. Le digo que no me
prestaré, no me prestaré a dejar en minoría al gobierno por temas absolutamente
secundarios.

Sr. García:
-Esto nos ha quedado claro.

Sr. Otal:
-En ese boletín no puede prolongarse una polémica que ya ha sido superconocida a través
de otros medios de comunicación reiteradamente y esa no es la plataforma porque hay otras
plataformas. Y le digo que coincido con bastantes aspectos como por ejemplo con la
extensión que es absolutamente insuficiente y le pido al alcade que haga el favor de
ampliarla porque no hay espacio para razonar nada.

Sr. García:
-Sí pero en base a ese criterio o en base a esa argumentación lo que tendríamos que
analizar es el contenido que se publica en ese boletín porque entonces todas aquellas
cuestiones que ya hayan aparecido en otros medios de comunicación y que ya sean
conocidas por la opinión pública no tendrán necesidad de publicarse en ese boletín porque
ya habrán aparecido publicadas en otros medios. ¿Estamos de acuerdo entonces?

Sr. Otal:
-Podría ser.
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Sr. García:
-Vale, entonces tenemos que analizar el contenido de ese boletín y todas aquellas cuestiones
que ya hayan aparecido en otros medios no deberán insertarse en el boletín.

Sr. Otal:
-Por eso y en la moción siguiente le diría que no me parece mal tratar el tema de la
comunicación local en el lugar adecuado que ya tenemos una plataforma que existe que es
la Junta de Portavoces donde se puede valorar.

Sr. Alcalde:
-Bien, muchas gracias a los dos portavoces por su intervención.

204.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE SALOU PER TAL
QUE L'AJUNTAMENT DE SALOU S'ADHEREIXI DE MANERA EXPRESSA AL DECÀLEG
DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA, CREANT-SE UN
CONSELL MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ
Vista la moció que presenta el Grup Municipal del PP i que es transcriu tot seguit:
“Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (artículo 97.3) formulan, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el mes de julio la
siguiente MOCIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO.- El año 2003, en el marco de la segunda edición del Posgrado de Comunicación
local: Producción y gestión organizado por el Laboratorio de Comunicación Pública de la UAB,
se elaboró el Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Local Pública, como unos
principios básicos con la recomendación de que sean respetados por parte de los medios
locales de titularidad pública.
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SEGUNDO.- El artículo 69 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que:
1.- Las corporaciones locales tienen que facilitar la información más amplia sobre su
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
2.- Las formas, los medios y los procedimientos de participación que las corporaciones
establezcan en el ejercicio de su potestad de autoorganización no pueden en ningún caso
disminuir las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos
regulados por la ley.
TERCERO.- Este mandato legal requiere, por lo tanto, que los medios de comunicación
locales de titularidad pública - prensa escrita, radio, televisión, webs municipales y
ciudadanas - respeten los principios que inspiraron el Decálogo que reproducimos a
continuación:
1- Tienen que actuar como elementos cohesionadores del municipio
Tienen que hacer «pueblo» o «ciudad» fomentando la identidad local, dando a conocer sus
orígenes, las movilidades, las diferentes condiciones sociales de las mujeres y hombres que
con sus actuaciones y relaciones dan vida plural a cada municipio, las tradiciones y las
actividades cotidianas: económicas, culturales, sociales, políticas… y los proyectos de futuro.
2- Tienen que informar de una manera veraz, plural y transparente
Tienen que dar cuenta de la gestión que hace el equipo de gobierno mostrando las
diferentes sensibilidades políticas que se han expresado en las urnas. A través de la crónica
periodística del pleno municipal, tienen que explicar las diferentes propuestas de actuación y
reflejar los puntos de vista de los diferentes grupos políticos representados y las votaciones
emitidas.
3- Tienen que ser un referente informativo para la ciudadanía
Los profesionales responsables de los medios de comunicación local de titularidad pública
tienen que poder consolidarlos de acuerdo con las características de cada municipio y con
una periodicidad regular (diaria, semanal, quincenal o mensual). Tienen que ofrecer
alternativas informativas plurales ante el resto de medios locales, autonómicos o nacionales.
No tienen que estar supeditados a los cambios que se produzcan en los equipos de gobierno
o cada vez que se celebren elecciones. En periodos electorales, tienen que ser un vehículo
comunicativo clarificador de las diferentes opciones políticas.
4- Tienen que fomentar el debate público para la participación democrática
Los medios de comunicación escritos tienen que dar un tratamiento periodístico profesional a
las informaciones y tienen que insertar espacios de opinión de los cargos electos, de los
grupos políticos, de técnicos especializados, de representantes de las organizaciones de la
sociedad civil y de las personas que quieran intervenir. El editorial tiene que reflejar la
opinión de la publicación y no tiene que estar firmado por el alcalde o alcaldesa. En los
medios audiovisuales se tiene que fomentar tertulias y programas de debate plurales. A
través de Internet, se tienen que promover consultas populares, foros, etc., además de
ofrecer soluciones fáciles a problemas concretos y trámites burocráticos.
5- Tienen que promover las actividades de la sociedad civil y el asociacionismo
Los medios de comunicación local de titularidad pública tienen que potenciar el
asociacionismo y la iniciativa social mediante la publicación o difusión de todas las
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actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a través de la
agenda de actividades u otros formatos informativos.
6- Tienen que evitar el partidismo y la falta de profesionalidad
Mediante un tratamiento contrastado y lo más completo posible de las principales
informaciones, dando voz a los diferentes protagonistas, rindiendo cuentas de la gestión
realizada y fomentando la participación ciudadana. Los medios no se pueden utilizar como
herramienta de propaganda política del partido o la coalición que detenta el poder.
7- Tienen que despertar el interés de la ciudadanía
Mediante la utilización de un lenguaje claro, preciso, respetuoso con la diversidad de
hombres y mujeres de las diversas procedencias y condiciones sociales que dan vida al
municipio, al alcance del gran público, con titulares comprensibles y atractivos. Tienen que
generar procedimientos que favorezcan la identificación y la implicación de la ciudadanía en
la información y la participación democrática.
8- Tienen que estar dotados de los recursos humanos y técnicos necesarios
Tienen que tener profesionales que reciban una remuneración adecuada a las tareas que
realizan y que dispongan de los recursos técnicos necesarios, siempre respetando el código
deontológico que rige la profesión periodística.
9- Tienen que funcionar a través de órganos de gestión participativos
Los medios de comunicación local de titularidad pública tienen que funcionar con estructuras
organizativas – consejos editoriales o consejos de administración – que garanticen la
profesionalidad de las personas que trabajan y la participación del conjunto del consistorio,
de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía local.
10- Se tienen que gestionar ajustándose a las posibilidades económicas de cada municipio
Las instituciones u organismos públicos que gestionen los medios de comunicación local de
titularidad pública tienen que diseñar planes municipales de comunicación a partir de un
diagnóstico y un análisis de la situación comunicacional local y tienen que definir los
objetivos que se tienen que lograr estableciendo los recursos humanos y técnicos y las
dotaciones económicas necesarios, siempre de acuerdo con las posibilidades y necesidades
de cada municipio.
CUARTO.- Que en la web municipal, en el apartado Ajuntament, Sala de Premsa, existe un
enlace con el mencionado decálogo, sin que por parte de esta corporación se haya hecho un
reconocimiento expreso del mismo.
QUINTO.- Que en el Ayuntamiento de Salou no existe ningún órgano de gestión
participativo, a pesar de que en el punto nueve del decálogo transcrito se establece que:
“Los medios de comunicación local de titularidad pública tienen que funcionar con

estructuras organizativas – consejos editoriales o consejos de administración – que
garanticen la profesionalidad de las personas que trabajan y la participación del conjunto
del consistorio, de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía local.”
En base a lo expuesto:

 14
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0J8

29-07-14 11:06

El Grupo Municipal del Partido Popular de Salou propone a este Pleno los siguientes
ACUERDOS:
1) Suscribir explícitamente los principios de este Decálogo, que coinciden con los del Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y con los del
Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña, dándole estricto cumplimiento al
mismo.
2) Crear un consejo municipal de comunicación con la voluntad de garantizar la participación
ciudadana, de generar debate en el entorno del espacio de la comunicación local y de velar
por la pluralidad.
Dicho órgano deberá estar compuesto, como mínimo, por un representante de cada grupo
municipal, el técnico responsable de comunicación y el secretario de la corporación.
Los integrantes de dicho órgano no percibirán retribución alguna
Dicho órgano deberá reunirse como mínimo con periodicidad bimensual
Entre las funciones asignadas, como mínimo, tendrá las siguientes:
1.- Debatir las necesidades de los medios de comunicación local y plantear propuestas
2.- Debatir el presupuesto destinado a medios de comunicación y hacer un seguimiento
periódico de su cumplimiento.
3.- Estimular e impulsar iniciativas en el campo de la comunicación.
4.- Hacer un seguimiento y control sobre los acuerdos adoptados por el propio consejo.

Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”
Vista la moció del Grup Municipal Popular, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 9 vots a favor
(5 del PSC, 3 del PP i 1 de UTPS) i 11 vots en contra (7 de CIU, 1 de UTPS, 1 de UMdC, 1 de
RDS i 1 de la regidora no adscrita), NO APROVAR aquesta moció.

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

Sr. García:
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-Sí Sr. Alcalde, de manera molt breu. En esta ocasión, podríamos decir que esta moción
también es una consecuencia de todo lo acontecido y ya expuesto en la anterior moción por
lo cual creemos que es necesario, por un lado, que el Ayuntamiento de Salou se adhiera de
manera expresa al decálogo de buenas prácticas de la comunicación local pública, que han
sido leidos, y que dando cumplimiento a dicho decálogo se cree el mencionado consejo
municipal de comunicación. El objetivo vuelve a ser el mismo, el objetivo debe ser tal y como
establece el decálogo en los puntos 2 y 4, informar de una manera veraz, plural y
transparente y fomentar el debate público para la participación democrática. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. Otal:
-Bé, la petició de la moció del Grup del Partit Popular de l’adhesió al reconeixement explícit
d’un document que consta a la web de l’ajuntament, jo no sé si un reconeixement exprés i
explícit sigui necessari però entenc que si està penjat allí d’alguna manera en principi haurien
de ser uns principis inspiradors de tota una política de comunicació local. El discutible és si
es cumpleixen o no, són una mica teòrics, són uns principis inspiradors que, a més a més, en
algun d’ells, sobretot l’últim, diuen que s’ha de reconvertir a la realitat municipal de cada
lloc. Per tant, en aquest sentit, el 80% de la moció que fa referència a aquests principis i al
decàleg de bones pràctiques ja hi és, ho trobo innecessari. Per altra banda, trobo que la
creació d’aquest organisme amb uns representants ja tenim un lloc perfecte on hi ha el
senyor secretari, estem els partits polítics tots representats a la Junta de Portaveus, on es
pot tractar de tot.
Per altra banda, i per últim, dir que em sembla molt bé que ara el Partit Popular presenti tota
aquesta filosofia de nova reconsideració de la comunicació local però he de recordar-li que
han passat tres anys d’una legislatura i em dirà bé, perquè ha sortit ara el butlletí municipal,
no, el butlletí municipal és una mínima part de la política de comunicació d’una ciutat. Per
tant, si realment el Grup Popular hagués estat tan interessat ho hagués demanat quan
estava al govern perquè la política de comunicació va molt més enllà del que és un butlletí
municipal. Per tant, una vegada més el nostre grup no podrà estar-hi d’acord, per
innecessari, no perquè no coincideixi amb aquests principis inspiradors.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Otal.
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Sr. Garcia:
-Sr. Granados, per allusions.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García contesti.

Sr. García:
-Sr. Otal yo creo que lo que hay que preguntarse no es porque motivo el Partido Popular
durante estos tres años no ha hecho una moción de este tipo, a lo mejor lo que hay que
preguntarse es porque durante estos tres años ustedes como oposición no se han dado
cuenta de estas cuestiones, desde luego yo ahora estoy ejerciendo como oposición y como
oposición responsable intento detectar todas aquellas anomalías que creo que hay que
rectificar y lo primero que detecto es que lo que no me sirve es que exista en la web
municipal un decálogo simplemente de escaparate pero al cual no se le dé cumplimiento y
para muestra un botón, para muestra la anterior moción Sr. Otal. Todos los argumentos que
usted me da para que no pueda apoyar esta moción es que claro que no hace falta crear
este organismo para hacer ese seguimiento. Mire, deje que le lea, de manera muy breve,
una noticia aparecida en la web municipal de fecha lunes 14 de julio, “El alcalde de Salou
Pere Granados acompañado del portavoz del Grupo municipal de FUPS-CIU, Jesús Barragán,
se ha reunido con el concejal del Grupo Municipal RDS, Pablo Otal, y con la portavoz de
UMdC, Martina Fourrier, después que ambos grupos en la oposición manifestaran su
voluntad de colaborar con el gobierno municipal en aquellos temas de interés general y de
ciudad. Citados por el alcalde han mantenido una primera reunión para intercambiar
impresiones y establecer líneas de diálogo y de aproximación de posiciones y se ha acordado
mantener reuniones periódicas cada 15 días para poner sobre la mesa temas y proyectos
que merezcan llegar a consensos.” Me parece perfecto que a usted no le parezca adecuado
que se cree este organismo para hacer un seguimiento de todas las cuestiones que tienen
que ver con la prensa local y sin embargo usted se preste a realizar reuniones quinzenales
con el actual equipo de gobierno porque yo entonces le puedo contestar Sr. Otal seamos
coherentes porque esas reuniones a las que usted se ha comprometido con el equipo de
gobierno cada 15 días las puede realizar también en la Junta de Portavoces como usted me
recrimina a mi. En la Junta de Portavoces hablamos de todos los temas que tienen que ver
con el interés del municipio, que tienen que ver con intereses de Salou ¿Por que tienen que
crear este tipo de reuniones quinzenales? Esta es la pregunta que yo me hago.

Sr. Otal:
-Pues se la voy a contestar.
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Sr. García:
-Contestemela.

Sr. Otal:
-Porque usted no tiene que estar en esas reuniones.

Sr. García:
-Perfecto.

Sr. Otal:
-Porque no le quieren.

Sr. García:
-Perfecto, perfecto, porque entonces resulta que las cuestiones de interés municipal son
solamente de algunos, no son de todos.

Sr. Otal:
-Ya he visto que usted me ha llamado a mi mucho en los tres años precedentes por
cuestiones de interés municipal, vaya, me ha llamado 79 veces y media.

Sr. García:
-Hay un alcalde en este municipio, no soy yo, hay un alcalde en este municipio y no he sido
yo porque se ha incumplido un pacto, porque se ha incumplido un pacto, si hubiese sido yo
el alcalde no se preocupe que le habría llamado en reiteradas ocasiones.

Sr. Otal:
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-Me gusta el nivel de comunicación, de intensidad de transmisión de ideas que ha tenido
conmigo. Permítame que le diga que lo que más me ha sorprendido es que me dice que
usted era perfectamente consciente de un déficit gravísimo en política de comunicación local
que lo ha tenido siempre presente pero no lo ha expuesto cuando estaba en el gobierno,
cuando tiene poder ejecutivo para ejecutarlo, usted lo ejecuta desde la oposición. Pues
perdone que le diga que la primera obligación suya como primer teniente de alcalde con
poder ejecutivo, si había detectado una carencia tan grave de un principio básico del
funcionamiento de un ayuntamiento, hubiera sido poner esto ya el primer año y decirle al
alcalde, mire, yo soy el primer teniente de alcalde también y aquí hay un déficit muy grande,
hay que solucionarlo ¿por qué le interesa ahora? Pues mira ahora me interesa a mi.

Sr. García:
-Sr. Otal, Sr. Otal sus argumentos me dejan asombrado. ¿Cuando ha visto usted que se
produzca una censura en el boletín, en este mandato? Ahora lo hemos visto, no lo hemos
visto antes. ¿Cuando he actuado yo? Ahora en este momento ¿Cuando actuó usted? Cuando
le censuraron a usted.

Sr. Otal:
-Pero es que usted tiene la característica, no sé, debo de ser yo que no me explico bien. Le
estoy diciendo que la política de comunicación municipal no se circunscribe al boletín
municipal sinó que tiene muchas ramificaciones y muchas formas de hacerla. Por lo tanto, es
una cosa mucho más general.

Sr. García:
-Boletín municipal y web municipal, a estas dos cuestiones se circunscribe Sr. Otal, para los
grupos políticos.

Sr. Otal:
-No, no. Usted está pidiendo en la moción principios del decálogo que inspiren toda una
política de coherencia, de transparencia, etc, un código deontológico de la Federación de
Asociaciones, crear un consejo con la voluntad de garantizar participación ciudadana. No se
garantiza la participación ciudadana sólo a través de un boletín y de una web sinó de todos
los medios de comunicación que es un tema global. Y a usted esto le debería de haber
importado.
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Sr. García:
-Usted ha reconocido que se podían realizar mejoras, usted me está reconociendo que
todavía se pueden hacer mejoras.

