Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²656S4C332E2J1A0Y0CVQ&»
²656S4C332E2J1A0Y0CVQ&»
656S4C332E2J1A0Y0CVQ

Codi de document

SECYI0PR

Núm. d’expedient

13-10-14 14:06

Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/9/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 24 de setembre 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
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
MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
NÚRIA BUIRA CLUA
PABLO OTAL VIÑA
M. DE LOS REYES PINO MOTA
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén la
present acta.

 1
43
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

²656S4C332E2J1A0Y0CVQ&»
²656S4C332E2J1A0Y0CVQ&»
656S4C332E2J1A0Y0CVQ

Codi de document

SECYI0PR

Núm. d’expedient

13-10-14 14:06

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:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 27 D'AGOST DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 27 d’agost de 2014, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 4293 FINS AL NÚMERO
4632 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 4293 fins al número 4632 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ: APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC A LA LLEI 27/2013, DE 27 DE
DESEMBRE.
Atès que la Junta de Direcció del Consorci, en data 16 de setembre, ha acordat aprovar
l’adaptació dels Estatuts del Consorci del CRT, de conformitat amb allò que estableix la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat per l’Administració Local i
amb la finalitat principal de determinar l’administració a la que resti adscrit l’esmentat
Consorci, així com per incorporar diferents modificacions estatutàries ja aprovades o adaptar
algun article a la realitat existent.
Vistos també els punts segon a cinquè de l’acord esmentat de la Junta de Direcció del
Consorci, en els quals s’estableix el procediment a seguir per a la tramitació de l’adaptació i
modificació dels Estatuts.
Vist l’informe emès pel secretari general de la Corporació en relació a la legislació aplicable i
al procediment a seguir.
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Per tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (7 de CIU, 3 del PP, 2
de UMdC, 1 de UTPS, 1 del PSC, 1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino) i 5 vots
en contra (1 de UTPS i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i
Sra. Sanahuja), el següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’adaptació i modificació dels vigents Estatuts del Consorci del
Centre Recreatiu i Turístic que afecta als articles 2, 3, 22, 50 i 51, que quedaran redactats
amb el següent tenor literal:

“Article 2n. Administracions que s’associen.
El Consorci es constitueix per l’administració de la Generalitat de Catalunya i els municipis de
Vila-seca i de Salou .
El Consorci restarà adscrit a l’Ajuntament de Salou “
“Article 3r. Seu del Consorci.
Els òrgans de govern i els serveis de gestió i d’administració del Consorci tenen la seva seu a
les installacions pròpies situades a Plaça Marià Manent, s/ n, de Salou.
No obstant, els òrgans de govern poden celebrar sessions també a les seus o installacions
de qualsevol del ens consorciats “.
“Article 22è. Junta de Direcció.
“ 2.- Es composa dels membres següents:
a)

El Conseller d’Economia o del departament de la Generalitat de Catalunya que en el
seu cas exerceixi aquestes funcions .

b)

Un membre representant del Departament d’Economia de la
departament que en el seu cas exerceixi aquestes funcions,
Conseller.

c)

Els Alcaldes dels municipis de Salou i de Vila-seca que tindran consideració de
membres nats.

Generalitat o del
designat pel seu
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d)

Tres regidors del municipi de Vila-seca, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

e)

Tres regidors del municipi de Salou, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

El Conseller de la Generalitat, o, la persona en qui aquest hagi delegat, és el President de la
Junta amb el vot de qualitat.
Els Alcaldes de Salou i de Vila-seca tindran la consideració de Vicepresidents de la Junta de
Direcció.
A les sessions de la Junta assisteixen, amb veu però sense vot, el Secretari, sempre i
l’Interventor, quan s’escaigui. “
“3.- La Junta de Direcció podrà delegar en un vocal amb les atribucions següents:
a)

Direcció de l’administració del Consorci en tots els seus àmbits.

b)

Representació del Consorci, sens perjudici de la que correspongui al President i
vicepresidents per raó de càrrec.

c)

Exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència, donant-ne compte
posteriorment a la Junta .

d)

Autoritzar i ordenar despeses i pagaments, així com reconèixer obligacions amb el
límits i quanties que es fixen pels alcaldes en la legislació de règim local de Catalunya.

e)

Contractar obres, gestió de serveis públics, serveis, subministres, consultories i
assistències i treballs específics i no habituals, dins els límits quantitatius i
procedimentals que s’estableixin pels alcaldes en la legislació de Règim Local de
Catalunya.

f)

Qualsevol altra competència que essent pròpia del President o dels Vicepresidents,
aquests no es reservin expressament i sens perjudici que el president pugui avocar-les
per a si mateix en qualsevol moment.

La delegació es farà en favor del vocal representant del departament d’Economia de la
Generalitat o el Departament de la Generalitat de Catalunya que exerceixi les funcions
d’aquest ”
“Article 50è. Dissolució del Consorci.
El Consorci es dissol només per alguna de les causes següents:
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a)

Finalització del període de vigència establert a l’article 6, sense acord previ de pròrroga
adoptat per tots els membres del Consorci.

b)

Desaparició de la causa que dóna lloc a la constitució del Consorci, que és la
installació del CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC i, en especial, la installació i
manteniment del parc com element essencial del CRT.

c)

Mutu acord dels ens consorciats, el qual no es podrà adoptar dins dels 20 anys de
vigència del Consorci.

En els supòsits previstos a les lletres a) i b), l’acord de dissolució i liquidació del Consorci
s’adoptarà per la Junta de Direcció, a la qual correspondrà, en tot cas, decidir el que sigui
procedent pel que fa a la forma i al procediment a seguir per a la liquidació dels béns, drets i
obligacions del Consorci i la subrogació en els mateixos de les Administracions o els ens
consorciats.
Article 51è. Aportacions al Consorci.
La quantia de les aportacions amb què els municipis de Vila-seca i de Salou doten la Hisenda
del Consorci pel seu funcionament es satisfaran en el mateix percentatge que resulti dels
criteris de redistribució dels tributs locals delegats que s’estableixen en l’article 52 dels
estatuts .
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci del CRT per tal que sotmeti aquesta
modificació d’Estatuts a una informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis
en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
quedant delegat el Consorci per efectuar aquest tràmit i els que siguin necessaris fins a la
publicació de l’aprovació definitiva, mitjançant el present acord.
TERCER. El present acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts s’entendrà definitiu
per l’Ajuntament de Salou, si en el tràmit d’informació pública no es presenta cap allegació.
En el cas de formular-se allegacions dins el període d’informació pública, es faculta la Junta
de Direcció del Consorci per decidir sobre la seva estimació o desestimació i per procedir de
conformitat amb allò que estableix el punt cinquè de l’acord de la Junta de Direcció de 16 de
setembre de 2014.
QUART. Donar publicitat d’aquest acord plenari de l’Ajuntament de Salou en el tauler
d’anuncis municipal per un període de 30 dies.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Senyors i senyores regidors i regidores, senyores i senyors, bon dia.
La moció que se’ns presenta a aprovació té per objecte, com ja ha llegit el secretari,
l’adaptació dels Estatuts del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de conformitat a allò que
estableix la Llei 27/2013, de 27 de desembre. Es tracta de modificacions que determinen a
quin dels dos ajuntaments consorciats quedarà adscrit el CRT, en aquest cas a Salou,
l’especificació de la seu del Consorci, algunes modificacions de la composició i funcions de la
Junta de Direcció i el que per nosaltres és fonamental: la regulació dels mecanismes de
dissolució del Consorci i la determinació del percentatge de redistribució dels tributs locals
delegats al Consorci així com el percentatge de les aportacions de cadascun dels
ajuntaments. En aquest sentit hem de reconèixer que la major part de modificacions tenen
un caràcter més tècnic que altra cosa. Ara bé, pel que fa a la duració del consorci, 20 anys, i
a la distribució de tributs i càrrecs al 57 per cent per Salou i 43 per cent per Vila-seca,
nosaltres no hi podem estar d’acord i per això votarem en contra.
Sr. Granados, ara fa escassament un any, per ser exactes el dia 18 d’agost de 2013, aquest
Ple Municipal, i per unanimitat, aprovava una moció de tots el grups polítics, de ratificació
d’un acord de la Junta de Portaveus del mes de juliol pel qual es presentava una
contraproposta a la proposta de la Generalitat en la qual, a més d’afirmar-se ferma i
categòricament que Salou, i cito textualment, “té dret a percebre els tributs i impostos que
es generin al seu territori en l'àmbit del CRT”, consideràvem, repeteixo, tots els grups polítics
del Consistori i per unanimitat, que la darrera proposta de la Generalitat de distribuir els
tributs entre Salou i Vila-seca al 57% - 43% respectivament significava un gran perjudici per
a Salou que la Generalitat havia de compensar durant un període transitori de 10 anys, amb
la realització d’obres i infraestructures necessàries pel municipi, per un import equivalent als
ingressos que Salou deixés de percebre.
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La proposta, així mateix, assenyalava que abans que finalitzés la meitat del període, als cinc
anys, s'efectués una actualització i revisió del programa d’obres perquè, al final del període
transitori dels deu anys, les inversions no siguessin inferiors als ingressos deixats de
percebre. Tot això amb el benentès que un cop finalitzat aquest termini de 10 anys,
insisteixo, 10 anys, i les obres corresponents, cada municipi ingressaria els tributs dels fets
imposables totals que es produeixin dins el seu àmbit territorial del CRT. És a dir, nosaltres
acceptàvem el 57% - 43% per un termini de 10 anys, i només si es volia perllongar per 20
anys l’acord del CRT, Salou exigia que, passats els primers 10 anys, durant el segon període
de 10 anys més els tributs es distribuirien en el percentatge de 75% per Salou i 25% per
Vila-seca.
Doncs bé, desgraciadament, aquell acord, que semblava ferm, unànim, va durar molt poc,
un mes més tard o dos mesos més tard, el 18 de novembre, l’equip de Govern amb l’oposició
del Grup Municipal Socialista d’aquell moment, un vot d’UTPS i l’abstenció d’UMdC va aprovar
un acord acceptant íntegrament la proposta de la Generalitat, que implicava una fiscalitat del
57% - 43% durant 20 anys de duració, una proposta que al nostre parer no garantia les
inversions en compensació pels tributs deixats de percebre a la qual la Generalitat es
comprometia, ni els terminis de realització de les obres, que com s’està demostrant dia rere
dia es perllonguen en el temps i, malgrat que en el seu moment vostè, Sr. Granados, va
anunciar que les expropiacions de les obres per l’endegament del Barranc de Barenys
s’iniciarien a començament del 2014, ara ja es parla del 2016 i ja veurem. En qualsevol cas
vàrem perdre una gran oportunitat, com ja hem dit en d’altres ocasions, de fer valer davant
la Generalitat i davant el municipi veí de Vila-seca els nostres drets sobre els tributs del
nostre territori, d’acord amb l’assessorament del Sr. Gómez-Ferrer, jurista de reconegut
prestigi que va portar el cas, que per cert, i aprofito per deixar constància que en relació a
aquest assessorament, malgrat que va costar més de 100.000 €, no hem pogut disposar del
seu o seus informes jurídics, els quals, aprofitem per reclamar.
Resumint, no estem d’acord ni hi hem estat mai amb la duració de 20 anys del CRT, no
estem ni hi hem estat mai d’acord amb la distribució de la fiscalitat del 57% per Salou i el
43% per Vila-seca, i, per tant, votarem en contra d’aquestes modificacions dels Estatuts del
Consorci en la mesura que mantenen justament aquesta regulació. Gràcies.

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

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Mario.