Sr. Otal:
-Claro, por supuesto.

Sr. García:
-Pero sin embargo votará en contra.

Sr. Otal:
-No, votaré en contra porque no es necesario otro organismo y además, usted pide en la
moción dos cosas, que se reconozca explícitamente un decálogo que ya está, ya está
colgado, y dos, que se cree un organismo especial y a parte. Y le digo que para eso está la
Junta de Portavoces y que ese decálogo ya está y, por lo tanto, no voy a caer en el capricho,
no voy a votar a favor.

Sr. García:
-Ha quedado claro.

Sr. Alcalde:
-Molt bé Sr. Otal, gràcies.

Sra. Fourrier:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sra. Martina.
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Sra. Fourrier:
-Jo no vull entrar en discusions i tampoc voldria ser repetitiva però jo crec que ja tenim un
òrgan vàlid, que és la Junta de Portaveus, però crec que hauríem de ser capaços de dins
d’aquesta Junta poder discutir i intercanviar opinions. Jo crec que ahir el Sr. García, perdoni
però vostè ahir a la Junta de Portaveus tenia la possibilitat d’explicar-nos de què anava la
seva moció, l’alcalde va demanar en les dues mocions si es volia intervenir i vostè no va
donar cap explicació. Doncs ho sento, jo crec que la Junta de Portaveus ens pot servir per
parlar d’això. Si hem de tirar-nos els plats pel cap i de fer-nos retrets, millor treballem tots
plegats i potser entre tots trobarem una solució més positiva.

Sr. García:
-Sra. Martina, a veure, ara faré servir una expressió que abans el Sr. Otal m’ha dit a mi,
només faltaria que vostè em digui a mi el que jo he de dir a la Junta de Portaveus.

Sra. Fourrier:
-No, home no, per favor.

Sr. García:
-Això per començar. Però és que si les mocions no fossin explícites podríem entendre que
vostè em recriminés això en el sentit que fossin mocions que fossin molt escuetes, que fossin
molt curtes, que no estiguessin ben explicades, però és que les mocions si són alguna cosa
són extenses, estan ben explicades, si no les entenen amb tota l’explicació que he fet a les
mocions doncs igual ens hem de qüestionar una altra cosa. A partir d’aquí, a partir d’aquí,
evidentment jo presento aquestes mocions, si hi ha intenció per part d’algun grup municipal
amb representació en aquesta Corporació d’arribar a algun tipus d’acord existeix una cosa
que és fer transaccions, es pot presentar una moció transaccionada, jo no he rebut cap
suggeriment per part del seu grup, ni per part del grup municipal del Sr. Pablo Otal, ni per
part del Grup Municipal de Convergència, per què? Perquè tenen claríssim que volen votar
en contra, o sigui que ara no intenti disfressar aquí una realitat que no hi és, vostès tenen
claríssim quin és el seu posicionament, nosaltres tenim claríssim quin és el nostre
posicionament.

Sra. Fourrier:

 21
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0J8

29-07-14 11:06

-El meu posicionament el tinc claríssim, votar en contra. El que estic dient és que tenim la
Junta de Portaveus que potser pot servir per començar a parlar i començar a mirar a veure
com es pot solucionar aquest tema que tant els hi preocupa a vostès, a mi no em preocupa
que ja porto 3 anys a l’oposició i encara estic igual, i vostè no se n’havia preocupat mai
tampoc.

Sr. García:
-Però torno a reiterar Sra. Martina, jo no he rebut cap tipus d’oferta ni de transacció
d’aquestes mocions, és que no hi ha cap tipus d’interès, si hi hagués algun tipus d’interès ho
haurien plantejat.

Sra. Fourrier:
-Però vostè tampoc no ha tingut cap tipus d’interès de parlar-ne amb els demés membres de
l’oposició.

Sr. García:
-Miri Sra. Martina, aquesta moció no està presentada d’abans d’ahir, aquesta moció està
presentada des de mitjans de mes. Han tingut temps més que suficient per analitzar-la i fer
els seus plantejaments i no s’han posat en contacte amb els representants del Grup Popular
perquè no tenen cap tipus d’intenció de transaccionar aquesta moció, així de clar.

Sra. Fourrier:
-Li demano per favor que a la Junta de Portaveus jo crec que és un tema que s’hi podria
tractar. I mirem de parlar, de si es pot anar per aquí o per allà.

Sr. García:
-És que ahir tampoc la vaig sentir a vostè, vostè ahir a la Junta de Portaveus tampoc la vaig
escoltar fer cap tipus de proposta.

Sra. Fourrier:
-És vostè qui la presenta, no sóc jo.
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Sr. García:
-No la vaig escoltar.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, jo crec que els posicionaments estan clars.

300.- CARTIPÀS MUNICIPAL

301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE REVOCACIÓ DE
COMPETÈNCIES, CANVIS TINENTS D'ALCALDE, DE NOMENAMENT MEMBRES I
PERIODICITAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DELEGACIONS, DE
RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL PER OMISSIÓ DEL DECRET DE
DELEGACIONS, DE CANVIS DE PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
I DE CANVI DE VOCALS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT DE
TURISME

Vistos els següents decrets d’alcaldia:

PRIMER.- Decret núm. 3287, de data 19 de juny de 2014, de revocació de competències,
que es transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució per la revocació de delegacions.

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2884, de data 21 de juny de 2011, on es delegaven
al Sr. Mario Garcia Vidal, la regidoria de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, al
Sr. Pedro Lavilla Heras, la regidoria d’Acció Social i al Sr. Marc Alarcón Peralta, la
regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat.
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2. Atès que segons escrit de data 18 de juny de 2014 presentat pel regidor Sr. Mario
Garcia Vidal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Salou,
aquest grup municipal manifesta que deixa de formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret

1. Articles 213 i 234 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local
2. Articles 43, 44, 45 i 51 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals
3. Article 1143 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, on s’estableix que la
revocació o modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes
formalitats que les exigides

Resolució:
1. Revocar totes les delegacions realitzades als regidors Sr. Mario Garcia Vidal, Sr. Pedro
Lavilla Heras i al Sr. Marc Alarcón Peralta.
2. Notificar aquesta resolució a totes les parts interessades.
3. Publicar aquesta resolució al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.”

SEGON.- Decret núm. 3294, de data 20 de juny de 2014, relatiu a canvis de tinents
d’alcalde, que es transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució canvis tinents d’alcalde.

Fets
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1. Vist el decret d’alcaldia número 2752, de data 16 de juny de 2011, de nomenament dels
tinents d’alcalde (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol de 2011).
2. Atès que segons escrit de data 18 de juny de 2014 presentat pel regidor Sr. Mario Garcia
Vidal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Salou, aquest grup
municipal manifesta que deixa de formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret
1. Article 212 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 532 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.

Resolució
1. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia número 2752, de data 16 de juny de 2011, de
nomenament dels tinents d’alcalde (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol de 2011).
2. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament amb efectes del dia d’avui, als regidors
membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
1r. TINENT D’ALCALDE: SR. MARC MONTAGUT PRATS
2n. TINENT D’ALCALDE: SR. JESÚS A. BARRAGÁN PASCUAL
3a. TINENT D’ALCALDE: SRA. MARÍA DE LOS REYES PINO MOTA
4a. TINENT D’ALCALDE: SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
5è. TINENT D’ALCALDE: SR. BENET PRESAS SUREDA
6a. TINENT D’ALCALDE: SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
3. Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que li reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades pels tinents
d’alcalde, de conformitat amb l’ordre establert en el punt anterior.
4. Comunicar el present decret als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que hauran de
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde
accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades
per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.”
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TERCER.- Decret núm. 3295, de data 20 de juny de 2014, de nomenament de membres i
periodicitat de la Junta de Govern Local, que es transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució nomenament de membres i periodicitat de la Junta de Govern Local.

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2753, de data 16 de juny de 2011, de nomenament dels
membres i competències de la Junta de Govern Local (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol
de 2011).
2. Atès que segons escrit de data 18 de juny de 2014 presentat pel regidor Sr. Mario Garcia
Vidal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Salou, aquest grup
municipal manifesta que deixa de formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret
1. Article 231 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 54 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.

Resolució
1. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia número 2753, de data 16 de juny de 2011, de
nomenament dels membres i competències de la Junta de Govern Local (BOPT núm. 159, de
data 12 de juliol de 2011).
2. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan collegiat municipal de caràcter resolutori, la
qual quedarà integrada pels membres següents:
President: L’alcalde, Sr. Pere Granados Carrillo
Vocals: Sr. Marc Montagut Prats
Sr. Jesús A. Barragán Pascual
Sra. Julia Gómez Mesonero
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Sr. Benet Presas Sureda
Sra. M. José Rodríguez Andrades
Sra. María de los Reyes Pino Mota
3. La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària tots els dimarts no festius, a les 10:00
hores del matí.
4. Les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es notificaran per correu
electrònic a tots els seus membres.
5. L’alcalde podrà en qualsevol moment reunir la Junta de Govern Local quan estimi
necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència, amb anterioritat a dictar
resolucions en exercici de les seves atribucions.
6. La Junta de Govern Local en les seves reunions deliberants, d’assistència i assessorament
a l’alcalde, no podrà adoptar cap acord, formalitzant-se el resultat de les deliberacions en
forma de dictamen.”

QUART.- Decret núm. 3296, de data 20 de juny de 2014, relatiu a les delegacions, que es
transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: Regidories delegades. Delegació de competències de l’alcaldia a la junta de govern
local i a les regidories.

Fets
1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació de funcions a la Junta de
Govern Local i als regidors delegats.

Fonaments de dret
1. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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2. Articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
3. Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Resolució

Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de funcions
en les matèries següents:
1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.
2. Aprovació dels instruments de planejament no expressament atribuïdes al Ple, així com la
dels instruments de gestió urbanística, en tota la seva amplitud.
3. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, no atribuïdes expressament a altres òrgans.
4. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o
concessió i estigui previst en el pressupost.
5. Competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes especials, i els
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. La
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici,
adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves
adjudicacions.
Queda exclosa la contractació menor atribuïda expressament a altres regidories.
6. L’adjudicació de concessions sobre els béns de les entitats locals i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com
l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no excedeixi el percentatge ni la quantia
indicats. La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives
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a inici, adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les
seves adjudicacions.
7. L’atorgament de les llicències d’obres majors i d’activitats i espectacles públics. La
delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats, desistiments,
ordres de clausura, control, inspeccions.
8. Aprovació dels informes en tots aquells expedients en què intervingui una altra
administració o hagin de resoldre’s per aquesta, en aquells supòsits en què la
competència no estigui expressament atribuïda al ple.
9. Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions, convocatòria, concessió,
inspecció, resolució, revocació i resolució de recursos.
10. Concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
11. L’atorgament de les autoritzacions i llicències sobre el domini públic, independent de la
matèria, que s’adjudiquin mitjançant concurs o subhasta. Aprovació de bases,
convocatòria, adjudicació, inspecció, control, revocació.
12. Creació i atorgament de les llicències de taxi mitjançant concurs; Aprovació de bases,
convocatòria, adjudicació i revocació.
13. Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a altres òrgans.
Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents per a dictar els
corresponents actes administratius resolutius en les matèries delegades, així com autoritzar,
disposar i reconèixer les obligacions dels pagaments que se'n derivin i realitzar totes les
actuacions fins a la total conclusió dels expedients, així com la revisió dels actes i la resolució
dels recursos, a què fa referència l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 115
del RD 2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de les funcions delegades.
Segon.- Efectuar a favor dels regidors/de la regidora següents una delegació genèrica de
funcions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següent:
JESÚS BARRAGAN PASCUAL:
REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, CONTRACTACIÓ, PATRIMONI, GESTIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.
SR. MARC MONTAGUT PRATS:
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REGIDORIA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, HABITATGE, DOMINI PÚBLIC I
CONTRACTACIÓ D’OBRA PÚBLICA.
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA:
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS I CONSUM. ORGANITZACIÓ,
MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE L’ADMINISTRACIÓ.
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO:
REGIDORIA DE PLATGES, ENSENYAMENT I FORMACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT.
SR. BENET PRESAS SUREDA:
REGIDORIA DE TURISME, PROMOCIÓ TURÍSTICA, ESTRATÈGIES I PROJECTES I
DINAMITZACIÓ.
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES:
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, REGIDORIA DE CULTURA I FESTES, MANTENIMENT DE LA
CIUTAT, SERVEIS I VIA PÚBLICA
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ:
REGIDORIA D’ESPORTS I LLEURE
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY:
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT, ACCIÓ SOCIAL,
SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació només inclou facultats de direcció del serveis,
gestió, organització, que conclouen amb la atribució de dictar propostes de resolució. Sota
aquesta delegació resten excloses les potestats resolutives.
L’Àrea d’Alcaldia es reserva la direcció dels serveis de Comunicació Municipal i Protocol de la
Corporació.

Tercer.- Efectuar a favor dels regidors/de la regidora següents una delegació genèrica de
competències administratives resolutives, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per resoldre els assumptes relacionats amb
cada regidoria segons es descriu tot seguit:
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JESÚS BARRAGÁN PASCUAL: REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS, CONTRACTACIÓ,
PATRIMONI, GESTIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.
1. Efectuar les convocatòries dels processos selectius i dictar tots els actes resolutoris
dins del marc del procés selectiu. Assignar les retribucions complementàries que no
siguin fixes i periòdiques. Nomenament del personal i la seva sanció, excepte la
separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
Nomenament i destitució de funcionaris interins. Nomenament i acomiadament de
personal laboral. Aprovar les comissions de serveis i permutes dels funcionaris de la
Corporació, permisos, llicències, situacions administratives. Incoació i resolució
d’expedients disciplinaris d’acord amb la legislació vigent, exclosos els corresponents
a la Policia Local. Qualsevol altra competència excloses les concedides a la Junta de
Govern Local i que no sigui indelegable d’acord amb la legislació vigent.
2. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici,
adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves
adjudicacions.
3. Aprovació de liquidacions tributaries, aprovació dels padrons de taxes i preus públics,
exercir les potestat de comprovació, investigació i sanció mitjançant el servei
d’inspecció de tributs, aprovar els plans d’inspecció de tributs, reconeixement i
denegació d’exempcions, bonificacions i no subjeccions de tributs i preus públics, la
resolució dels recursos i reclamacions inclosa la facultat d’anullació de liquidacions,
declaració de la prescripció, fallit i insolvència dels deutes tributaris i de preus públics,
resolució dels expedients de devolucions d’ingressos, concessió i denegació dels
ajornaments i fraccionaments de pagaments, resolució de les peticions de suspensió
de tributs i preus públics. L’execució d’avals, la resolució dels expedients de
reintegraments del cost dels avals i altres garanties. L’expedició de certificacions de
descobert. Resolució de les peticions de subministrament d’informació sobre les bases
de dades de drets públics.
4. L’elaboració del pressupost municipal,
l’execució pressupostària d’ingressos i
despeses, l’ordenació de pagaments, ordenar la incoació dels expedients de
modificació de crèdit, aprovar les modificacions de pressupost que no siguin
competència del Ple, l’aprovació de la liquidació del pressupost, la rendició dels
comptes anuals.
5. Tots els actes administratius derivats de l’assessoria jurídica, estadística, registre i
OAC.
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SR. MARC MONTAGUT PRATS: REGIDORIA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI,
HABITATGE, DOMINI PÚBLIC I CONTRACTACIÓ D’OBRA PÚBLICA.
1. L’aprovació i modificació dels projectes d’obres quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes d’obres. La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a
l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució, modificació, interpretació i
resolució de contractes i les seves adjudicacions.
2. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions urbanístiques i sobre el
domini públic. Tots els règims de comunicació. La delegació inclou les competències
relatives a revocacions, caducitats, desistiments, inspeccions. S’exclouen aquelles que
expressament es deleguin a altres òrgans.
3. Sancionar les infracció de les ordenances municipals de naturalesa urbanística,
d’activitats (en general: ambientals i d’espectacles públics) o relatives al domini
públic, excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
També es delegen les competències de disciplina urbanística, és a dir: disciplina i
protecció de la legalitat, mesures cautelars, execucions subsidiàries, ordres
d’execució, ruïna, multes coercitives, i qualsevol altra atribuïda per la legislació
sectorial, fins a la resolució de dits expedients.
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA: REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
MERCATS
I
CONSUM.
ORGANITZACIÓ,
MODERNITZACIÓ
I
QUALITAT
DE
L’ADMINISTRACIÓ.
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici,
adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves
adjudicacions.
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO:
INFÀNCIA I JOVENTUT.