Sr. García:
-Bon dia, regidors, regidores, públic en general. Bien, respecto a este punto, simplemente
manifestar que el voto del Grupo Municipal Popular será favorable a la moción, por cuanto lo
que se está aprobando es simplemente una adaptación de los estatutos del CRT de
conformidad con aquello que establece la «Disposición adicional vigésima de la Ley 27/2013
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local”. Esta ley
bajo la rúbrica de “Régimen jurídico de los consorcios” establece en su apartado primero que
“Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero (...)” y se establecen una serie
de criterios de prioridad, entre los que entendemos que cabe destacar su apartado g) del
mismo que dice que el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por
todo este período, a la administración pública que ostente el mayor porcentaje de
participación en el fondo patrimonial. En consecuencia los Estatutos se modifican
determinando que el consorcio quedará adscrito al Ayuntamiento de Salou.
De igual modo, y aprovechando dicha adaptación a la ley, también se modifican algunos
preceptos, aunque más que modificar, podríamos hablar de adaptar a la realidad existente
del consorcio, como pueden ser la dirección del CRT, la composición del mismo, etc, etc. Por
todo ello, entendiendo que lo que se está trayendo a este Pleno, lo que se está sometiendo a
votación es simplemente una cuestión técnica de adaptación a la nueva legislación el voto
del Grupo Municipal Popular será favorable. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Alguna intervenció més? No? Doncs si no hi ha cap intervenció
més continuarem.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE SALOU A
L'EFECTE DE QUE L'ALCALDE DEL MUNICIPI ES REDUEIXI EL SEU SALARI DE
CONFORMITAT AMB L'ARTICLE ONZÈ, APARTAT 3, DEL REIAL DECRET LLEI
1/2014, DE 24 DE GENER
Vista la moció que presenta el Grup Municipal Popular i que es transcriu tot seguit:
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“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
El art. 75 bis de la LRBRL establece que el límite máximo total de las retribuciones que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones locales por todos los conceptos
retributivos y asistencias corresponde fijarlo anualmente a los Presupuestos Generales del
Estado atendiendo, entre otros criterios, a la naturaleza de la Corporación local y a su
población según la lista que figura en dicho precepto, señalándose como referencia las
retribuciones de un Secretario de Estado.
Por su parte, el artículo undécimo, apartado 3, del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero,
de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas (BOE
núm. 22, de 25 de enero), incluye una nueva Disposición adicional nonagésima en la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 del
siguiente tenor literal:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley, el límite
máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por
todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su
caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación
de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su
población:

Habitantes

Referencia

Más de 500.000

100.000 euros

300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros
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75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros (…)”

En consecuencia, a través de la señalada Disposición adicional nonagésima de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se
determina el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones
locales por todos los conceptos retributivos aludidos en su art. 22.Dos –sueldo, complemento
de destino, complemento específico y productividad, más dos pagas extraordinarias-.
La Disposición transitoria décima de la LRSAL prevé un régimen transitorio para la aplicación
de las limitaciones referidas, estableciéndose que las Entidades Locales que cumplan con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago
a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de
morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75
bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
hasta el 30 de junio de 2015.
Por lo tanto, la excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades Locales
que cumplan con los requisitos mencionados en el momento de la entrada en vigor de esta
Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 como máximo, en tanto
sigan cumpliendo los requisitos mencionados.
Salou tiene una población aproximada de 26.700 habitantes, y su Alcalde, cobra un sueldo
bruto anual de 62.000 euros, por lo que de conformidad con la legislación mencionada le
pertoca percibir a un salario total de 52.250 euros, ya que su dedicación es del 95%.
A pesar de la excepción establecida en la Disposición transitoria décima de la LRSAL que
prevé un régimen transitorio para la aplicación de las limitaciones salariales como máximo
hasta junio de 2015, entendemos que debido a la gran desafección existente entre la
sociedad civil y la clase política, nosotros debemos ser los primeros en dar ejemplo, y no
aferrarnos a las excepciones temporales de una norma para no reducir el salario máximo que
podemos percibir.

En base a lo expuesto,
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El Grupo Municipal del Partido Popular de Salou propone a este Pleno el siguiente
ACUERDO:
Aprobar la reducción salarial del Alcalde de Salou, ajustándola a los topes establecidos en el
artículo undécimo, apartado 3, del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en
materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas mediante el cual se
incluye la Disposición adicional nonagésima en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Aprobar que la junta de portavoces determine la destinación concreta que se le dará a la
cuantía resultante de dicha reducción salarial, entre las partidas de seguridad ciudadana y
servicios sociales, pues incrementar la seguridad ciudadana de nuestro municipio y reforzar
las ayudas sociales que se otorga a la población más necesitada son hoy en día dos
prioridades que nos reclaman nuestros vecinos.”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots en contra (7 de CIU, 2 de UMdC, 1 de UTPS, 1
de RDS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino), 3 vots a favor del PP i 6 abstencions (1 de
UTPS, 1 del PSC i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra.
Sanahuja), NO APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sr. García si vol intervenir per defensar la moció?

Sr. García:
-Sí. Bé, el títol de la moció i el contingut de la mateixa ja és suficientment explicatiu, però
ens agradaria fer una breu explicació en defensa de la seva aprovació.
Per què presentem aquesta petició de reducció de sou? La Llei de bases de règim local,
concretament al seu article 75 bis, indica que el límit màxim de les retribucions que poden
cobrar els membres de les corporacions locals s’ha de fixar anualment als Pressupostos
Generals de l’Estat. Amb quins criteris? Doncs atenent, entre d’altres criteris, a la naturalesa
de la corporació local i en la seva població, fixant-se com a referència les retribucions d’un
secretari d’Estat.
I en el cas de Salou, tal i com s’ha dit a la moció, queda determinat en la franja de 20.001 a
50.000 habitants, establint-se com a referència el sou d’un secretari d´Estat menys un 45%.
I clar, tots ens podem preguntar i quin és el sou d’un secretari d’estat menys un 45%?
Doncs aquesta quantia està concretada i determinada a l’article undècim, apartat 3 del Reial
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Decret-Llei 1/2014, de 24 de gener, que sota el títol “de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas”, que va ser publicat al BOE núm.
22, de 25 de gener, el que fa és incloure una disposició addicional, la nonagèsima, a la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, i
determina aquest salari d’un secretari d’Estat menys un 45% i es concreta aquest salari en
una quantia màxima de 55.000 € anuals.
Com s’ha dit, actualment l’alcalde de Salou cobra una retribució anual de 62.894,72 €, i de
conformitat amb la llei hauria de cobrar 52.250 € anuals, ja que la seva dedicació es del
95%.
A la província de Tarragona, que nosaltres tinguem coneixement només al nostre
ajuntament es produeix aquesta situació. Amb l’entrada en vigor de la Llei també es trobava
en aquesta situació l’exalcalde de Torredembarra, el Sr. Massagué, però actualment només
Salou està en aquesta situació.
Som conscients que la “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local”
preveu un règim transitori per l’aplicació d’aquestes limitacions de sou fins el mes de juny de
l’any 2015 sempre i quan es compleixin uns requisits que són:
- complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic
- que el període mitjà de pagament a proveïdors no sigui superior a 30 dies del termini
que estableix la llei, és a dir, que no sigui superior a 60 dies
Però no obstant, considerem que en la situació actual que estem vivint, de crisi econòmica,
quan moltes famílies ho estan passant malament al nostre municipi, quan els polítics els hi
demanem un esforç i quan la desafecció de la societat civil envers la classe política cada
vegada es major, el pitjor que podem fer els polítics és aferrar-nos a les excepcions de les
normes per no reduir-nos el salari màxim que podem percebre.
Aquesta moció la presentem amb l’objectiu de que sigui aprovada, i que la quantia resultant
d’aquesta reducció sigui destinada a millorar la seguretat ciutadana i els serveis socials del
nostre municipi. Dues necessitats que els nostre veïns ens reclamen diàriament.
Creiem que qualsevol excusa que busquem per votar en contra aquesta moció ens deixarà
en evidència.
Demanem que es voti a favor per que és una mesura que agrairà la població. Perquè la
població el que no entén es que els polítics ens excusem en les excepcions normatives per
dilatar el compliment de la llei. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Alguna intervenció més? Sr. Zacarias si us plau.
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Sr. Henar:
-Gràcies. Miri Sr. García, nosaltres, els quatre regidors no adscrits de l’oposició així com
també el cap de llista d’UTPS, en nom dels quals tinc l’honor de parlar, no podrem votar a
favor de la seva moció pels següents motius.
En primer lloc perquè aquest Consistori no pot votar en contra de la Llei ni podem obligar a
l’alcalde a fer una cosa a la qual una normativa de rang estatal li dóna dret, a risc de caure
en prevaricació, és a dir, aprovar una cosa, en contra de la llei, com es diu en castellà “a
sabiendas”, és a dir, amb ple coneixement. Com vostès diuen a la seva moció, la Disposició
Transitòria dècima de la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, en
el seu apartat primer, preveu un període transitori per tal que els municipis que compleixen
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, ja ho ha explicat, i no superin en més de 30
dies el termini mitjà de pagament als proveïdors, puguin no aplicar aquesta mesura fins al 30
de juny de 2015, és una Llei de l’Estat aprovada pel Govern del PP. És veritat que l’alcalde
de la nostra Corporació s’ha acollit a aquesta transitòria, igual que és veritat que s’ha
comunicat a Madrid, i el Ministeri d’Hisenda, que està obligat en virtut d’aquesta mateixa
disposició transitòria que vostè invocava, en el seu apartat segon, el Ministeri d’Hisenda està
obligat a publicar les llistes dels municipis que reuneixen aquests requisits i no ho ha fet ni
ho farà, perquè no vol entrar en disquisicions sobre quin municipi compleix i quin no, és
evident, entre d’altres coses perquè és una feinada i també perquè evidentment estem a vuit
mesos de les properes municipals. En aquest aspecte, Sr. García, ha de reconèixer que la
Llei va tenir certes connotacions demagògiques, va servir perquè el Govern de l’Estat del
Partit Popular s’omplís la boca davant dels mitjans de comunicació de que havia rebaixat el
sou dels alcaldes i regidors i després, a la pràctica, com ja he dit, a 8 mesos de les eleccions
municipals encara no sabem els municipis que compleixen els requisits i els que no, i estem
segurs, insisteixo, que no es farà conèixer pel Ministeri perquè s’enfrontaria a molts
municipis governats pel Partit Popular que han fet la mateixa opció que Salou.
Ara bé, vostès en la seva moció apunten a una qüestió important: la “desafecció existent
entre la societat civil i la classe política” en relació als salaris astronòmics, en alguns casos,
que els representants polítics s’atorguen a sí mateixos. Per posar un exemple ben proper, el
cas de la Diputació Provincial de Tarragona, miri, el 6 d’agost de 2011 el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona publicava els sous dels diputats provincials, en el cas dels diputats
que cobren per assistències, que són tots aquells que tenen sous assignats per dedicació
plena a altres organismes municipals diferents de la Diputació, o treballen a la funció pública
o a l’empresa privada, doncs ens aquests casos cobren 522,18 euros per Ple, per participar
en les reunions de la Junta de Govern, Comissions Especials i Consells dels Organismes
Autònoms de la diputació cobren 435,15 euros per cadascuna d’elles i per ser membres de la
resta de comissions informatives 377,11 euros, i vostè em dirà, bé però al final quan cobren
aquests diputats provincials? Doncs miri, plens de la Diputació n’hi ha cada mes i reunions de
comissions cada setmana. Perquè es faci una idea, és tal la quantitat que un diputat que
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cobra per assistències pot arribar a cobrar que el sostre màxim que marca la normativa
reguladora és que un president de Comissió Informativa no pot cobrar més de 52.118,00
euros anuals i aquí sí que estem parlant de quantitats d’escàndol si sumem aquestes
quantitats a les que els alcaldes o regidors, especialment si són de govern, cobren al seus
ajuntaments.
Nosaltres no votarem a favor, Sr. García, ens abstindrem, per les raons esmentades, però no
podem estar d’acord, no podem estar d’acord, que els nostres representants cobrin aquestes
quantitats i ens comprometem, de forma solemne i ferma davant d’aquest Ple a què, si en
algun moment la ciutadania ens atorga confiança per governar aquesta ciutat, prendrem les
mesures necessàries perquè els regidors del nostre grup no percebin diners més que d’una
administració local i dediquin les retribucions per damunt d’aquesta, com proposem vostès
Sr. García, a altres necessitats prioritàries del municipi i especialment les que tinguin a veure
amb les necessitats socials.
Finalment, Sr. Granados, vostè és president d’una comissió informativa de la Diputació, la de
Coneixement i Qualitat, i membre titular d’altres dues: Actuacions Integrals al Territori i
Hisenda i Economia. Doncs bé, no perquè li obligui aquest Ple, que no ho pot fer o que
entenc que no ho ha de fer, però sí per consideracions ètiques en relació als ciutadans i
ciutadanes de Salou que més estan patint els rigors de la crisi econòmica, després d’aquest
debat, consideren que té una bona oportunitat per rebaixar-se vostè el sou, per decisió
pròpia, això sí. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies a vostè Sr. Zacarias. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Contesto per allusions o ho deixem per després?