REGIDORIA DE PLATGES, ENSENYAMENT I FORMACIÓ,
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1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria
delegada. La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats,
desistiments, inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació
comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici,
adjudicació, execució, modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves
adjudicacions.
SR. BENET PRESAS SUREDA:
REGIDORIA DE TURISME, PROMOCIÓ TURÍSTICA,
ESTRATÈGIES I PROJECTES I DINAMITZACIÓ.
Li correspondran les competències derivades de la presidència del Patronat Municipal de
Turisme d’acord amb els seus estatuts.
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES: PARTICIPACIÓ CIUTADANA, REGIDORIA DE
CULTURA I FESTES, MANTENIMENT DE LA CIUTAT, DELS SERVEIS I DE LA VIA PÚBLICA.
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria delegada.
La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats, desistiments,
inspeccions.
2. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor relativa
a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació comprèn
totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució,
modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ: REGIDORIA D’ESPORTS I LLEURE.
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria delegada.
La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats, desistiments,
inspeccions.
2. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor relativa
a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació comprèn
totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució,
modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.
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SR. RAMON MARIA PASCUAL POY: REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ
CIVIL I MOBILITAT, ACCIÓ SOCIAL, SALUT PÚBLICA MEDI AMBIENT.
1. L’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions relatives a la matèria delegada.
La delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats, desistiments,
inspeccions.
2. Sancionar les infracció de les ordenances municipals relatives a la matèria delegada,
excepte els casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
3. Incoació i resolució d’expedients disciplinaris a membres del cos de la Policia Local.
4. L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor relativa
a contractes de la regidoria quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació comprèn
totes les facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució,
modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.
Totes les delegacions efectuades en aquest apartat comprenen totes les potestats inherents
per a dictar els corresponents actes administratius resolutius en les matèries delegades, així
com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions dels pagaments que se'n derivin i
realitzar totes les actuacions fins a la total conclusió dels expedients, així com la revisió dels
actes i la resolució dels recursos, a què fa referència l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i l'article 115 del RD 2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de les
funcions delegades.

Quart.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les
delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el
termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap
manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.
Cinquè.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
Sisè.- Aquesta delegació de competències substitueix a totes les anteriors dictades per
aquesta alcaldia.
Setè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer-la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.”
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CINQUÈ.- Decret núm. 3300, de data 23 de juny de 2014, de rectificació d’error material
per omissió de les delegacions, que es transcriu tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: Regidories delegades. Delegació de competències de l’alcaldia a la junta de govern
local i a les regidories. Rectificació error material per omissió.

Fets
1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.

En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació de funcions a la Junta de
Govern Local i als regidors delegats.

3. Vist el decret de data 20/06/2014, núm. 3296, pel qual es determinaven les regidories
delegades i la delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local i a les
regidories.
4. Vist que s’ha detectat una omissió material en les delegacions efectuades al sr. Regidor
Marc Montagut.

Fonaments de dret
1. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
3. Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
4. Article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic i del procediment
administratiu comú.

Resolució
Primer.- Rectificar l’error material per omissió i procedir a incloure com a delegació genèrica
de competències administratives resolutives, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
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Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a favor del regidor SR. MARC MONTAGUT
PRATS, corresponent a la REGIDORIA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI,
HABITATGE, DOMINI PÚBLIC I CONTRACTACIÓ D’OBRA PÚBLICA, com a punt 4, el següent:

“L’aprovació i modificació dels projectes de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost. La contractació menor
relativa a contractes de la regidoria, referit a contractes diferents als contractes
d’obra, quan l’import no superi els 6.000 €. La delegació comprèn totes les facultats
atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució, modificació,
interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions”. “
SISÈ.- Decret núm. 3378, de data 30 de juny de 2014, de canvi de presidents de les
comissions informatives, que es transcriu tot seguit:
“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015)
Tràmit: resolució canvi presidents Comissions Informatives

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2931, de data 22 de juny de 2011, de nomenament dels
presidents de les diverses Comissions Informatives (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol de
2011).
2. Atès que segons escrit de data 18 de juny de 2014 presentat pel regidor Sr. Mario Garcia
Vidal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Salou, aquest grup
municipal manifesta que deixa de formar part de l’equip de Govern.

Fonaments de dret
1. Articles 201c i 211c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2. Article 60 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.
3. Articles 124 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Resolució
1. Modificar el decret d’alcaldia número 2931, de data 22 de juny de 2011, de nomenament
dels presidents de les diverses Comissions Informatives (BOPT núm. 159, de data 12 de juliol
de 2011) en el sentit de nomenar nou president de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS
INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA al SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL, en substitució del
Sr. Mario Garcia Vidal; i nomenar nou president de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ
SOCIAL al SR. RAMON MARIA PASCUAL POY, en substitució del Sr. Pedro Lavilla Heras.
2. La resta de nomenaments continuen vigents.”

SETÈ.- Decret núm. 3625, de data 9 de juliol de 2014, relatiu a canvi de vocals del Consell
d’Administració del Patronat Municipal de Turisme, que es transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient
Expedient número 5061/2011 relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2011-2015).
Tràmit: resolució de canvis de vocals al Consell d’Administració del Patronat Municipal de
Turisme.

Fets
1. Vist el decret d’alcaldia número 2976, de data 28 de juny de 2011, pel qual es procedeix
al nomenament dels membres del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme
de Salou, entre els quals es va nomenar a la Sra. María de los Reyes Pino Mota i al Sr.
Ramon Maria Pascual Poy. I vistos també els decrets d’alcaldia número 3882, de 26 d’agost
de 2011, el número 7329, de 28 de novembre de 2012, el número 2241, de 19 d’abril de
2013, el número 4695, de 23 de setembre de 2013, el número 5063, de 9 d’octubre de 2013
i el número 2887, de data 2 de juny de 2014.
2. Atès que en data 24 de març de 2014 la regidora Sra. María de los Reyes Pino Mota va
presentar un escrit comunicant la seva baixa efectiva del Grup Municipal del Partit Popular,
amb l’adquisició de la condició de regidora no adscrita.
3. Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Manel Macho-Quevedo Vivó, com a portaveu del Grup
Municipal de UTPS, en data 27 de juny de 2014, davant la Secretaria General.

Fonaments de dret
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1. Article 7 dels Estatuts que regulen el Patronat Municipal de Turisme.

Resolució
1. Canviar l’adscripció de la regidora Sra. María de los Reyes Pino Mota al Consell
d’Administració del Patronat Municipal de Turisme en el sentit de passar-hi a estar
representada com a regidora no adscrita.
2. CESSAR com a vocal del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme, en
representació del Grup Municipal de UTPS, el Sr. RAMON MARIA PASCUAL POY i agrair-li els
serveis prestats a favor del Patronat Municipal de Turisme.
3. NOMENAR com a nou vocal del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme,
en representació del Grup Municipal de UTPS, al Sr. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ.
4. La resta de nomenaments continuen vigents.
5. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades.”

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat de tots aquests decrets.

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

Sr. García:
-Perdó Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí, digui.

Sr. García:
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-En aquest punt ens agradaria fer una menció expresa perquè constés a l’acta, tot i que no
és un punt que s’hagi de sotmetre a votació.
És evident, Sr. Granados, que vostè té les competències per fer les delegacions oportunes al
seu Govern, però és molt poc ètic i, fins i tot, qüestionble legalment, que al seu govern hi
hagi una regidora trànsfuga, la Sra. Reyes Pino, a la qual vostè li dóna més competències de
les que tenia abans d´abandonar el Grup Municipal Popular.
Miri, el concepte de regidor trànsufga queda perfectament delimitat al ACUERDO SOBRE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS
CORPORACIONES LOCALES, que textualment diu: se entiende por tránsfugas a los
representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó́ en las
correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio
fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o
habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la
mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha
mayoría el gobierno de la entidad.
Però es que a més a més, la propia Llei de bases de règim local, al seu article 73.3, que
vostè hauria de conèixer Sr. Alcalde, el paràgraf tercer estableix que: “Los derechos
económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la
forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.”
I vostè, Sr. Granados, ha fet cas omís a aquesta llei i ha fet cas omís a aquest article, i tot i
existir una prohibició expressa per la llei de “premiar” als regidors trànsfugues. Amb el nou
cartipàs municipal vostè premia a la Sra. Reyes Pino, la qual passa a ser de 4a a 3a Tinent
d´alcalde d’aquesta Corporació, i li atorga més competències delegades, ja que si fins ara
era regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Consum, ara també ho serà
d’Organització, Modernització i Qualitat de l’Administració.
Ja ho vam dir al seu dia i ho tornem a repetir: Sr. Granados, amb aquest tipus d’actuacions
només perjudica la imatge de la nostra Institució.
Sr. Granados també consta a l’expedient un decret de canvis de vocals del Consell
d’Administració del Patronat Municipal de Turisme on es fa constar el canvi d´adscripció de
la regidora Reyes Pino, en el sentit de passar-hi a estar representada com a regidora no
adscrita, en aquest sentit, el PP ja va presentar un escrit en data 30 de maig de 2014 on li
demanàvem que procedís a donar de baixa a la Sra. Reyes Pino del Consell d’Administració
del Patronat Municipal de Turisme, en base a l’article 7 del Estatuts d´aquest organisme, el
qual estableix de manera literal que “El Consell d’Administració (...) estarà integrat pels
següents membres:

 39
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

SECYI0J8

Núm. d’expedient

29-07-14 11:06

a) 11 regidors de l´Ajuntament de Salou, designats per l´Alcaldia, garantint-se la
representació de tots el grups polítics de la corporació”, repeteixo, tots els grups
polítics.
Com vostè sap, una regidora trànsfuga passa a ser considerada legalment com una regidora
no adscrita, i en conseqüència, no pertany a cap grup polític. Tot i així, vostè la manté en
aquest organisme, tornant a quedar en evidència.
És veritat que existeix un informe que va emetre la Secretaria General, però és que aquest
informe al seu apartat 2 diu textualmente el següent: “L’article 7 dels Estatuts del Patronat
Municipal de Turisme no prohibeix la presència de regidors no adscrits i aquesta Secretaria
General té seriosos dubtes de que no tinguin dret a estar representants (…)”.
És a dir, tenim un informe on hi ha “seriosos dubtes”. Un informe que no és categòric, però
vostè, davant d’aquesta incertesa s’estima més mantenir a la Sr. Reyes Pino en aquest
organisme, quan sap perfectament que el Consell d´Administració del Patronat de Turisme
no és una comissió, sinó un organisme autònom.
En definitiva, Sr. Granados, avui es dóna compte del que tots nosaltres ja sabíem fa un
temps. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Una intervenció molt escueta simplement perquè quedi clar que aquí no es tracta de
premiar trànsfugues, que primerament no compartim el concepte que utilitza vostè de
transfuguisme, perquè ella amb els seus motius i amb les seves raons i vostè els seus, sabrà
perquè va marxar del Grup Municipal del PP i jo no vull entrar-hi, és un problema intern del
Grup del PP, però vostè sap molt bé quins són els motius i ho sap.
Aquest alcalde i aquest equip de govern i el Grup Municipal de CiU amb un regidor també
d’un altre grup, que és Ramon Pascual de UTPS, no fa un premi a la Sra. Reyes Pino pel fet
que sigui trànsfuga, que insisteixo que no compartim aquest concepte.
Miri, en tot cas, el que s’ha de dir, i s’ha de parlar molt clar, la Sra. Reyes Pino és una
regidora responsable, és una regidora compromesa, treballant per l’interès general i pel seu
municipi i ho ha demostrat i això no és que es premiï és que s’ha de reconèixer, li dic
públicament. La Sra. Reyes Pino, insisteixo, responsable, compromesa amb la seva ciutat i
amb l’interès general de la seva ciutat, ho ha demostrat i ho està demostrant, simplement és
això Sr. García.

Sr. García:
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-Gràcies per reconèixer que se l’havia de premiar Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Bé, vostè dirà el que vulgui.

302.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA RELATIVA A LES COMISSIONS INFORMATIVES
Vista la moció de l’Alcaldia que es transcriu tot seguit:
“Vist l’acord de Ple de data 29 de juny de 2011, relatiu a la constitució de les Comissions
Informatives.
Vist el decret d’alcaldia núm. 3296, de data 20 de juny de 2014, pel qual es determinen les
regidories delegades i el decret d’alcaldia núm. 3300, de data 23 de juny de 2014.
De conformitat amb allò establert a l’article 203 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, als articles 123 a 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals i als articles 58 i 60 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, PROPOSO al Ple de
la Corporació la modificació de l’acord de Ple de data 29 de juny de 2011, en relació a les
competències, composició i sessions de les Comissions Informatives, en el sentit que
s’estableix a continuació:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

*COMPETÈNCIES:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes que han de ser aprovats pel Ple i per la Junta
de Govern Local, en aquells casos que actui amb competències delegades del Ple, i que són
gestionats per la Regidoria de Gestió i Planificació del Territori, Habitatge, Domini Públic i
Contractació d’Obra Pública, en les matèries relatives a gestió i planificació del territori i a
habitatge, la Regidoria de Platges, la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de
Manteniment de la Ciutat, Serveis i Via Pública, en virtut de la delegació conferida per decret
d’alcaldia núm. 3296, de data 20 de juny de 2014 i el decret d’alcaldia núm. 3300, de data
23 de juny de 2014.
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*COMPOSICIÓ:
President:
SR. MARC MONTAGUT PRATS
Vocals:
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL (*)
SR. J. ANTONI BRULL CASTELL
SRA. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
SR. MARIO GARCÍA VIDAL
SR. MARC ALARCÓN PERALTA
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
SR. PABLO OTAL VIÑA
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA
Substituts:
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ (Grup Municipal de CIU 1r substitut)
SR. BENET PRESAS SUREDA (Grup Municipal de CIU 2n substitut)
SR. AITOR ARRUEGO UBIDE (Grup Municipal del PSC 1r substitut)
SRA. ROSA SANAHUJA MONTESINOS (Grup Municipal del PSC 2n substitut)
SR. PEDRO LAVILLA HERAS
SR. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ

(*)En absència del president substitueix al mateix.

*SESSIONS:
Periodicitat quinzenal (1a i 3a setmana del mes)
DILLUNS
HORA: 13:30 H

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ALS CIUTADANS
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*COMPETÈNCIES:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes que han de ser aprovats pel Ple i per la Junta
de Govern Local, en aquells casos que actui amb competències delegades del Ple, i que són
gestionats per la Regidoria d’Ensenyament i Formació, la Regidoria d’Infància i Joventut, la
Regidoria de Cultura i Festes, Participació Ciutadana, la Regidoria d’Esports i Lleure i la
Regidoria de Salut Pública, en virtut de la delegació conferida per decret d’alcaldia núm.
3296, de data 20 de juny de 2014.

*COMPOSICIÓ:
Presidenta:
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Vocals:
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO (*)
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
SR. BENET PRESAS SUREDA
SR. AITOR ARRUEGO UBIDE
SRA. M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
SR. PEDRO LAVILLA HERAS
SR. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
SR. PABLO OTAL VIÑA
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA
Substituts:
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL (Grup Municipal de CIU 1r substitut)
SR. MARC MONTAGUT PRATS (Grup Municipal de CIU 2n substitut)
SRA. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ (Grup Municipal del PSC 1r substitut)
SR. J. ANTONI BRULL CASTELL (Grup Municipal del PSC 2n substitut)
SR. MARIO GARCÍA VIDAL (Grup Municipal del PP 1r substitut)
SR. MARC ALARCÓN PERALTA (Grup Municipal del PP 2n substitut)
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY
(*) En absència de la presidenta substitueix a la mateixa.

*SESSIONS:
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Periodicitat quinzenal (1a i 3a setmana del mes)
DILLUNS
HORA: 12:00 H

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ECONÒMICA

*COMPETÈNCIES:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes que han de ser aprovats pel Ple i per la Junta
de Govern Local, en aquells casos que actui amb competències delegades del Ple, i que són
gestionats pel Regidor delegat de Gestió Econòmica, Ocupació i Noves Tecnologies, en
matèries relatives a l’Àrea de Gestió Econòmica, en virtut de la delegació conferida per
decret d’alcaldia núm. 3296, de data 20 de juny de 2014.

*COMPOSICIÓ:
President:
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
Vocals:
SR. BENET PRESAS SUREDA
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO (*)
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
SRA. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
SRA. M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
SR. PEDRO LAVILLA HERAS
SR. MARC ALARCÓN PERALTA
SR. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
SR. PABLO OTAL VIÑA
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA

Substituts:
SR. MARC MONTAGUT PRATS (Grup Municipal de CIU 1r substitut)
SR. FELIP ORTIZ MATÍNEZ (Grup Municipal de CIU 2n substitut)
SR. AITOR ARRUEGO UBIDE (Grup Municipal del PSC 1r substitut)
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SR. ZACARIAS HENAR MOROS (Grup Municipal del PSC 2n substitut)
SR. MARIO GARCÍA VIDAL
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY

(*) En absència del president substitueix al mateix.