Sr. Alcalde:
-No, així acabarem quan abans millor. Si us plau digui.

Sr. García:
-Sr. Zacarias, a veure, respecte a la seva intervenció doncs, evidentment en una part de la
seva intervenció coincidim plenament, la segona part de la seva intervenció. En la primera
part de la seva intervenció doncs evidentment no puc coincidir amb vostè, vostè parla que si
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s’aprovés en aquest plenari aquesta moció podríem estar parlant d’una possible prevaricació,
no és així Sr. Zacarias. El que estableix la Llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals amb aquesta transitòria que fa referència als municipis que compleixin
els dos requisits, que jo he esmentat anteriorment, poden dilatar l’aplicació d’aquesta norma
fins al juny del 2015 és una qüestió potestativa, no preceptiva, és a dir, poden, diu la llei
“poden”, no significa que ho hagin de fer, llavors entenc que mai, tot i que es pogués
aprovar en aquest plenari mai podríem parlar de prevaricació perquè és totalment potestatiu.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies.

Sr. Henar:
-Simplement Sr. Granados, molt breument, molt breument. Simplement Sr. García doncs
podria ser discutible, no entraré en termes jurídics però jo crec sincerament que en aquest
cas el Ple, jo puc estar d’acord o en desacord, he manifestat en nom del meu grup la nostra
opinió però el que és evident és que aquí no s’ha incomplert en absolut cap norma, és a dir,
s’ha pres una decisió, insisteixo que hi podem estar d’acord o no, però això és perfectament
legal.

Sr. García:
-Correcte.

Sr. Henar:
-I que la pròpia llei, insisteixo, en aquest cas aprovada des del Govern de l’Estat, pel Govern
del PP, permet. Per tant, escolti, és una decisió per majoria, que en aquest cas pren l’equip
de Govern, l’ha pres en legítima llei i no podem dir una altra cosa que plantejar aspectes de
caràcter ètic. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies. Sr. Otal.

Sr. Otal:
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-Gràcies Alcalde, bon dia a tothom. El vot respecte a la moció que presenta el Grup Popular
serà en contra, tot i que complementaré alguna de les raons donades pel Sr. Zacaries. En
primer lloc, dir i perquè quedi ben clar que aquest tema dels sous sembla que tingui una
tendència a tenir una actitud de correcció política. Doncs bé, jo diré tot el contrari, jo crec
que tradicionalment i al llarg de la història els alcaldes de Salou han cobrat tots més que
l’actual alcalde perquè es va fer una rebaixa i, a més a més, s’ha congelat i, a més a més,
significativament cobraven més els anteriors i tot això s’havia produït en un context de plena
normalitat i de consens, per què? Perquè es tenia la plena convicció, i jo la reitero, que fins i
tot, és poc el sou i ho dic clarament perquè aquestes coses s’han de parlar clarament i no
adoptar una posició fàcil, còmode i, fins i tot, demagògica. Salou no és un poble que es
pugui mirar estrictament per la població, la realitat és que la mitjana numèrica de Salou a
través de diferents variables com pot ser la producció de brossa, el consum d’aigua i la
població que realment hi ha aquí, els problemes i les decisions que genera, estem parlant
d’un poble de 80.000 – 90.000 habitants al llarg de l’any, un poble molt complicat que jo ara
no m’estendrè perquè no serè qui ho hagi d’explicar a ningú dels que hi ha aquí perquè ho
saben perfectament. Un sou de 60.000 € - 61.000 € per l’alcalde de Salou està plenament
justificat i s’ha de dir amb tota claretat, sigui l’alcalde que sigui, s’ha d’acceptar i no anar a
una posició còmode de rebaixes i tal, és respectable que ho faci, jo no ho faré això,
clarament.
En segon lloc, ja s’ha dit, el Sr. Zacarias ho ha dit, que estem dins del que és la normativa, la
llei, és veritat que contempla un període d’excepcionalitat en el qual Salou s’adapta
perfectament perquè tots els indicadors i variables econòmiques s’adapten al Pla d’ajust, a
l’estabilitat pressupostària, la despesa està força controlada, els proveïdors, etc, etc. Per
tant, el període transitori és perfectament vàlid. Hi ha uns informes del Sr. Interventor i del
Sr. Secretari que constaten que la situació és aquesta.
I, per últim, jo ho he de dir una vegada més i ho diré tantes vegades com sigui necessari,
aquesta moció crec, al meu entendre, que hi ha hagut oportunisme una vegada més perquè
l’aplicació o la petició d’aplicació d’aquesta normativa s’hauria pogut realitzar justament
abans perquè uns dels principals fonaments en els quals està fonamentat és la desafecció
ciutadana que és veritat però aquesta desafecció ciutadana fa mesos i mesos que es
produeix i això s’hauria pogut dir abans però, què passa? Que al mes de gener, febrer i març
el Partit Popular era possible que agafés l’alcaldia i en aquell moment no es fa i es fa, que és
de llibre, és de manual, de pàgina disset de llibre, de fer-ho immediatament després de
sortir. Per tant, una doble raó, per un costat no ho veig necessari i estic plenament d’acord
amb els sous que tenen els alcaldes d’avui i d’altra banda, una vegada més, l’oportunisme de
ficar una moció que és veritat que es presta a aconseguir rèdits polítics perquè és molt
correcte políticament de dir cal baixar el sou. Doncs jo no hi estic d’acord, per tant, el vot del
meu grup serà en contra.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies Sr. Otal per la seva intervenció.

Sr. García:
-Perdó Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Un moment Sra. Martina que crec que el Sr. García vol contestar al Sr. Otal.

Sr. García:
-Sí, molt breument. Bé, Sr. Otal aquí el que no estem parlant és del que han cobrat altres
alcaldes, és que aquesta moció no tracta d’això, és que sembla ser que confonen una mica
els termes. Aquí no estem parlant de si considerem que el sou de l’alcalde és més o menys
elevat, d’això no se’n fa menció en cap moment a la moció, a la moció el que es fa referència
és a una normativa existent, a la mateixa moció també fem referència a que hi ha una
transitorietat d’aplicació d’aquesta normativa dels municipis que compleixin uns requisits i
després fem la reflexió que fem i diem que entenem que com que ara hi ha una normativa
que limita els sous, no dels alcaldes sinó dels càrrecs públics, dels càrrecs públics, doncs bé,
doncs creiem que no cal esperar aquesta transitorietat sinó que es pot ficar ja en aquest
moment en aplicació. És a dir, el que no hem de confondre és que aquí s’està debatent
quant es cobra, quant es deixa de cobrar sinó que hi ha una normativa que limita, que limita
aquesta retribució dels càrrecs públics i, torno a repetir, pels càrrecs públics, no pels
alcaldes. És que sembla ser que aquí s’està portant el debat de la moció cap a un altre costat
i el sentit de la moció no és aquest, no és aquest i jo crec que vostè ho sap tan bé com jo.

Sr. Otal:
-Bé, només dir breument que efectivament té vostè raó però jo crec que entre la referència
del que tradicionalment han vingut cobrant els alcaldes de Salou, en el seu dia, no és una
xifra gratuïta i l’alcalde d’ara prové i deriva d’aquella situació prèvia, no és inventada, no és
un fet nou, és un fet que s’ha vingut mantenint crec que des de l’any 2000, em sembla, o
1999, per tant, és una referència a valorar, a valorar, en primer lloc. I després, el Sr.
Zacarias ho ha dit molt clarament, estem dins de la llei, estem contemplats dins d’una
excepcionalitat que es compleix, la pregunta és ja arribarà al límit màxim de l’excepcionalitat
del període transitori i llavors s’haurà de fer de comú acord, res més, és que això ja no dóna
per més.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, Sr. Otal, moltes gràcies.

Sra. Fourrier:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Bon dia a tothom, UMdC entenem que és una moció molt oportunista vist que durant el
mandat que vostè estava a l’equip de Govern vostè no ha obert la boca sobre aquest tema i
jo crec que hauria pogut posar aquesta moció fa cosa d’un parell d’anys o un any i mig i no
ho ha fet. Crec que jugar sobre el tema dels sous és una forma molt populista que queda bé
de cara a la galeria però jo crec que tots hem de ser una mica més responsables. Nosaltres
no entrarem en el debat i UMdC votarà en contra de la seva moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Martina.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Contesti Sr. García, si us plau.

Sr. García:
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-Sra. Martina a veure vostè diu que nosaltres no vam obrir la boca, evidentment no vam
obrir la boca perquè la normativa es va aprovar quan es va aprovar. Però vostès sí que van
obrir la boca com a partit, com a Grup Municipal d’UMdC van obrir la boca i li recordaré. Miri,
com diu el refrany “quien le ha visto y quien le ve”. Ara donaré lectura a una part de l’acta
d’un Plenari que va tenir lloc a l’inici d’aquest mandat, concretament al Plenari del dia 29 de
juny de 2011, quan el Sr. Pellicé, el seu portaveu, el seu líder polític li va preguntar el
següent al Sr. Alcalde. Sr. Pellicé: “En tot cas pregunto, vostè si entra a la Diputació té
previst de baixar-se el sou d’alcalde?”, Sr. Alcalde: “Jo tinc previst no cobrar un sou de la
Diputació sinó que anar pel tema del que siguin les assistències”, Sr. Pellicé: “Per tant,
cobrarà de la Diputació”. Quina diferència Sra. Martina. A l’inici del mandat el seu partit
preguntava a l’alcalde si cobraria de la Diputació a més del seu salari d’alcalde, avui li
contesto jo a la pregunta que al seu dia va fer el Sr. Pellicé, l’alcalde cobra de la Diputació un
màxim anual de 52.118 € i com alcalde de Salou 62.894,72 €. I vostè no vota a favor una
moció perquè redueix el sou aproximadament 10.000 € i aquesta quantia sigui destinada a
Seguretat Ciutadana i Serveis Socials. D’això li dic jo aquí una mutació política Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Perdó Sr. García, no em doni lliçons de moralitat, si us plau. Vostè, qui m’ha vist, qui em
veu i continuarà veient-me.