*SESSIONS:
Periodicitat quinzenal (1a i 3a setmana del mes)
DILLUNS
HORA: 13 H

*La Comissió Informativa de Gestió Econòmica actuarà com a COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i
extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació, segons estableix l’article
1273 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i els articles 58 i 1012 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.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL

*COMPETÈNCIES:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes que han de ser aprovats pel Ple i per la Junta
de Govern Local, en aquells casos que actui amb competències delegades del Ple, i que són
gestionats per la Regidoria d’Acció Social, en virtut de la delegació conferida per decret
d’alcaldia núm. 3296, de data 20 de juny de 2014.

*COMPOSICIÓ:
President:
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY (nomenat per decret d’alcaldia núm. 3378, de data 30 de
juny de 2014)
Vocals:
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SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES (*)
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ
SR. AITOR ARRUEGO UBIDE
SRA. M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
SR. PEDRO LAVILLA HERAS
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
SR. PABLO OTAL VIÑA
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA
Substituts:
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL (Grup Municipal de CIU 1r substitut)
SR. MARC MONTAGUT PRATS (Grup Municipal de CIU 2n substitut)
SRA. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ (Grup Municipal del PSC 1r substitut)
SR. ZACARIAS HENAR MOROS (Grup Municipal del PSC 2n substitut)
SR. MARC ALARCÓN PERALTA (Grup Municipal del PP 1r substitut)
SR. MARIO GARCÍA VIDAL (Grup municipal del PP 2n substitut)
SR. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ

(*) En absència del president substitueix al mateix.

*SESSIONS:
Periodicitat quinzenal (1a i 3a setmana del mes)
DIMARTS
HORA: 12:30 H

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

*COMPETÈNCIES:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes que han de ser aprovats pel Ple i per la Junta
de Govern Local, en aquells casos que actui amb competències delegades del Ple, i que són
gestionats per la Regidoria de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, la Regidoria de
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat, la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç,
Mercats i Consum, Organització, Modernització i Qualitat de l’Administració, la Regidoria de
Gestió Econòmica, Ocupació i Noves Tecnologies, en les matèries relatives a l’Àrea
d’Ocupació i a l’Àrea de Noves Tecnologies i la Regidoria de Gestió i Planificació del Territori,
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Habitatge, Domini Públic i Contractació d’Obra Pública, en les matèries relatives a domini
públic i contractació d’obra pública, en virtut de la delegació conferida per decret d’alcaldia
núm. 3296, de data 20 de juny de 2014.

*COMPOSICIÓ:
President:
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL (nomenat per decret d’alcaldia núm. 3378, de data 30 de
juny de 2014)

Vocals:
SR. BENET PRESAS SUREDA
SR. MARC MONTAGUT PRATS (*)
SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO
SR. ZACARÍAS HENAR MOROS
SRA. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
SR. AITOR ARRUEGO UBIDE
SR. MARIO GARCÍA VIDAL
SR. MARC ALARCÓN PERALTA
SR. RAMON MARIA PASCUAL POY
SRA. MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
SR. PABLO OTAL VIÑA
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA
Substituts:
SRA. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES (Grup Municipal de CIU 1r substitut)
SR. FELIP ORTIZ MARTÍNEZ (Grup Municipal de CIU 2n substitut)
SRA. M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS (Grup Municipal del PSC 1r substitut)
SR. J. ANTONI BRULL CASTELL (Grup Municipal del PSC 2n substitut)
SR. PEDRO LAVILLA HERAS
SR. MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ

(*) En absència del president substitueix al mateix.

*SESSIONS:
Periodicitat quinzenal (1a i 3a setmana del mes)
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DIMARTS
HORA: 13 H”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 1 de
UMdC, 1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita) i 3 vots en contra del PP, APROVAR aquesta
moció.

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

Sr. García:
-Sr. Alcalde, en este punto y en coherencia con lo expuesto anteriormente, el Grup Municipal
Popular votará en contra por los siguientes motivos. Como usted sabe Sr. Granados, para el
Tribunal Constitucional, entre muchas otras, en su sentencia de 28 de abril de 2011, el
derecho de que los concejales no adscritos puedan formar parte de todas las comisiones con
voz y voto no significa que tengan derecho a que su voto compute en los mismos términos
que el de los miembros de la comisión informativa adscritos al grupo municipal, pues si así
fuera, teniendo en cuenta que la comisión informativa es una división interna del Pleno de la
Corporación, sus miembros no adscritos disfrutarían en su seno de una posición de
sobrerrepresentación. Por ello, concluye esta sentencia diciendo que "para evitar la

materialización del riesgo de sobrerrepresentación de la minoría que se deriva del derecho
de participación directa en las comisiones informativas que corresponde a los miembros no
adscritos de la corporación resulta necesario que, ya sea a través de las normas que regulen
la organización y funcionamiento de la corporación, o del propio acuerdo a través del cual se
materialice lo dispuesto en el art. 73.3 LRBRL, se adopten las disposiciones organizativas que
procedan para garantizar que el derecho de los Concejales no adscritos a participar en las
deliberaciones y a votar en las comisiones informativas no altere la citada exigencia de
proporcionalidad".
Por lo tanto Sr. Granados, y aplicando esta doctrina constitucional, resulta que, una vez más,
la Sra. Reyes Pino tiene derecho a asistir y a votar, a las comisiones, si bien en este caso
deberían adoptarse las decisiones oportunas en cuanto a su composición concreta a efectos
de guardar la debida proporcionalidad, y evitando así que esa señora disfrutase de una
posición de sobrerrepresentación, como es el caso.
Y lo que es más grave, Sr. Granados, y resulta sintomático, se mire como se mire, es que la
Sra. Pino abandonó el Grupo Municipal Popular en el mes de marzo de 2014, y desde
entonces hasta que usted ha incumplido el pacto, la composición de las comisiones se haya
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mantenido igual, y justo cuando usted incumple el pacto de gobierno que debía darme la
alcaldía, sí, no se ría Sr. Granados porque no tiene ninguna gracia porque es un tema serio,
y justo cuando usted incumple el pacto modifica la composición de las comisiones y le da
cabida a la Sra. Reyes Pino a todas y cada una de ellas.
Y por si eso no fuese suficiente, también resulta sospechoso que cuando el Sr. Pellicé y la
Sra. Martina pasaron al grupo de no adscritos en el anterior mandato, usted, no fue otro, fue
usted, les negase el derecho constitucional a asistir a las comisiones, y tuviese que ser un
tribunal de justicia el que le rectificase, concretamente el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Tarragona, en su sentencia 302/2011, de fecha 1 de septiembre de
2011.
Resulta curioso que usted tenga una diferente vara de medir o una forma diferente de
interpretar y aplicar la ley, dependiendo de si los concejales no adscritos le prestan apoyo o
forman parte de la oposición. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Muchas gracias Sr. García.

303.- MOCIÓ DE L'ALCALDIA PER DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DE
L'AJUNTAMENT EN DIVERSOS ORGANISMES
Vista la moció de l’Alcaldia que es transcriu tot seguit:
“Vistos els acords de Ple de data 29 de juny i 7 de setembre de 2011 en els quals es va
procedir a la designació dels membres als organismes i entitats on té representació aquesta
Corporació.
Atès que segons escrit de data 18 de juny de 2014 presentat pel regidor Sr. Mario Garcia
Vidal, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Salou, aquest grup
municipal manifesta que deixa de formar part de l’equip de Govern.

Per tot l’anterior, es PROPOSA el següent:
PRIMER.- Designar com a representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la
Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca al Sr.
BENET PRESAS SUREDA, en substitució del Sr. Mario García Vidal.
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SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat Incineradora de
Residus Sòlids Urbans a la Sra. M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES, en substitució del Sr. Mario
García Vidal.
TERCER.- Designar com a representant de l’Ajuntament al Consorci del C.R.T. al Sr. BENET
PRESAS SUREDA, en substitució del Sr. Mario García Vidal.
QUART.- Designar com a representant de l’Ajuntament al Consorci del Transport Públic del
Camp de Tarragona al Sr. RAMON MARIA PASCUAL POY, en substitució del Sr. Marc Alarcón
Peralta.
CINQUÈ.- Designar com a representant de l’Ajuntament a l’Esplai Salou “La Caixa” al Sr.
RAMON MARIA PASCUAL POY, en substitució del Sr. Pedro Lavilla Heras.
SISÈ.- La resta de designacions continuen vigents.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (7 de CIU, 1 de UTPS, 1 de UMdC, 1 de
RDS i 1 de la regidora no adscrita) i 9 abstencions (5 del PSC, 3 del PP i 1 de UTPS),
APROVAR aquesta moció.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE
ELS SRS. E. S., M. S. I M. B. S. I L'AJUNTAMENT PER A LA CESSIÓ DE TERRENYS
PER L'EXECUCIÓ DE LA 2A. FASE DEL CAMI DE RONDA

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 9339/2011 per a l’aprovació del Conveni urbanístic per la
cessió de terrenys per l’execució de la 2ª fase del Camí de Ronda, amb els Srs. E. S., M. S. i
M. B. S.
Tràmit:

Aprovació definitiva del Conveni urbanístic.

Fets
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1.- En data 26 de març de 2014 el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el conveni
urbanístic entre els Srs. E. S., M. S. i M. B. S. i l’Ajuntament de Salou, per la cessió de
terrenys per l’execució de la 2ª-fase del Camí de Ronda.
2.- Posteriorment s’exposa a informació pública per període d’un mes mitjançant la inserció
d’edictes al BOP i al Diari El punt Avui, de dates 16-04-14 i 04-04-14 respectivament, sense
que s’hagin formulat allegacions al respecte.

Fonaments jurídics
1.- Art. 8.3, 104 i Disposició Transitòria 12ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sobre els convenis urbanístics i la seva publicitat.
2.- Article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment
administratiu comú, sobre la possibilitat de les Administracions Públiques per a signar
convenis, siguin, o no, finalitzadors del procediment.
3.- Article 273 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 els articles 5 i 70 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la capacitat dels ens locals per a
signar convenis i l’obligació de tenir-los a disposició del públic, un cop siguin vigents.

Per tot l’anterior i, en virtut de la competència atribuïda al Ple prevista a l’article 22.2c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Conveni urbanístic entre els Srs. E. S., M. S. i M.
B. S. i l’Ajuntament de Salou, per la cessió de terrenys per l’execució de la segona fase del
Camí de Ronda, del qual s’adjunta una còpia a aquest acord.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord juntament amb el conveni, als STM d’Arquitectura i
al Departament d’Informàtica a fi i efecte de garantir la consulta telemàtica del present
conveni, i, al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes des de la seva
aprovació perquè sigui inscrit a la secció de convenis urbanístics de l’instrument de
divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui, digui.

Sr. García:
-Una intervenció molt breu. En este punto, el Grupo Municipal Popular ya dio su voto
afirmativo a la aprobación inicial del convenio urbanístico, que se sometió a votación en
sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de marzo de 2014, y en consecuenica, nuestro voto
también será afirmativo en la aprovación definitiva.
El Convenio que se firmó, en fecha 10 de diciembre de 2013, nos parece beneficioso para
nuestro municipio, ya que se acuerdan con la propiedad una serie de contraprestaciones a
cambio de que la misma renuncie a la indemnización que le correspondería legalmente como
consecuencia de la expropiación forzosa. Tal y como se describe en el expositivo IV del
mismo, “Teniendo en cuenta que el ciclo económico actualmente se encuentra en declive, se
hace del todo imposible para el Consistorio, asumir el gasto que comportarían estas
expropiaciones (...)” para seguir manifestando que: “(...) los propietarios manifiestan su
voluntad de renunciar a cualquier indemnización y de ceder gratuitamente al Ayuntamiento
la parte de su propiedad afectada por tal actuación”.
Por todo ello, el voto del Grupo Municipal Popular será favorable.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies.

402.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 07
DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 01, PEL QUE FA A L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA
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ESPECÍFICA DE LES PARCELLES 3A1 I 4A2, I DE L'ARTICLE 3.3.4 -CONDICIONS
DELS ESPAIS NO OCUPATS PER L'EDIFICACIÓ DE LA SUBZONA A2 (MP07 PP)-

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 1994/2014 de modificació del Pla parcial urbanístic del Sector01 pel que fa a l’ordenació volumètrica específica de les parcelles 3A1 i 4A2, i de l’article
3.3.4-Condicions dels espais no ocupats per l’edificació de la subzona A2.
Tràmit: Aprovació definitiva.

Fets
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2014 s’aprova inicialment la
modificació del Pla parcial urbanístic del Sector-01 pel que fa a l’ordenació volumètrica
específica de les parcelles 3A1 i 4A2, i de l’article 3.3.4-Condicions dels espais no ocupats
per l’edificació de la subzona A2.
II.- S’exposa a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació dels
corresponents edictes al BOP (10-05-2014), al DOGC (12-05-2014), Diari El Punt (07-052014) i tauler d’edictes municipal (09-05-2014), no havent-se presentat cap allegació al
respecte.
III.- Així mateix, es demana informe preceptiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona segons el que determina l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, la
qual ha emès informe favorable en data 2 de juliol de 2014.

Fonaments jurídics
1.- Art. 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’art.
117.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (RLUC), sobre el procediment per tramitar les modificacions del planejament és el
mateix que el previst per la seva formulació.
2.- Art. 81.1 del TRLUC, que estableix que correspon als Ajuntament, sens perjudici del que
estableix l’art. 77.7, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent,
l’aprovació dels Plans parcials urbanístics que afecten a llur terme municipal i que són
promoguts d’acord amb les determinacions d’un pla d’ordenació urbanística municipal.
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3.- Art. 107.1 del TRLUC, segons el qual els acords d’aprovació definitiva de tots els
instruments de planejament urbanístic s’ha de publicar al diari o Butlletí Oficial corresponent
i han d’indicar expressament el lloc i mitjans adequats perquè es puguin exercir
correctament els drets de consulta i d’informació, si bé prèviament, d’acord amb els articles
88 i 107.5 del mateix TRLUC, cal lliurar en el termini d’un mes a la Comissió Territorial
d’Urbanisme corresponent la documentació tècnica i administrativa completa de l’expedient.
Atès tot l’anterior i la competència del Ple prevista a l’art. 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per a l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, i
vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació del Pla parcial urbanístic del Sector01 pel que fa a l’ordenació volumètrica específica de les parcelles 3A1 i 4A2, i de l’article
3.3.4-Condicions dels espais no ocupats per l’edificació de la subzona A2.
SEGON.- LLIURAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en el termini màxim
d’un mes i als efectes d’informació, coordinació i arxivament, la documentació tècnica i
administrativa completa de la modificació del Pla Parcial del Sector-01 de Salou, aquest
lliurament és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva.
TERCER.- PUBLICAR íntegrament aquest acord i les normes urbanístiques en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com al tauler d’anuncis de la Corporació.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 103 del TRLUC, als
Serveis Administratius Territorials (3ª.planta) de l’Ajuntament de Salou, Passeig de 30
d’octubre núm. 4.
QUART.- TRASLLADAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura i al
Departament d’Informàtica, a fi i efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web
municipal per tal de garantir la consulta telemàtica d’aquest instrument de planejament.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE
DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LES INSTALLACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, ILLUMINACIONS ORNAMENTALS, INSTALLACIONS
SEMAFÒRIQUES, FONTS ARTÍSTIQUES, INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES I DE
LAMPISTERIA
DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DELS ELEMENTS DE
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU, FORMALITZAT AMB
L’EMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. A.
(EXPEDIENT 6973/2010)

Fets
1. El 15 de desembre de 2003, l’Ajuntament de Salou formalitza amb l’empresa Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE), amb NIF A-08001182, el contracte de
manteniment i conservació integral de les installacions d'enllumenat públic,
illuminacions ornamentals, installacions semafòriques, fonts artístiques, installacions
elèctriques i de lampisteria dels edificis municipals i dels elements de senyalització viaria
del terme municipal de Salou, per un termini de 8 anys comptats des de la data indicada
(fins al 14 de desembre de 2011).
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, SECE constitueix a la caixa municipal
una garantia definitiva per import de 215.000 €, incrementada posteriorment en els
imports que s’indiquen per ajustar-la a les modificacions aprovades per l’Ajuntament:

2. El 19 de gener de 2011, el regidor delegat en matèria de contractació designa al cap
del Servei d’Enginyeria com a interventor tècnic a l’empresa SECE (decret núm.
159/2011).
Aquest encàrrec es reitera pel Ple en la sessió de 25 d’abril de 2012, a l’instar al tècnic
municipal a adoptar quantes mesures siguin necessàries per garantir l’adequada
conservació i manteniment dels béns que hauran de revertir a l’Ajuntament en condicions
normals d’ús.
3. El Ple de l’Ajuntament, en aplicació del que preveu la clàusula 7 del PCAP, declara el
contracte en situació de pròrroga forçosa fins a 31 de desembre de 2012 (acord de 30 de
novembre de 2011).