Sr. García:
-Sí, sí Sra. Martina.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Martina. Sr. Brull, si us plau.

Sr. Brull:
-He de marxar a la una i segurament no hi podré intervenir, lamentablement tinc unes altres
coses per un tema personal. Bé, molt bé Sr. García, una nova moció, la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local va entrar en vigor el 31 de desembre,
data de la seva aplicació per aquests ajuntaments que no compleixin els objectius
d’estabilitat pressupostària i no estiguin dins dels percentatges legals, que no és el cas de
Salou. Vostè, aleshores, el 31 de desembre de 2013 era regidor de Serveis Interns, primer
tinent d’alcalde, Déu n’hi do, i amb expectatives de ser alcalde el mes de juny d’enguany. A
més en els pressupostos de les diferents partides pressupostàries es va reflectir el mateix
sou que té actualment l’alcalde. Sorprèn, només sorprèn que quan vostè encara estava al
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govern i tenia expectatives de ser alcalde no es va plantejar aquesta reducció salarial que
avui ens presenta amb aquesta moció i jo li demano, com li demanava aquí la Sra. Martina,
també coherència. Jo crec que coherència l’hem de tenir tots.
I ara li explico alguna cosa més. Miri Sr. García, la desafecció de la societat civil i la classe
política no crec que estigui motivada per si l’alcalde de Salou cobra 62.000 € sinó, i aquí sí
que ens fiquem tots Sr. García, tots, jo crec que tots els qui estem a la vida política hem de
fer una gran reflexió, la gran desafecció ve motivada perquè la gent està farta de la manca
de coherència dels seus polítics i sobre el seu posicionament depenent de si governen o
estan a l’oposició, perquè la gent està farta que els polítics contractin als seus familiars afins
i que treballin sense haver tingut prèviament que demostrar res, perquè la gent està farta
per les agressions a la sanitat pública, perquè la gent està farta que en campanya electoral
tot sembli preocupació pels sentiments ciutadans i un cop acabada s’oblidin les promeses i,
torno a repetir, ens hi fiquem tots, perquè la gent està farta de les retallades en
dependència, perquè la gent està farta que no es plantegin solucions concretes als
problemes concrets, perquè la gent està farta de corrupció, per les trampes que surten a la
superfície dia sí i dia també, lamentablement tenim molts perquès. Jo no crec que sigui
només pel sou de l’alcalde de 62.000 € que es tingui aquesta desafecció.
Però tornem a les taules perquè no vull perdre l’esperit de la moció, últimament això de
l’esperit està tan en voga. Miri, a l’estiu Salou triplica la seva població, un augment xifrat de
més d’un 91%, amb un padró de 26.601 habitants a l’any 2013 que durant l’estiu arriba a la
cota de 62.775 persones, amb una mitjana de 52.917 habitants anualment i això vostè o els
qui han estat al govern en són prou conscients de la transformació o del volum que tenim a
Salou. Per tant, la meitat de les persones que passen per Salou, pernoctacions per motius
laborals, d’estudi, residència o turístic no estan censats, dades del 2013 repeteixo. En el
rànquing català Salou només apareix darrere de Santa Susanna, un petit poble del Maresme
amb un 141%, som els segons a Catalunya en el rànquing d’increment poblacional, en això
jo crec que estarem d’acord. Com a mitjana durant l’any els ciutadans de Salou superen els
50.000 i segons les taules el sou recomanat màxim per aquestes taules seria de 65.000 €,
durant dos o tres mesos de l’estiu la població és superior al 75.000 € i vostè em dirà, Sr.
Brull però aquest no és el debat. D’acord, d’acord, però sí que ens pot ser útil i didàctic
perquè la ciutadania vegi que Salou en cap moment de la seva història, els seus alcaldes han
tingut un sou més enllà dels recomanats per la FEMP o actualment pel Ministeri d’Hisenda i
que mai s’han sobrepassat. Miri, el sou de l’actual alcalde és coherent per una ciutat com
Salou i els pressupostos que gestiona o que gestionem, aquest va ser consensuat a l’inici de
la legislatura per tots els portaveus de tots els grups municipals que inclou el seu, si l’alcalde
considera que la seva situació és legal, que la és, i vol adherir-se a la moratòria establerta a
la DT 10a i vol mantenir-se fins a final de legislatura la mateixa, és la seva decisió. Miri, a
l’any 2015, el proper alcalde, ho deixo entre cometes, ja haurà d’adaptar-se. El que sempre
qüestionem Sr. Alcalde és quina ha sigut la seva dedicació parcial com a alcalde, això sí que
al seu dia també li vam comentar, encara que sigui d’una manera formal, que també hi va
estar vostè Sr. Mario García però això crec que serà una propera moció. El meu vot serà
d’abstenció.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Si us plau Sr. García.