 55
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

SECYI0J8

Núm. d’expedient

29-07-14 11:06

Posteriorment, en la sessió de 19 de desembre de 2012, el Ple amplia el termini de
pròrroga forçosa fins el 31 de gener de 2013, data a partir de la qual el nou empresari
seleccionat en el procediment de licitació pública amb número d’expedient 476/2012
succeeix a SECE en la prestació dels serveis indicats.
No obstant, durant els mesos de febrer a maig de 2013 i com a mesura provisional i
transitòria, SECE continua prestant el manteniment dels elements de senyalització viària,
mitjançant la figura d’un contracte menor. A partir de l’1 de juny de 2013, n’assumeix la
l’execució l’empresa adjudicatària de la convocatòria oberta amb número d’expedient
7326/2012.
4. El 14 de març de 2014, el regidor delegat posa de manifest i atorga a SECE tràmit de
vista i audiència en l’expedient 6973/2010 de liquidació de la concessió (decret
1207/2014).
5. L’1 d’abril de 2014, SECE presenta escrit d’allegacions (registre d’entrada núm. 3.672).
6. A l’expedient 6973/2010 s’incorporen diversos informes tècnics, econòmics i jurídics per a
que l’òrgan de contractació disposi dels elements de judici necessaris per adoptar el
corresponent acord.
7. El 15 d’abril de 2014, una vegada format l’expedient 6973/2010 amb la incorporació dels
informes tècnics, econòmics i jurídics necessaris per a que l’òrgan de contractació disposi
dels elements de judici suficients per poder resoldre, la Comissió Informativa de Serveis
Interns i Promoció Econòmica dictamina, per unanimitat, la proposta d’acord que eleva al
Ple (punt 205 de l’ordre del dia).
8. El 30 d’abril de 2014, l’alcalde retira de l’ordre del dia de la sessió del Ple el punt 405
relatiu a la liquidació del contracte de l’assumpte.
9. El 16 de maig de 2014, a sollicitud de l’alcalde, l’interventor de fons informa la liquidació
tramitada en l’expedient 6973/2010 i, en particular, els càlculs econòmics de
l’amortització de la maquinària.
10. El 21 de maig de 2014, l’enginyer cap del Servei Tècnic emet nou informe sobre el
mateix assumpte.
11. El 26 de maig de 2014, l’alcalde ordena, a la vista de l’informe emès per l’interventor de
fons, sotmetre de nou al dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i
Promoció Econòmica la liquidació del contracte formalitzat amb SECE.
Fonaments de dret
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1. Si bé la Comissió Informativa, en la sessió de 15 d’abril de 2014, va assumir com a
pròpies les conclusions de l’informe jurídic d’11 del mateix mes (document amb codi
AUPAC COPYI0YN), en la formació de l’expedient s’havien evidenciat, per part dels
tècnics municipals que hi van participar, discrepàncies interpretatives sobre les qüestions
següents:



excés d’amortització aplicat sobre el servei de senyalització viària;
obligacions econòmiques pendents de liquidar a l’empresari.

En aquest sentit, una vegada estudiats els nous informes tècnics i econòmics incorporats
a l’expedient amb posterioritat a la sessió plenària de 30 d’abril de 2014, els membres de
la Comissió es reafirmen en la seva voluntat de compartir les conclusions núm. 2 i 4 de
l’informe jurídic abans referit:

2. “S’aconsella que l’Ajuntament renunciï a la reversió gratuïta dels béns
totalment amortitzats i dels altres prèvia compensació a SECE, tant pels
motius tècnics i econòmics argumentats per l’enginyer municipal com per
raons de conveniència per a la prestació dels serveis, en trobar-se garantida
la seva continuïtat pels nous empresaris que ja hi han adscrit els mitjans i
elements de la seva propietat, necessaris i suficients a tal efecte.
(...)
4. En no resultar-ne responsabilitats imputables a l’empresari que s’hagin
d’exercir sobre la garantia definitiva, és procedent que l’Ajuntament declari el
correcte compliment del contracte i ordeni la cancellació i devolució de les
pòlisses d’assegurances de caució constituïdes per SECE per respondre de la
seva execució.”
Per contra, pel que fa a l’excés d’amortització i a les obligacions econòmiques pendents
de liquidar-se, la Comissió vol ara modificar la seva anterior proposta i seguir el criteri
defensat per l’interventor de fons en el seu informe de 16 de maig de 2014 (document
AUPAC amb codi INTYI029):

“CONCLUSIÓ
1.- L’import de l’excés d’amortització no està discutit i es dona per bó.
2.- Pel que fa a l’oportunitat d’exigir en la liquidació de la concessió el
descomptar l’import d’un excés d’amortització, tot i reconeixent que no és una
situació desitjable per cap expedient administratiu, la causa del retard és
imputable al concessionari i no a l’Ajuntament de Salou, de manera que aquell no
pot beneficiar-se econòmicament.
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3.- Cas que no es volgués deduir l’excés de amortització en l’expedient de
liquidació, es podria triar alternativament d’aplicar l’article 103 de la LRJAP amb
una declaració de lesivitat de la mateixa forma en que s’estan tractant
actualment altres expedients. En la meva opinió la forma més clara i senzilla és la
proposada de fer-ho a través de l’expedient de liquidació. Lo prioritari és evitar
un enriquiment injust del concessionari per excés de facturació.
4.- En definitiva, es proposa confirmar tot l’expedient de la liquidació amb la
incorporació de l’informe de l’Economista Municipal del 02/04/2014 que
desestima les allegacions econòmiques del concessionari, fixant l’import final a
favor de SECE SA en 42.481,32 euros.”
Informe del cap de la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària de 2 d’abril
de 2014 (document AUPAC amb codi INTYI01F): :

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”.

2. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient de liquidació de la concessió és el Ple,
en quant que òrgan de contractació.

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 acabament del seu termini i de les pròrrogues concedides, el contracte
de serveis de manteniment i conservació integral de les installacions d'enllumenat públic,
illuminacions ornamentals, installacions semafòriques, fonts artístiques, installacions
elèctriques i de lampisteria dels edificis municipals i dels elements de senyalització viaria del
terme municipal de Salou, formalitzat el 15 de desembre de 2003 amb l’empresa SECE.
2. Desestimar les allegacions formulades per SECE en tràmit de vista i audiència de
l’expedient 6973/2010 i, en conseqüència, reconèixer el perjudici econòmic causat a
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l’Ajuntament en concepte d’un major cost injustificadament suportat per aquest en la
retribució de la prestació del servei de senyalització viària.
3. Renunciar a la reversió gratuïta dels vehicles i béns totalment amortitzats, així com d’aquells
que ho estiguin parcialment prèvia compensació del valor pendent, adscrits per SECE a la
prestació de la concessió ja que, d’una part, mantenir-los en estat d’ús perjudicaria
econòmicament a l’Ajuntament i, d’altra, per raons de conveniència, en trobar-se garantida
actualment la continuïtat i regularitat dels serveis pels nous contractistes que ja hi han
adscrit els mitjans personals i els bens necessaris i suficients a tal efecte.
4. Reconèixer i liquidar a SECE, com a saldo resultant de les obligacions econòmiques
pendents d’abonament , la quantitat de 42.481,32 €, dins el termini legalment establert.
5. Declarar el correcte compliment del contracte per part de l’empresa i ordenar la
cancellació i devolució a l’empresa SECE de les garanties definitives que s’indiquen a
continuació:

6. Comunicar als òrgans externs competents, als efectes estadístics i de fiscalització, la
informació relativa a l’extinció d’aquesta concessió.
7. 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 serveis tècnics municipals d’Enginyeria.

Peu de recurs
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:

 59
91
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4Y3E505K36714T2M162V~»
²4Y3E505K36714T2M162V~»
4Y3E505K36714T2M162V

Codi de document

SECYI0J8

Núm. d’expedient

29-07-14 11:06

-Alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal.

Sr. Otal:
-El meu grup votarà a favor d’aquesta liquidació del contracte de manteniment però és cert
que jo faria un prec, que aquest tema ja ha sortit moltes vegades. De la lectura, que canvia
la tramitació política, d’un informe de l’interventor de data, ara no ho recordo, el que va
presentar a última hora, que finalment em fa prendre la decisió de votar a favor amb una
rectificació sobre el preu de liquidació. Bé, és molt fort, s’hi parla d’irregularitats en la
contractació, descoordinació reiterada, discrepàncies, aquí pivoten quatre persones, d’alta
qualificació, els quatre tècnics de la Casa, jo sé que són temes complexos, que és difícil
d’analitzar però abans que quedi reflectit aquí, que en aquest cas entenc que a l’interventor
no li ha quedat més remei que publicar-ho, això no és precisament un exemple de com
hauria de ser per part de la situació tècnica, perquè política res, no és un bon exemple ni
una bona metodologia de donar sortida als expedients que d’altra banda estem parlant de
22.000 € d’una concessió molt important de tants anys. La lectura d’aquest informe dóna
que pensar. Per tant, concretant, jo Sr. Alcalde li faria un prec perquè cridi, entre cometes,
l’atenció als tècnics que abans de posar damunt de la taula un expedient d’aquest tipus
doncs es miri. Això ho ha dit el regidor Zacarias altres vegades, que ha sortit moltes
vegades, que s’intenti dins de la mesura del possible que això no quedi documentalment així
perquè queda molt lleig.

Sr. Alcalde:
-Bé, jo Sr. Otal, a veure, per aclarir aquesta situació, jo recordo que aquest expedient va
passar per la Comissió Informativa de Serveis Interns, en aquell moment el Sr. Mario García
era el president de la mateixa, i es presentava al plenari i ja hi havia un informe del Sr.
Interventor, si no recordo malament i és el propi Sr. Interventor qui m’adverteix que malgrat
que la comissió havia informat favorablement ell discrepava del seu contingut i, per tant,
demanava en aquest sentit la meva intervenció, si m’ho permet dir així, entre cometes, per
tal que resolgués la discrepància que hi havia. Ho vaig comunicar al Plenari, ho vaig retirar
de l’ordre del dia per tal que, evidentment, abans que hi passés s’aclarís això perquè a tots
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ens interessa que estigui el més clar possible. A partir d’aquí ho vaig remetre i vaig tornar
aquest expedient al Sr. Mario García perquè li donés el tràmit oportú fins que el Sr.
Interventor va tornar a fer un altre informe i jo vaig cridar als tècnics per dir-li’s que es
retirava de l’ordre del dia i que, per tant, l’interventor havia de fer un nou informe. Es va
donar trasllat, com ja he dit anteriorment, al Sr. mario García perquè li donés el tràmit
oportú i ens trobem amb aquesta situació. Vull fer hincapié en el fet que és un tema que ja
va passar per una comissió, que tothom ho va informar, és a dir, que va ser el propi alcalde
que li agraeixo que em digui que vaig tenir en compte i que ho tindré perquè va ser el propi
alcalde qui va intentar reconduir aquesta situació.

Sr. Otal:
-Diu el propi informe que vostè va fer un advertiment al mes d’abril. El contingut de l’informe
que condiciona tota la tramitació posterior no té desperdici, en aquest informe hi ha una
discrepància de tot entre quatre tècnics, dos de l’Àrea Econòmica i dos de Contractació que
és molt important que és el responsable del seguiment de la concessió. Ja sé que és molt
difícil.

Sr. Alcalde:
-No, és molt fàcil, això des de la pròpia àrea Sr. Otal, des de la pròpia àrea on s’ha gestionat
aquest expedient, aquest expedient s’havia de resoldre. És a dir, des de Contractació que és
on es gestionen aquests expedients s’hauria de resoldre. No obstant jo, un altre cop més i
sempre ho he fet i ho reitero, sempre els hi dic, a tots els regidors de l’equip de govern, que
els expedients s’han de mirar molt bé i, en tot cas, quan l’interventor fa un suggeriment que
ho mirin i que ho mirin molt seriosament perquè en definitiva l’interventor és qui té
l’obligació de fiscalitzar els diners públics. Per tant, davant de la discrepància entre un
informe jurídic i un informe econòmic del Sr. Interventor si no hi ha un altre informe jurídic
que pugui sostenir l’informe prèviament fet per un juriste evidentment qui ha de prevaldre, i
aquest és el meu criteri, i per això passa això d’aquesta manera, és l’informe de l’interventor
perquè és l’interventor qui fiscalitza els diners públics i per això ha passat així i li agraeixo
que m’ho digui.

502.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE RÈNTING, DE
TERMINALS DIGITALS DE COMUNICACIONS (EXPEDIENT 1561/2014)

Fets
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1. El 2 de juny de 2010 l’Ajuntament de Salou signa el conveni de col.laboració amb el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat per
adherir-se a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya.
2. El 18 de març de 2014, l’inspector en cap de la Policia Local proposa canviar l’actual
sistema analògic de radiofreqüència utilitzada per a les comunicacions internes per una
xarxa digital, a través de l’ús de la Xarxa Rescat (sistema Tetra). Per poder-s’hi integrar
cal adquirir, en la modalitat de rènting, 44 emissores per dotar els equips mòbils
autònoms i els vehicles del cos policial de Salou.
3. El 22 d’abril de 2014, el regidor delegat en matèria de contractació resol iniciar i tramitar
un expedient ordinari per a la contractació esmentada.
4. El 28 de maig de 2014, l’inspector en cap de la Policia Local redacta el plec de prescripcions
tècniques del contracte.
5. El 2 de juny de 2014, el Servei de Contractació elabora el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) del contracte.
6. El 3 de juny de 2014, el secretari general informa favorablement l’indicat PCAP.
7. El 4 de juny de 2014, l’interventor de fons emet informe favorable del referit PCAP, fiscalitza
l’expedient i certifica que hi ha crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 21 132 22114 – material tècnic seguretat.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP):
Article 22: L’Ajuntament justifica la conveniència i idoneïtat de contractar el
subministrament de terminals digitals de comunicacions, en la necessitat de millorar la
qualitat de les recepcions de les comunicacions internes de la Policia Local, l’encriptació
dels missatges per evitar intrusismes externs i la possibilitat d’interconnexió entre
diferents serveis, basada en un sistema de privilegis i autoritzacions.
2. El PCAP preveu un termini d’arrendament dels terminals de 60 mensualitats (5 anys),
amb una previsió d’inici del subministrament en el mes d’octubre de 2014.
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3. L’article 174 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 regula els compromisos de despesa de
caràcter plurianual:

“1. L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius.
2. Es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en
l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels casos següents:
b) ... contractes de (...) subministrament, (...) que no puguin ser estipulats o
siguin antieconòmics per un any.”
4. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
5. 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 (articles 273 i ss).
6. Atès que en la preparació d’aquest expedient administratiu s’han seguit els tràmits i s’han
incorporat els documents i informes que exigeix la normativa vigent, és procedent aprovarlo i convocar el corresponent procediment d’adjudicació del contracte.
7. L’òrgan municipal competent per aprovar el PCAP, així com l’expedient de contractació i
l’obertura del procediment d’adjudicació, de conformitat amb la Disposició addicional segona
del TRLCSP, és el Ple de l’Ajuntament en tractar-se d’un contracte de subministrament amb
una durada superior a 4 anys.
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 l’expedient administratiu de tramitació ordinària núm. 1561/2014 per a la
contractació del subministrament, en la modalitat de rènting, de terminals digitals de
comunicacions pel Cos de la Policia Local, amb un pressupost de 62.214,60 €, més IVA.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, els quals figuren en l’expedient (codis AUPAC
COPYI0VY i COPYI0VZ) i es donen aquí per íntegrament reproduïts.
3. Al comportar aquest contracte despeses de caràcter pluriennal, la seva autorització - de
caràcter excepcional al superar els quatre exercicis - s’atorga subordinada al crèdit que per
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. La despesa prevista
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realitzar-se en aquest exercici per import màxim de 15.000 €, té consignació amb càrrec a
la partida pressupostària 21 132 22114 – material tècnic seguretat - (núm. d’operació
220140003544, de 19.03.2014) .
Les quantitats imputables a la resta d’anualitats del contracte es distribuiran d’acord amb el
desglossament que figura en l’apartat C.2 del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars.
4. Disposar l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert, amb varis criteris.
5. Convocar la licitació mitjançant la publicació d’anuncis en el DOGC i en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Salou, amb expressa indicació dels requisits mínims de
solvència que ha de reunir l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los i dels
criteris de valoració de les proposicions i la seva ponderació.
6. Exposar els plecs contractuals a informació pública en el perfil de contractant pel mateix
termini establert per a la presentació de proposicions, per tal que els interessats hi
puguin presentar allegacions.
7. Delegar en la Junta de Govern Local la competència i les funcions que corresponen al Ple
com a òrgan de contractació per adoptar l’acord d’adjudicació i quants altres siguin
oportuns fins a l’extinció de la seva vigència. Publicar aquesta delegació de competències
en en el Butlletí Oficial de la Provincia.
8. Donar al procediment d’adjudicació la tramitació reglamentària.

Peu de recurs
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Alternativament i de forma potestativa, poden interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’última
publicació de l’anunci de licitació en el diari oficial assenyalat.

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

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-El voto del PP, como no podía ser de otro modo, será favorable a este punto, ya que todo lo
que suponga mejorar y ampliar los medios para el cuerpo de la Policía Local, para la
seguridad de nuestros vecinos y de nuestro municipio, siempre contará con el apoyo del
Grupo Municipal Popular. Quiero recordar que la iniciativa de que se iniciase este expediente
de contratación para el suministro de 44 terminales digitales de comunicaciones al cuerpo de
la policía local, fue del anterior regidor competente en la materia, el Sr. Marc Alarcón, pues
por parte de éste se marcó como objetivo que la policía local tuviese los mejores medios a
su alcance para realizar su trabajo. Y por ese motivo, también se licitó a efectos de renovar
la flota de vehículos, que hoy, ya podemos decir que es una realidad, pues se han
incorporado dos nuevos vehículos, y la última modificación de crédito que realizamos va a
permitir que puedan incorporarse dos vehículos más. Por ese motivo, hoy, públicamente en
este Pleno, me gustaría darle las gracias al Sr. Alarcón por el trabajo bien hecho que realizó
durante su estancia en la Regiduría de Seguridad Ciudadana.

503.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2766, DE DATA 28 DE
MAIG DE 2014, DE RESOLUCIÓ FINAL DE L'EXPEDIENT DISCIPLINARI AJ03/2013 INCOAT A LA TREBALLADORA RM.S.F.

Identificació de l’expedient
Donar compte del decret d'Alcaldia número 2766 de data 28 de maig de 2014 de resolució
final de l’expedient disciplinari AJ-03/2013, incoat a la treballadora laboral fix R. M. S. F.
Tràmit: Donar compte al Ple d’aquest decret
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Per tal de donar compliment a l’article 21 apartat h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les
bases de règim local, es dóna compte del decret d’Alcaldia número 2766, de data 28 de maig
de 2014 i que es transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Resolució final expedient disciplinari número AJ-03/2013, relatiu a la comissió d’una
presumpta falta molt greu per part de la treballadora laboral fix, senyora R. M. S. F.
Tràmit:

Resolució

Fets
1. El 22 de febrer de 2008, per decret d’Alcaldia número 970, es resol concedir, a la Sra. M.
R. S. F., una excedència voluntària per una durada d’un any a partir del 19 de febrer de
2008 i fins el 19 de febrer de 2009.
2. Aquesta excedència voluntària la prorroga durant els anys 2009, per decret d’Alcaldia
número 915 de data 13 de març, any 2010, per decret d’Alcaldia número 744 de data 26
de febrer, any 2011 per decret d’Alcaldia número 938 de data 4 de març i any 2012 per
decret d’Alcaldia número 1068 de data 23 de febrer, aquest últim li concedia la pròrroga
fins el 19 de febrer de 2013 inclòs.
3. Per instàncies al registre general de data 24 de setembre de 2012, 4 de gener de 2013,
19 de febrer de 2013 i finalment el 7 de març de 2013, la Sra. R. M. S. F. presenta escrits
on sollicita el seu reingrés de la excedència voluntària que anava gaudint fins aleshores.
4. El 26 de març de 2013, es va celebrar una reunió a la primera planta de la Corporació per
tal de tractar la sollicitud de reincorporació de la Sra. R. M. S., on hi van assistir la Sra. R.
M. S., la seva advocada Sra. M. G., la Coordinadora d’Ensenyament i el Cap del Servei de
RRHH, Organització i Qualitat on es conclou que des de la Corporació se li faria un
oferiment pel pròxim curs 2013/2014, manifestant la Sra. S. que estaria d’acord en
reincorporar-se al mes de setembre de 2013.
5. L’11 de juny de 2013, per informe jurídic del Cap del Servei de RRHH, Organització i
Qualitat, es conclou que la Sra. R. M. S. F. té dret a exercir el retorn de l’excedència
voluntària i l’ha de realitzar en temps i forma, havent un lloc de treball vacant en la vigent
plantilla de personal de l’Ajuntament de Salou de professor/a de piano i cant coral.
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6. El 24 de juliol de 2013, per escrit del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat
dirigit a la Sra. R. M. S. F., se l’informa de la possibilitat de reincorporació per al curs
escolar 2013/2014 després del seu període d’excedència en un horari total de 11 hores i
15 minuts setmanals.
7. El 12 d’agost de 2013, per escrit de la Sra. R. M. S. F. al registre general de la Corporació
amb número d’entrada 8636, formula oposició a la reincorporació proposada per part de
l’Ajuntament, donat que no s’ofereix la plaça que venia ocupant, sinó una jornada de 11
hores i 15 minuts.
8. El 23 d’agost de 2013, per escrit del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat
dirigit a la Sra. R. M. S., li comunica que d’acord amb el seu escrit presentat al registre
general de l’Ajuntament en data 12 d’agost de 2013, la ratificació per part de la
Corporació a la proposta de la seva reincorporació per al curs escolar 2013/2014 amb un
horari de 11 hores i 15 minuts setmanals, també se l’informa que el curs escolar
2013/2014 s’inicia el dia 12 de setembre de 2013, per la
qual cosa se la convoca a
les dependències de l’Escola de Música de Salou, per aquest dia a les 16.00h.
9. El 10 de setembre de 2013, la Sra. R. M. S. F. presenta comunicat mèdic de baixa
d’incapacitat temporal per contingències comunes.
10. El 26 de setembre de 2013 per sentència número 336/2013 del Jutjat Social número tres
de Tarragona, es desestima la demanda interposada per la Sra. R. M. S. F. contra
l’Ajuntament de Salou, al entendre que no l’havia readmès després de l’excedència i per
tant es considerava acomiadada.
11. El dia 8 d’octubre de 2013, la Sra. R. M. S. F. presenta comunicat mèdic d’alta
d’incapacitat temporal per contingències comuns.
12. L’11 d’octubre de 2013 s’envia burofax a la Sra. R. M. S., amb escrit del Cap del Servei de
RRHH, Organització i Qualitat, on se l’informa que mitjançant escrit de data 23 d’agost de
2013, trucada telefònica i missatge per correu electrònic i via sms on se l’indicava el seu
horari de treball i vist que el dia 8 d’octubre de 2013 presenta l’alta mèdica, es constata
que no ha vingut a treballar, i que caldria que justifiqués de forma immediata les seves
absències de manera fefaent o en el seu defecte, s’aplicarà la normativa vigent.
13. El 22 d’octubre de 2013 per informe de la Directora de l’Escola de Música de Salou, indica
que la Sra. R. M. S. des de la seva alta mèdica de data 8 d’octubre de 2013 i essent el dia
22 d’octubre de 2013, l’esmentada professora no s’ha incorporat al seu lloc de treball
sense previ avís ni justificació a la direcció del centre, ni al departament d’Ensenyament
de l’Ajuntament, essent els dies d’absència sense justificar els dies 9, 14, 15, 16, 21 i 22
d’octubre de 2013.
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14. El 24 d’octubre de 2013, per escrit del Cap del Servei de RRHH, Organtizació i Qualitat
dirigit a la Sra. R. M. S. F., se li demana que, en la major celeritat possible, justifiqui les
corresponents absències al seu lloc de treball.
15. L’11 de novembre de 2013, per escrit del Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat
dirigit a la directora de l’Escola de Música de Salou i a la Coordinadora d’Ensenyament, els
hi comunica que en data 24 d’octubre de 2013 se li va notificar uns escrits a la Sra. R. M.
S. on se li demanava que en la major celeritat possible justifiqués les corresponents
absències al seu lloc de treball i sollicita que se li comuniqui si efectivament la Sra. S.
s’ha personat al seu lloc de treball o si pel contrari ha justificat les seves absències de
manera feafent a partir del 23 d’octubre de 2013.
16. El 12 de novembre de 2013 per nota de règim intern de la directora de l’Escola de Música
de Salou, i en resposta a l’escrit de l’11 de novembre de 2013, informa que la professora
Sra. R. M. S. no s’ha presentat al seu lloc de treball ni ha justificat el perquè de les seves
absències els dies 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 i 29 d’octubre i 4, 5, 6 i 11 de novembre.
17. El 18 de novembre de 2013, per decret d’Alcaldia número 5647 s’acorda incoar un
expedient disciplinari a la treballadora laboral fix, professora de l’Escola de Música de
Salou, senyora R. M. S. F.
18. El 25 de novembre de 2013, per escrit de l’Instructor i la secretària de l’expedient
disciplinari AJ- 03/2013, incoat a la senyora R. M. S. F., accepten els seus nomenaments.
19. El 27 de novembre de 2013, per provisió de l’instructor, es resol notificar a la senyora R.
M. S. que el senyor H. R. A. com instructor i la senyora M. S. A. com secretària, accepten
els nomenaments, també s’acorda notificar aquesta provisió a la inculpada perquè pugui
recusar, si ho considera oportú a l’instructor o la secretària i també citar-la per al dia 12
de desembre de 2013 a les 10.30 hores, a la sala de reunions de la primera planta de
l’Ajuntament per prendre-li declaració.
20. El 10 de desembre de 2013, s’intenta notificar per part d’un agent notificador de
l’Ajuntament de Salou, tant el decret d’incoació de l’expedient disciplinari com la provisió
de l’instructor on se la cita el dia 12 de desembre, sense poder localitzar-la a la seva
última direcció facilitada per la senyora R. M. S.
21. El 19 de desembre de 2013, per decret d’Alcaldia número 6265, s’acorda adoptar la
mesura preventiva de retenció cautelar d’havers per un període de sis mesos, pel supòsit
qualificable d’abandonament del servei per causes no justificades a la treballadora laboral
fix, senyora R. M. S. F.
22. Atès l’article 59 apartat 5 i article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant la
impossiblitat de practicar la notificació a la persona interessada per causes no imputables
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a l’administració i havent-se intentat dues vegades, segons s’ha deixat constància a
l’expedient, es cita a la interessada perquè comparegui en el termini de 10 dies naturals,
comtats des del dia següent al de la publicació en el BOPT i al Taulell d’Anuncis de
Cambrils, per ser notificada al Servei de RRHH de la primera planta de l’Ajuntament de
Salou, advertint-la que, transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la
notificació s’entendrà produïda a tos els efectes legals des del dia següent al del
venciment del termini assenyalat per comparèixer, i per tant, es podrà seguir el tràmit del
procediment oportú.
23. El 23 de desembre de 2013, al BOPT número 294, surt publicat l’edicte per tal de citar a
la senyora R. M. S. a l’Ajuntament de Salou, per tal de notificar-li documentació.
24. El 10 de gener de 2014, surt publicat al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament de Cambrils,
l’edicte per tal de citar a la senyora R. M. S. a l’Ajuntament de Salou per tal de notificar-li
documentació.
25. Atès que l’últim dia de termini per tal de que la senyora R. M. S. es personi a l’Ajuntament
de Salou finalitza el dia 20 de gener de 2014 i no tenint l’Ajuntament de Salou,
concretament el Servei de RRHH, Organització i Qualitat noticies de la senyora R. M. S. i
tenint en compte l’article 59.5 sobre pràctica de notificació i article 61 sobre indicació de
publicacions i notificacions es donar per notificats tant el decret d’Alcaldia número 5647
d’incoació d’expedient disciplinari de data 18 de novembre de 2013, la provisió
d’instructor de data 27 de novembre de 2013 i el decret d’Alcaldia número 6265 de data
19 de desembre de 2013 sobre retenció cautelar d’havers a la senyora R. M. S. F.
26. El 29 de gener de 2014, l’instructor de l’expedient disciplinari formula el plec de càrrecs
contra la treballadora laboral fix de l’Ajuntament de Salou, senyora R. M. S. F. on
s’inclouen les infraccions comeses i les sancions aplicables, deixant un termini de 10 dies
a la interessada perquè pugi formular allegacions, i al ser el mateix dia 29 de gener de
2014 en que es dona trasllat d’aquest plec a la interessada, el termini compren del dia 30
de gener al 13 de febrer ambdós dates incloses.
27. El 24 de març de 2014, per provisió de l’instructor resol incloure com a prova documental
de l’expedient diversos escrits per tal d’acreditar els fets enumerats en el plec de càrrecs
o s’acorda l’obertura del tràmit de vista de l’expedient deixant un termini no superior a
deu dies per posar de manifest tota la documentació de l’expedient a l’afectada la qual
pot allegar allò que estimi convenient.
28. El 17 d’abril de 2014 es notifica aquesta provisió a la senyora R. M. S. F.
29. El 7 de maig de 2014, l’instructor formula la proposta de resolució de l’expedient
disciplinari, la qual es notifica en data 7 de maig de 2014, deixant cinc dies per allegar
davant de l’instructor tot el que consideri convenient per a la seva defensa a la senyora R.
M. S., termini que es dona per finalitzat sense cap allegació.
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Fonaments de dret
1. Títol VII, articles del 93 al 98 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Article 58 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març pel que s’aprova en un text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
3. Vist el que disposa l’article 43 del Conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Salou
per als anys 2013-2015 en quant a que el règim disciplinari del personal laboral al servei
de l’Ajuntament de Salou serà el mateix que el que li és d’aplicació al personal
funcionari, seguint les prescripcions del que disposa la llei 7/2007 i en concret el que li
és d’aplicació al personal al servei dels ens locals de Catalunya.
4. Vist el que disposen els 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.
5. Vist el que disposa l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, sobre ampliació
de terminis.
6. Vist el que disposa els article 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
7. Vist el que disposa l’article 300.1 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, on s’estableix
que el règim disciplinari dels funcionaris locals ha d’ésser idèntic als funcionaris de
l’Administració de la Generalitat.
8. Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
9. Vist el que disposa, en quant a la tramitació de l’expedient disciplinari, la Secció 4a del
Capítol 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
10. Vist el que disposa el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Fets provats
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De l’anàlisi dels fets i de la posterior fase probatòria, es consideren fets provats en aquest
expedient:
Sobre la base de la petició de la senyora R. M. S. F. de reingrés de la seva excedència
voluntària que anava gaudint fins aleshores, amb durara fins el 19 de febrer de 2013 inclòs, i
havent formulat ella escrit d’oposició a la seva reincorporació proposada per part de
l’Ajuntament, donat que deia que no s’oferia la plaça que venia ocupant, sinó una jornada
reduïda, el dia 10 de setembre de 2013, presenta comunicat mèdic de baixa d’incapacitat
temporal, essent d’alta en data 8 d’octubre de 2013 sense que la senyora S. es presenti a la
feina a partir del 9 d’octubre de 2013. Després de diversos intents de comunicar amb la
senyora S. per burofax, cartes certificades, trucades telefòniques, no s’ha rebut cap resposta
de les seves absències.
Tipificació de les infraccions comeses. Valoració jurídica.
Els càrrecs més amunt descrits provoquen la infracció administratives de caràcter molt greu
establerta en l’article 95 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
públic.
1. Els fets descrits en el càrrec primer pot ser constitutiu d’una falta molt greu:
”L’abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques
o funcions que té encomanades.” prevista en l’article 95.2 apartat c) de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.
Determinació i graduació de les faltes estimades comeses:
Determinació:
Primer: ”L’abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les
tasques o funcions que té encomanades.”
Des del dia que finalitza la seva baixa d’incapacitat temporal de data 8 d’octubre de 2013, la
senyora R. M. S. F. no es presenta a la seva feina com a professora de música de l’Escola
Municipal de Música de Salou, sense que hagi comunicat cap fet al respecte.
Graduació:
Per graduar les sancions es tindrà en compte les circumstàncies previstes a l’article 96.3 de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, en el qual s’indica que
l’abast de cada sanció s’ha d’establir tenint en compte el grau d’intencionalitat, descurança o
negligència que es reveli en la conducta, el dany a l’interès públic, la reiteració o
reincidència, així com el grau de participació.
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En el cas que ens ocupa la participació de la Sra. S. en els fets descrits com a provats ho és
en el seu grau d’autor amb tota la intencionalitat volguda en la mesura que se li ha reiterat
la seva presència al lloc de treball en varies ocasions i mitjançant varis medis i en cap
moment s’ha presentat a la feina i menys ha advertit de qualsevol motiu o excusat la seva
presència. A més la tasca de la Sra. S. és la de professora de música i per aquest motiu
d’aquesta en depenen alumnes que es van veure afectats per la seva absència fins a la data
de la substitució de les tasques pròpies d’aquesta professora .Per tot aquest seguit de motius
la graduació de la sanció ha d’ésser en el seu grau màxim degut a l’intencionalitat i la
repercussió de la seva absència.
Responsabilitat exigible a la senyora R. M. S. F. i sanció aplicable:
Les faltes molt greus, d'acord amb l’article 95.2 apartat c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’aplicació en aquest cas al haver-hi abandonament del
servei, poden ser sancionades d’acord amb l’article 96 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic amb l’acomiadament disciplinari del personal laboral i es
considera provada la responsabilitat directa de la senyora R. M. S. F. en els fets imputats.
Òrgan competent per resoldre:
L’Alcalde-President conforme a l’article 21.1 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases
de règim local, art. 35.1 lletra i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refos de la Llei municipal de règim local.
Resolució:
Primer.- Declarar a la senyora R. M. S. F., autora d’una falta molt greu: L’abandonament
del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que té
encomanades, prevista a l’article 95.2 apartat c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, al no justificar la seva absència a la feina des de la seva alta
mèdica de data 9 d’octubre de 2013, considerant aquest fet com abandonament del servei.
Segon.- Imposar a la senyora R. M. S. F., la sanció de acomiadament disciplinari, que
només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per ser
titular d’un nou contracte de treball amb funcions similars a les que desenvolupava, d’acord
amb l’article 96 apartat b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la senyora R. M. S. F., al Servei de RRHH,
Organització i Qualitat, a la Coordinadora d’Ensenyament, a la Secció econòmica, comptable i
pressupostària, informar al Comitè d’Empresa i a les seccions sindicals per al seu
coneixement.
Peu de recurs:
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Si es vol impugnar la present resolució, procedeix interposar reclamació prèvia a la via
judicial laboral en el termini màxim de caducitat de 20 dies hàbils a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
La interposició de la reclamació prèvia suspèn el termini de caducitat per presentar demanda
d’acomiadament fins el moment de la seva resolució i notificació expressa o fins que
transcorri el termini d’un mes sense haver-se notificat cap tipus de resolució. En aquest
darrer cas la reclamació prèvia es considera desestimada per silenci negatiu.”
El Ple de l’Ajuntament en pren coneixement.

504.- DECLARAR, SI S'ESCAU, LA LESIVITAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
MERCANTILS PIERRE COMUNICA S.L. I LIVING LOVING VENTURES I
DETERMINAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT
Identificació de l’expedient
Declaració de lesivitat de la contractació de les mercantils PIERRE COMUNICA S.L. i LIVING
LOVING VENTURES, S.L. pel departament d’acció social.
Tràmit: Acord de Ple

Fets
1. En data 15 de febrer de 2013, l’Alcaldia dicta el decret núm. 993/2013 pel qual es crea
una ponència politico-tècnica d’investigació a la qual s’encarrega l’estudi i esclariment d’unes
factures relacionades amb l’Àrea d’Acció Social per unes presumptes irregularitats, sense
identificar aquestes.
2. El treball d’aquesta comissió d’investigació versava sobre els següents treballs encarregats
per la regidoria d’acció social:

Empresa
PIERRE
Comunica, S.L.

Concepte

Import
(amb iva)
Creació, edició i impressió de 2.722,50 €
2.000 targetes a quadricromia
que inclouen consells per als
pares i educadors per a
potenciar l’autoestima dels

Data Fra.

Número Fra.

17/11/2012

096/12
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nens.
Living
Loving Definició
i
disseny
d’un 2.904 €
Ventures
projecte editorial destinat a les
famílies de Salou amb nens
entre 3 i 8 anys.

PIERRE
Comunica, S.L.

El projecte editorial que té per
objecte
incrementar
l’autoestima en el
grup
objectiu.
Edició i illustració d’un conte 2.964,50 €
de 24 pàgines a quadricromia

11/11/2012

012/12

12/11/2012

095/12

3. S’entenen aquí per reproduïts tots els informes, consideracions, actes, i conclusions que
els diferents participants de la comissió d’investigació han dut a terme, de conformitat amb
l’article 89.5 de la Llei 30/1992 és a dir, la intergitat de l’expedient administratiu AUPAC
5438/2013.
4. Per tot plegat, les conclusions a les que va arribar aquesta alcaldia foren les següents:

1. No es detecta cap illegalitat ni es vulnera la llei de contractes, si be no s’han
complert les bases d’execució del pressupost ni les tràmits dels procediments pera la
contractació i execució de la despesa. Per la qual cosa s’estima actuació irregular per
incompliment de les bases, si bé això no invalida ni paralitza el tràmit de pagament
de les emprestes que han realitzat el projecte.
2. Quant el preu dels treballs facturats és difícil constatar si el mateix és correcte o
acceptable, ja que prèviament no s’han demanat ofertes i pressupostos per
contrastar, com tampoc cap informe justificant l’elecció de les empreses que han
realitzat els treballs: Living Loving Ventures i Pierre Comunica. No obstant això ningú
qüestiona el prestigi i la professionalitat de les esmentades empreses.
3. Respecte a si s’ha produït o no fraccionament de la facturació, el que és objectiu és
que l’import total del projecte (creació, definició i disseny, edició i impressió) ronda
els 9.000 euros, i que s’han dividit en tres factures d’aproximadament 3.000 euros
cadascuna. Per tant és difícil determinar que els imports tinguin correspondència real
amb la divisió dels serveis prestats.
4. Si bé queda acredita que els treballs s’han efectuat, en cap moment queda justificat
tècnicament la seva necessitat (projecte i despesa), si tenim en compte que els
propis tècnics del departament d’Acció Social manifesten no haver-ho valorat ni
sollicitat, ni haver participat en el tema. Per tant, no solament no es dona la validesa
ni l’oportunitat política per a la contractació d’aquest projecte; sinó que tampoc entra
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en els objectius propis de la Regidoria d’Acció Social d’assistència i ajuda a les
persones i famílies més necessitades. No seria doncs competència d’Acció Social
l’edició d’un llibre amb finalitats escolars, sinó de la Regidoria d’Ensenyament.
5. Vistos tots els informes tècnics de la ponència, així com els informes de conclusions
dels diferents grups municipals, que en general determinen una actuació irregular i
defectuosa en forma respecte el tema que ens ocupa.
6. Donada la reflexió última del document de conclusions aportat pel grup municipal de
PSC, on explicita que “cal exigir responsabilitats polítiques i apartar al Sr. Pedro
Lavilla de les responsabilitats del Govern Municipal per les quals ha demostrat no
estar capacitat”, s’escau donar trasllat al grup municipal del PP perquè, en el termini
de 5 dies, manifesti el que cregui oportú al respecte d’un regidor que pertany al seu
grup.
5.- El dia 10 d’abril de 2014 es dicta decret d’inici d’expedient de declaració de lesivitat, on
es resolia, literalment, el següent:

1. No convalidar la següent contractació menor de conformitat amb l’article 63 de la LRJPAC
i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP:
Empresa

Import
Data Fra.
(amb iva)
PIERRE
Creació, edició i impressió de 2.722,50 € 17/11/2012
Comunica, S.L.
2.000 targetes a quadricromia
que inclouen consells per als
pares i educadors per a
potenciar l’autoestima dels
nens.
Living
Loving Definició i disseny d’un 2.904 €
11/11/2012
Ventures
projecte editorial destinat a les
famílies de Salou amb nens
entre 3 i 8 anys.

PIERRE
Comunica, S.L.

Concepte

El projecte editorial que té per
objecte
incrementar
l’autoestima en el grup
objectiu.
Edició i illustració d’un conte 2.964,50 € 12/11/2012
de 24 pàgines a quadricromia

Número Fra.
096/12

012/12

095/12
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2. Iniciar l’expedient administratiu per a la declaració de lesivitat de la contractació
efectuada d’acord amb l’article 103 de la LRJPAC, de conformitat amb l’article 21.1.l de la
LRBRL.
3. Concedir audiència als interessats per un termini de 15 dies de conformitat amb l’article
84 de la LRJPAC, per tal que alleguin i presentin els documents que considerin
pertinents.
4. Ordenar a la Intervenció General per tal que emeti informe sobre si els treballs efectuats
i el preu que se’n demana són conformes als preus de mercat per a aquest tipus de
tasques desenvolupades i entregades a l’Ajuntament, per tal de valorar o no la
procedència de l’aplicació del principi de l’enriquiment injust.
6.- D’acord amb aquest últim punt quart, indicat anteriorment, el sr. Interventor General
emeté informe de 9 de maig de 2014. El citat informe fou traslladat íntegrament a la
representació legal de les dues interessades, sotmetent-lo a audiència expressa de 10 dies
per tal que poguessin formular les allegacions o reclamacions, i aportar tots aquells
documents que fossin precisos per a la seva millor defensa.
7.- Les interessades, mitjançant escrits de 22 de maig de 2014 i 6 de juny del mateix,
formulen allegacions a l’expedient. En concret, aquestes últimes qüestionen l’informe emès
per la intervenció general de 9 de maig de 2014, però sense aportar pericial contraria a les
determinacions tècniques de l’informe de 9 de maig o que sustenti a títol de prova les
allegacions formulades.
8.- A la llum de les allegacions formulades per les interessades l’interventor general emet
informe de 18 de juny de 2014 ratificant-se en el seu anterior informe de 9 de maig de 2014.
(informe que s’adjunta literalment a la present resolució).
9.- Cal indicar que l’òrgan competent per a no convalidar la contractació menor objecte
d’aquest expedient és l’alcaldia, en virtut de l’article 50.1.b) de la LRBRL, mentre que la
resolució de la declaració de lesivitat i el conseqüent quantum indemnitzatori correspon al
Ple de la Corporació, en virtut dels articles 103.5 de la LRJPAC i 22.2.k) de la LRBRL.

Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 63: Són anullables els actes de
l’Administració que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la
desviació de poder.
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2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya. Article 173: els ens locals poden revisar els
seus actes administratius d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, essent també
d’aplicació la LRJPAC en matèria d’invalidesa dels actes administratius.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases del règim local. Article 4.1.g) i
53: els ens locals disposen de potestat de revisió dels seus actes i acords.
4. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 63 “Si el vicio consistiera en

incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el
órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado”. El
superior jeràrquic és, d’acord amb l’article 50.1.b) de la LRBRL, l’Alcalde.
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 103: procediment de per a la
declaració de lesivitat d’actes anullables. Les administracions públiques poden declarar
lesius per a l’interès públic els actes favorables per als interessats que siguin anullables
a fi de procedir a la seva ulterior impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu. La declaració de lesivitat no es pot adoptar una vegada transcorreguts
quatre anys des que s’hagi dictat l’acte administratiu i exigeix audiència prèvia de tots els
que constin com a interessats, Transcorregut el termini de sis mesos des de la iniciació
del procediment sense que s’hagi declarat la lesivitat, es produeix la seva caducitat de
l’expedient.
6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Article 78 i ss.: Els actes d’instrucció
necessaris per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, els ha de dur a terme d’ofici l’òrgan que
tramiti el procediment, sens perjudici del dret de les persones interessades a proposar
aquelles actuacions que requereixin la seva intervenció o constitueixin tràmits establerts
legalment o reglamentàriament. Article 84: Instruïts els procediments, i immediatament
abans de redactar la proposta de resolució, s’han de donar a conèixer a les persones
interessades o, si s’escau, als seus representants. Les persones interessades, en un
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden allegar i presentar els
documents i justificacions que estimin pertinents. Si abans del venciment del termini les
persones interessades manifesten la seva intenció de no efectuar allegacions ni aportar
nous documents o justificacions, cal donar per realitzat el tràmit.
7. Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases del règim local. Article 21.1.l):
correspon a l’alcalde la iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat. Llei
30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions
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públiques i del procediment administratiu comú. Article 103.5 i 22.2.k) de la LRBRL: La
declaració de lesivitat, l’adopta el Ple de la corporació.
8. Principi d’enriquiment injust: la Corporació Municipal ha sollicitat de determinats
empresaris la prestació d’uns serveis sense que s’hagin observat les formalitats exigides
per la normativa d’aplicació. En aquest supòsits, tal i com ha vingut indicant la
Jurisprudència de forma reiterada, l’important inicialment no és determinar si el contracte
s’ha celebrat o no, en la deguda forma, sinó decidir si els serveis s’han executat o no en
benefici de la pròpia administració i sí, en conseqüència, s’ha produït un enriquiment
injust per part d’aquesta, o no.
En aquest cas, els treballs materials s’han executat i han presentat les factures
corresponents davant la Corporació deutora.
9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, de
data 15 de juliol de 2014.
10. Vist el decret d’alcaldia de 9 de juliol de 2014, pel qual no es convalida la contractació
objecte del present expedient.

Acord
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 17 vots a favor (7 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 1 de
UMdC, 1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita) i 3 abstencions del PP, el següent:
1. Declarar la lesivitat de la contractació efectuada d’acord amb l’article 103 de la LRJPAC,
de conformitat amb l’article 21.1.l de la LRBRL.
2. Establir un dret indemnitzatori a favor de les interessades de 7.159 €, en aplicació del
principi d’enriquiment injust, d’acord amb els informes de la intervenció general de 9 de
maig i 18 de juny de 2014.
3. Ordenar als serveis jurídics que iniciïn l’expedient corresponent per a la ulterior
impugnació davant de la jurisdicció contenciós administrativa d’aquesta declaració de
lesivitat d’acord amb l’apartat primer de l’article 103 de la citada LRJPAC

Peu de recurs
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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.

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

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-En este punto el voto del Grupo Municipal Popular será de abstención por los motivos que
ya fueron expuestos en la Comisión de Servicios Internos celebrada el martes de la semana
pasada.
Como ya dije entonces, si bien respecto a la convalidación o no de las mencionadas facturas,
al ser una competencia exclusiva del alcalde, nuestro posicionamiento en nada puede
afectar, sí nos gustaría decir que no acabamos de entender que por parte de Alcaldía se
hayan convalidado y convaliden muchas facturas de diversos departamentos que han
seguido trámites irregulares, y sin embargo, en esta ocasión no haya sido así. Y le pondré
algún ejemplo, por ejemplo la factura de 4.985 € pagada a la empresa Mut Sonic por los
trabajos de asesoramiento y consultaría por la elaboración de la ordenanza municipal de
ruidos, donde el propio responsable del área de contratación, mediante un informe de fecha
20 de diciembre de 2013 advierte de que “no s´ha observat el procediment dels contractes
menors”. O por poner otro ejemplo, el contrato menor de seguimiento informativo de medios
de comunicación, un contrato que se formaliza con carácter retroactivo, y en el cual, de
nuevo, el responsable del área de contratación les advierte, dicho informe dice textualmente
que: “D’acord amb la Llei de contractes del sector públic les contractacions no poden ser
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retroactives, és a dir, no poden solicitar-nos la contractació d´un servei al mes de juny quan
aquest ha començat més de 5 mesos abans, al mes de gener de 2013”. Evidentemente eso a
nosotros nos hace cuestionarnos, cuanto menos, el porqué en unas ocasiones cuando se
producen irregularidades, que no son pocas y usted lo sabe Sr. Granados, en la tramitación
de facturas se convalidan y en esta ocasión no se convalidan.
En lo que respecta al expediente de lesividad que hoy nos ocupa, manifestar que:
1.- No entendemos como se inicia un expediente de lesividad, cuando el propio informe
emitido por el Cap de Servei de Suport Intern, de fecha 6 de marzo de 2013 dice
textualmente que: “Les irregularitats o infraccions de procediment alhora de procedir a

l’adjudicació del contracte no són prou greus per a produir la invalidesa de les adjudicacions,
sinó que tenen el caràcter de defectes no invalidants, els quals poden convalidar-se
mitjançant l’aprovació de les factures, és a dir, amb el reconeixement de l’obligació i la
posterior ordenació de pagament. I segueixo llegint l’informe: 3.- Aplicant la teoria de
l’enriquiment injust o sense causa, l’Ajuntament de Salou ha de procedir a abonar a les
empreses contractistes l’import de les factures corresponents a les prestacions executades i
degudament recepcionades. “
Es decir, el propio informe técnico dice que el Ayuntamiento tiene la obligación de pagar las
mencionadas facturas y sin embargo se inicia un expediente de lesividad.
2.- No entendemos como se inicia un expediente de lesividad, cuando en la propia ponencia
de investigación se solicitó en reiteradas ocasiones por algunos miembros integrantes de la
misma que se hiciese una valoración de mercado de los trabajos realizados por parte del
interventor municipal, y la respuesta a dicha petición siempre fue la imposibilidad de hacerlo.
Y como consecuencia de ello, podemos leer en el acta de la reunión celebrada por la
ponencia de fecha 29 de mayo de 2013, que si no recuerdo mal fue la última reunión de la
ponencia de investigación, el Sr. Pablo Otal, que fue uno de los concejales que en reiteradas
ocasiones hizo esa petición pidió que constara en acta lo siguiente: “Y para acabar si cuatro
facturas, y vuelvo a repetir para mi sin importancia todo este tema desde el principio, no
somos capaces de discernir si obedecen a los servicios prestados en esa cuantía, en un
ayuntamiento como Salou con 400 trabajadores, ostia, no sé, habrá que reflexionar sobre
eso. Porque esa es la sensación que yo tengo.”
A modo de ejemplo, en el informe emitido por el interventor de fecha 28 de febrero de 2013
textualmente se dice: “Es així perquè la comprovació del projecte respecte als preus de

mercat cal fer-la del projecte en la seva integritat doncs (sense entrar en l’hipotètic
fraccionament del que s’ha consultat a Contractació), el fet és que quan una empresa
“parteix” una factura, algunes vegades ho té fàcil per mantenir el valor en cada una de elles,
com per exemple si divideix una factura de deu cadires en dos factures de cinc cadires; però
de vegades no és tan fàcil i la cosa s’embolica cada vegada més. En definitiva, si es dubte
del projecte, cal fer un peritatge del conjunt i si es confirma un preu excessiu, procedir en
consequència.”
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Es decir, el propio interventor manifiesta en su informe que al no poder realizar esa
valoración, debería realizarse, si se hubiese estimado conveniente, un peritaje. Sin embargo,
una vez realizada las conclusiones por parte del alcalde en la mencionada ponencia, y al
cabo de varios meses, resulta que se hace una valoración, fuera de la propia ponencia.
Resulta curioso que por parte de la intervención municipal nunca se hubiese podido informar
sobre el precio de mercado de los trabajos realizados, y como consecuencia del decreto
firmado por el Alcalde en fecha 10 de abril de 2014, fuera de la propia ponencia de
investigación, se le ordena a la intervención general para que emita un informe sobre si los
trabajos efectuados y el precio que se pide se ajustan a los precios de mercado, y en ese
momento sí se emite el informe.
Como consecuencia de dicha petición, el interventor emite informe de fecha el 9 de mayo de
2014, y en dicho informe propone una detracción de 1.431,83 € (IVA incluido) sobre el
importe total facturado. Y lo cierto es que dicho informe es contradictorio con el emitido por
el mismo en fecha 8 de mayo de 2013, ya que en aquél, refiriéndose a la valoración de los
trabajos realizados manifestaba que: “(…) Con la informción recopilada, y hasta el punto que

permite las deducciones lógicas de quien suscribe, se puede decir que si los trabajos de
creación y coordinación de la campaña, preparación de textos y diseño gráfico son iguales o
superior a una cantidad aproximada de 3800 € + IVA, entonces el precio que nos ha
facturado por el conjunto del proyecto podría considerarse también de mercado.”
En definitiva, desde el Grupo Municipal Popular entendemos que no podemos ir a los
Tribunales de Justicia con este tipo de contradicciones en el propio expediente, porque así,
lo único que podemos conseguir es una sentencia que acabe condenando en costas a esta
administración.
Sr. Alcalde, decía usted antes que siempre recomendaba a los concejales que se leyeran los
expedientes, pues mire, les recomiendo que se lean los expedientes antes de traerlos a este
Pleno.
Sr. Barragán, en este expediente de lesividad que hoy se trae al Pleno existen errores que
evidencian que los expedientes no son analizados con la debida rigurosidad. A modo de
ejemplo, se dice que el coste del proyecto es de 8.591,63 € y que hay que proceder a la
deducción de gastos generales y beneficio industrial por un importe de 1.431,83 €, y, cual es
el resultado de esa resta: curiosamente 7.519,80 €, cuando debería ser 7.099,80 €. Es decir,
ni tan siquiera realizan correctamente esa operación. Sr. Barragán, me preocupa que usted
como concejal de Gestión Económica, como concejal responsable del área económica que
gestiona un presupuesto de 40 millones de euros de este municipio no se dé cuenta de que
una resta no se ha hecho de manera correcta.
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Y ya para finalizar, simplemente hacerles una sugerencia: analicen los expedientes con más
detenimiento. Que algunos concejales de este equipo de gobierno tengan más competencias
no tiene que estar reñido con que su trabajo lo realicen de manera correcta. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Bé Sr. García, com molt bé estava vostè fent referència aquí, i no cal liar tota aquesta
història perquè és molt senzill. Miri, en el moment que el Sr. Interventor diu que hi ha la
possibilitat de que s’hagi de fer un expedient d’aquesta mena, escolti’m, la meva obligació
com a alcalde és dir, si existeix la possibilitat que es faci, simplement és així. I els informes
del Sr. Interventor són claros clarísimos. I no parlem de la gestió perquè aquest expedient
dels llibres de la abuela encara hi ha molts llibres allà que s’han de repartir. I aquest
expedient es va fer sense consultar els tècnics de l’Àrea d’Acció Social, es va fer simplement
per dues persones, la coordinadora i el senyor regidor, i els llibres s’estan allà per repartir, és
així de senzill. I el Sr. Interventor fa un informe i per això es porta aquí.

Sr. García:
-Sr. Alcalde usted puede decir lo que quiera pero no es que el Sr. Interventor haga un
informe de oficio sinó que usted le requiere mediante un decreto para que emita un informe
una vez supuestamente finalizada esa Ponencia de Investigación porque lo cierto es que
tampoco existe ningún decreto cerrando esa Ponencia de Investigación. Pero por lo que
respecta a las acusaciones que usted hace respecto a estos libros que se confeccionaron
desde el Àrea d’Acció Social i que todavía quedan algunos para repartir, evidentemente,
claro que sí, es que se hizo una tirada de más libros para que se fuesen repartiendo ejercicio
tras ejercicio. En el momento en que una concejala de su equipo de gobierno, y ustedes
mismos dijeron que se invadían competencias, alarmados, la primera vez yo creo que se ve
algo así en esta corporación, porque siempre hablamos de transversalidad pero cuando
interesa no interesa la transversalidad, son competencias totalmente cerradas, como es el
caso, en ese momento lo que hace el regidor competente del área, que era el Sr. Pedro
Lavilla, es contactar con la Sra. Julia Gómez y decirle que hay que repartir esos libros por los
colegios y todavía está esperando una respuesta por parte de la Sra. Julia Gómez para que
esos libros se repartan en los colegios. Entonces no diga usted que todavía tenemos un
montón de libros aquí pendientes y acumulados cuando es usted y sus concejales del equipo
de gobierno los que no han querido repartirlos, entonces seamos claros.

Sra. Gómez:
-Sr. García.
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Sr. García:
-No he acabado Sra. Gómez. Y no hable usted de irregularidades porque si quiere le explico
yo más irregularidades que hay en el área propia de Alcaldía, por favor, no hablemos más de
irregularidades.

Sr. Alcalde:
-Sr. García yo le he dicho lo que hay, usted hable de lo que quiera. Yo no tengo
inconveniente en que usted hable de lo que quiera pero a mi no me amenace que ya está
bien de sus amenazas subliminales.

Sr. García:
-Yo no amenazo.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí, oiga, dice si usted me habla de esto yo le hablaré de lo otro. Usted hable libremente
de lo que quiera.

Sr. García:
-Yo hablo de lo que quiero, faltaría más, deje de censurarme.

Sr. Alcalde:
-Escúcheme, no hay ningún problema, pero oiga, mire usted, encaje también lo suyo. Esos
libros se hicieron sin ningún criterio técnico, simplemente por una cuestión de oportunidad
política mal entendida, y eso también se lo tengo que decir, que no pasa nada, encájelo,
diga que no lo comparte pero encájelo. Es verdad, se hizo sin ningún tipo de criterio técnico.

Sr. García:
-Pero vamos a ver Sr. Granados, como puede usted creer esto, como puede tener el morro
de hablar de oportunidad política. Pero ¿quiere que le hable yo de oportunidad política? Que
va a reeditar un boletín municipal que solamente la impresión de ese boletín municipal,
solamente la impresión cuesta 12.000 € y ahí habría que añadirle lo que es la edición, la
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maquetación, que se hace con personal propio y que también tiene un coste, que ha costado
12.000 € y se hace el último año de mandato electoral con el objeto de que eso sea un
panfleto propagandístico. ¿Es que quiere que hablemos de oportunidad política Sr.
Granados? Hablemos de oportunidad política, 12.000 € de los impuestos de todos los
salouenses Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Estamos con los libros de la abuela.

Sr. García:
-Estamos con lo que estamos, hablamos de oportunidad política.

Sr. Alcalde:
-Déjeme acabar a mi, el Área d’Acción Social se gasta 9.000 € en unos libros y todavía había
becas para dar a los niños para comedores y para material escolar.

Sr. García:
-Sr. Granados 12.000 € se gasta usted en un boletín municipal y todavía se puede hacer
mucho más con gente necesitada que hay en este municipio. Los libros al menos tenían un
fin o un objeto social que era recuperar la autoestima de los niños.

Sr. Alcalde:
-Ninguno.

Sr. García:
-El boletín municipal el único objetivo que tiene es encaminar unas elecciones municipales y
hacerse usted mismo propaganda electoral. Y lo sabemos todos, no pretenda engañar a
nadie, que lo sabemos todos.

Sr. Alcalde:
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-Hablemos de los libros. Los libros en ningún momento tenían esa función, se la inventaron
ustedes, el regidor y la coordinadora. Porque los técnicos emitieron un escrito, enviaron un
escrito diciendo que ellos jamás habían sabido nada de la historia de estos libros y que ellos
tampoco habían dicho nada y esto lo sabe el Sr. Zacarías.

Sr. García:
-Los políticos en esta administración yo creo que estamos para potenciar y para iniciar
expedientes cuando consideramos que hay temas que deben realizarse. No me diga usted
que usted no toma iniciativas, al final qué resulta ¿que la administración, que el
Ayuntamiento de Salou está dirigido por los técnicos o por los políticos? Porque según lo que
usted me está diciendo el Ayuntamiento de Salou lo dirigen los técnicos, los políticos
sobramos.

Sr. Alcalde:
-No, usted en este momento está en un bucle del que no sabe como salir, pero me es igual.
Sra. Regidora diga por favor.

Sra. Gómez:
-Gracias. Por alusiones. Sr. García usted pretende dejarme a mi ante todos los ciudadanos
como que soy la culpable de que más de la mitad de los libros que el Sr. Lavilla hizo estén en
las cajas y sin repartir, no se equivoque, igual que fue él con su responsable, que entonces
usted tenía de prensa, hacerse fotos en las escuelas sin haber consultado a su equipo de
gobierno ni a mi como regidora d’Ensenyament, ni al alcalde de que él se quería gastar
9.000 € en hacer unos libros para fomentar la lectura, cosa que es competencia de
Ensenyament.

Sr. García:
-Y potenciar la autoestima.

Sra. Gómez:
-Disculpe que estoy hablando yo. Como muy bien decía en su carta de presentación para
fomentar la lectura, cosa que no es de su competencia. O sea, él se gasta este dinero, lo
reparte, se hace la foto y después me viene a mi y me dice, oye es que están por repartir.
¿Sabe mi respuesta? Sí que la tuvo, la tuvo en el momento, le dije Pedro haz lo mismo que
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hiciste el año pasado, repártelos y hazte las fotos, esa fue mi respuesta en el mismo
momento, o sea que a mi no me deje usted ahora como la culpable de que tenga más de la
mitad de los libros, que costaron 9.000 €, en las cajas, yo no soy la responsable, yo no los
hice ni los encargué Sr. García.

Sr. García:
-Sra. Gómez, entonces no hay invasión de competencias ¿verdad? ¿En qué quedamos? ¿Hay
invasión de competencias o no hay invasión de competencias? ¿Debía repartirlo usted o no
debía repartirlos usted?

Sra. Gómez:
-Acción Social tiene que gastar su dinero en solucionar los problemas de las personas que no
pueden comer ni tienen sitio donde vivir, no fomentar la lectura que para esto está
Ensenyament.

Sr. García:
-Sra. Gómez lo que está diciendo es muy serio porque usted está diciendo que es otro
regidor, yo no quiero saber nada de eso. Y si se gasta dinero del erario público oye pues que
ahí se queden porque yo no quiero saber nada de eso. Perfecto, su responsabilidad como
regidora la está demostrando hoy aquí en esta sesión plenaria.

Sra. Gómez:
-O sea ¿que la culpa la tengo yo de que sus libros no se hayan repartido? Venga va Sr.
García que se le ve demasiado. ¿Cómo puede usted hablar de morro? Usted sí que tiene
morro.

Sr. García:
-Usted dijo que era competencia suya pues asuma sus competencias, si era competencia
suya asuma sus competencias.

Sra. Gómez:
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-¿Los encargué yo Sr. García? O sea que este señor se gasta 9.000 €, encarga los libros y
ahora pretende que yo me haga responsable de que no estén repartidos, venga va.

Sr. García:
-Este señor repartió parte de los libros que tenía que repartir porque se editaron y se
imprimieron esos libros con el objeto de que fuesen repartidos en varios cursos.

Sra. Gómez:
-¿Pero a mi me consultó en algún momento?

Sr. García:
-Se repartieron los libros del primer curso y los que quedaban por repartir ya no los repartió
por coherencia, porque como usted se ofendió mucho porque eso es competencia suya pues
dijo oiga repártalos usted que yo no quiero volver a invadir sus competencias.

Sr. Alcalde:
-Sr. García nos estamos repitiendo con la misma cuestión, creo que ya está suficientemente
debatido y cada uno ha expuesto lo que ha creído conveniente, por lo tanto prosigamos, por
favor.

600.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

601.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR RELATIU AL SEGON
TRIMESTRE DE 2014 DE FACTURES PROVEÏDORS DE MÉS DE TRES MESOS
D'ANTIGUITAT
Vist l’informe de l’interventor que es transcriu tot seguit:
“Juan Manuel Hernández Vallejo, Interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a les
obligacions de pagament als proveïdors requerit trimestralment en l’article 4 de la Llei 15/2010,
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de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO
INTRODUCCIÓ
Aquest informe és preceptiu i té una periodicitat trimestral, donant-se compte al Ple municipal,
introduint-hi la informació en l’aplicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de
manera que les xifres d’aquest document són les remeses al Ministeri.
La informació està treta de l’aplicació comptable per un programa que l’obté per aquesta finalitat
específica.
La informació s’estructura en quatre apartats, els quals s’adjunten en el document annex:
a) Pagaments realitzats en el trimestre.
b) Interessos de demora pagats en el període.
c) Factures pendents a final de trimestre.
d) Factures respecte a les quals, a final de trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos
sense que s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
A continuació, els comento breument:
PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE Y FACTURES PENDENTS A FINAL DE
TRIMESTRE.
El període mitjà de pagament és de 46.50 dies i el període mig del pendent de pagament excedit
és de 15,39 dies.
En aquest exercici s’estan fent les rectificacions del quadre de pagaments que surt directament
del programa, sentències favorables a l’ajuntament i factures no conformes pendents de
regularitzar que no es deixen de pagar per qüestions de tresoreria sinó per assumptes pendents
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PERÍODE.
No s’han pagat interessos de demora.
Com s’ha dit en el paràgraf anterior, el ritme de pagaments ha estat l’habitual en l’Ajuntament i,
en la meva opinió, actualment no hi ha problema amb la despesa tramitada d’acord a la
normativa. De fet, qui subscriu no té coneixement de cap reclamació d’interessos de demora per
part dels proveïdors.
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FACTURES RESPECTE A LES QUALS, A FINAL DE TRIMESTRE, HAGIN
TRANSCORREGUT MÉS DE TRES MESOS SENSE QUE S’HAGIN TRAMITAT ELS
CORRESPONENTS EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
No hi ha cap factura o són d’un import insignificant durant aquest període.
CONCLUSIÓ
El període mig de pagament s’està reduint significativament, fins al punt que hores d’ara la major
dificultat recau en el termini de tramitació dels centres gestors. S’ha treballat per agilitzar el
procés i crec que els fruits ja es percebre’n en aquest segon trimestre.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en pren
coneixement.

602.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR RELATIU AL PLA
D'AJUST SEGON TRIMESTRE 2014
Vist l’informe de l’interventor que es transcriu tot seguit:
“Juan Manuel Hernández Vallejo, Interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a l’informe
del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014.
INFORMA
Que en relació al seguiment del Pla d’ajust aprovat pel Ple de 29 d’octubre de 2012.
El que correspon al segon trimestre evoluciona segons el que estava previst.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
pren coneixement.

700.- ASSUMPTES DE SERVEIS ALS CIUTADANS

701.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS DIES DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015
Identificació de l’expedient:
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Exp. Núm: 3113/2014
Tràmit: Acord de Ple
Fets
1.- Vista l’Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació EMO/133/2014, de 14 d’abril,
publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d’abril de 2014, per la que s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2015, les quals es relacionen a continuació:
-

1 de gener ( Any Nou)
6 de gener ( Reis)
3 d’abril ( Divendres Sant)
6 d’abril ( Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig ( Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost ( l’Assumpció)
11 de setembre ( Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre ( Festa Nacional d’Espanya)
8 de desembre ( La Immaculada)
25 de desembre ( Nadal)
26 de desembre ( Sant Esteve)

2.- Atès que cada any l’ajuntament estableix les dues festes locals del municipi, per a l’any
següent.

Fonaments de dret
1.- Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis municipals.

Vist el dictamen de Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans, el Ple de l’Ajuntament
APROVA, per unanimitat, el següent:
1. Proposar com a dies de Festa Local per a l’any 2015, els dies:
-

Divendres, 6 de febrer de 2015
Divendres, 30 d’octubre de 2015

2. Notificar aquesta resolució als interessats.

Peu de recurs
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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.

800.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

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

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 20:28 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el Sr. Alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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