Sr. García:
-Bé Sr. Brull, a veure, començo pel final de la seva intervenció, vostè mateix ja ha contestat
el que jo li havia de contestar i és que l’objecte de la moció no és tot el que vostè ha explicat
aquí, que si el municipi de Salou té una població molt més superior a l’estiu, que es pot fer
una ponderació global, etc, etc. És que aquí el que s’està portant a aquest Plenari, ja li he dit
abans al Sr. Otal, és que hi ha una normativa que diu el que diu, que ens pot agradar més o
ens pot agradar menys, hi estem d’acord, però l’objecte de la moció no és debatre sobre si
aquesta llei és correcte, és incorrecte, podria ser millor o podria ser pitjor, l’objecte d’aquesta
moció simplement posa damunt de la taula que hi ha una normativa que estableix un màxim
de salaris pels càrrecs públics, això per una banda.
Per una altra banda, diu vostè que hem de ser coherents, que ja m’ho ha dit la Sra. Martina,
i fa menció a que jo era regidor de RRHH i que aquesta llei, tota aquesta normativa es va
aprovar a principis de l’any 2014 i que el salari que es va posar als pressupostos per a
l’alcalde és el mateix que hi havia fins a aquell moment, perfecte, vostè sap que hi havia un
pacte de govern, que va incomplir el Sr. Granados i que va incomplir CiU, segons el qual en
aquests moments jo hauria de ser alcalde i no ho sóc per aquestes circumstàncies, per
aquest incompliment per part de CiU i per part del Sr. Granados.
Però clar, jo li volia aquí explicar una miqueta tota la correlació de fets i li diré perquè això és
així, perquè s’estableix aquest sou als pressupostos. Mire, es muy sencillo, el artículo 37 de
las Bases de ejecución del presupuesto lo que establece es el sueldo que tienen que percibir
los políticos, tanto los que están por asistencias como los que están a dedicación exclusiva.
¿Cuándo se confeccionan y aprueban los presupuestos? Se aprobaron en el Plenario del año
2013, Sr. Brull, haga usted un poco de memoria, se aprobaron en noviembre del año 2013.
¿Cuándo salió la nueva legislación que afecta a la reducción de salario del alcalde? En el año
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2014, es decir, cuando se confeccionan los presupuestos la ley que limita el salario máximo
de los políticos no existía Sr. Brull, no existía, hoy sí. ¿Entiende usted esta correlación de
hechos?

Sr. Brull:
-Yo creo que de lo que quizás se olvida es que durante este transcurso ha habido cuatro
modificaciones de crédito.

Sr. García:
-Déjeme acabar, déjeme acabar. ¿Entiende usted que los presupuestos se confeccionan o
deberían confeccionarse en base a datos objetivos? Al igual que las partidas del Capítulo 1
referentes a gastos de personal se confeccionan con la previsión de las nóminas que tienen
los trabajadores del Ayuntamiento, preveyendo trienios y otros conceptos, la de los políticos
se confeccionan con lo que establecen las Bases de ejecución. ¿Hace falta que le explique yo
cómo se confeccionan unos presupuestos? Creo que no, usted ya lo sabe. Le pondré un
ejemplo, imagínese usted que después de haber confeccionado los presupuestos sale una
norma estatal que determina la reducción de los salarios de los funcionarios ¿verdad que no
es la primera vez que eso sucede? ¿Verdad que no tenemos una bola de cristal que nos
permita anticiparnos a esas posibles modificaciones cuando confeccionamos los
presupuestos? Esa es la cuestión Sr. Brull, ni más ni menos. Cuando se aprobaron los
presupuestos en noviembre del año 2013 la normativa que hoy estamos comentando, que
hoy estamos debatiendo en este Pleno no estaba en vigor, es que ni tan siquiera existía, no
es que no estuviese en vigor, es que ni tan siquiera existía.

Sr. Brull:
-Se podía haber hecho una modificación de crédito y ya está.

Sr. García:
-Dice usted, no claro, es que el salario que está fijado en los presupuestos, claro es que es el
que hay en las Bases de ejecución, a lo mejor, a lo mejor, lo que aquí cabría preguntarse es
¿qué hubiese hecho el Sr. García si hubiese sido alcalde de Salou? Y ya le contesto yo, ya le
contesto yo, la primera medida que hubiese adoptado el Sr. García si hubiese sido alcalde de
Salou es ajustarse el salario de conformidad con la normativa que hoy estamos debatiendo,
que no le quepa ninguna duda Sr. Brull, ni a usted ni a ninguno de los aquí presentes. Esa es
la primera medida que hubiese adoptado pero como que hay unas personas de una
mezquindad impresionante que no tienen honor, que no tienen palabra, y que han
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incumplido un pacto de gobierno que estaba incluso firmado y rubricado por todos y cada
uno de ellos en un papel eso no lo pueden ustedes ver, por lo menos en este mandato, en
otro posiblemente sí Sr. Brull.

Sr. Brull:
-No voy a continuar en el debate pero usted se olvida de que en los presupuestos, durante el
ejercicio, hay una manera que se llama modificación de crédito en la que si hay voluntad
política se modifica y si usted debía de ser alcalde y quería aplicar esto tan simple como en
el mes de mayo lo modifica y punto y pelota.

Sr. García:
-Sí en el mes de junio lo hubiese modificado, en el mes de junio que es cuando me
correspondía a mi ser alcalde.

Sr. Alcalde:
-¿Ha acabado ya Sr. García?

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Muy bien, gracias. Excusem al Sr. Brull que ha de marxar.

Sr. Brull:
-S’ha de votar?

Sr. Alcalde:
-Ja prenem nota de que vostè no està a favor de la moció i que vol mantenir el seu vot
d’abstenció. Molt bé.
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Sr. Alijo:
-Sr. Brull vostè ha anunciat la seva abstenció.

Sr. Brull:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Gràcies.

Sr. Alijo:
-Perdó, un tema de tràmit. Tothom està d’acord que la votació és d’abstenció del Sr. Brull. És
un tema formal que estava anunciat que el Sr. Brull tenia que marxar a aquesta hora.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, que vagi bé Sr. Brull. Gràcies.

Sr. Brull:
-Gràcies, bon dia.

(EN AQUEST MOMENT EL SR. BRULL MARXA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA)

Sr. Barragán:
-Bé, la veritat és que em sorprèn, ho tenia molt amagat Sr. García que s’anava a baixar el
sou, la veritat és que ha estat sis mesos des de que es va aprovar el pressupost i no en
teníem coneixement, és més, es va posar el seu nom als pressupostos per fixar sobretot el
sou d’alcalde quan ho fos vostè o pretenia ser alcalde. Però bé, jo la veritat és que no em
referiré al que penso personalment de l’oportunisme i la hipocresia que denota aquesta
moció perquè potser dic coses que després no m’agradarà sentir. Per tant, només em
referiré a la part que tothom ha parlat sobre la part legal i és que aquesta moció presentada
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pel Grup Municipal del PP sobre el règim retributiu dels mebres de la Corporació Local arran
de les modificacions introduïdes per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local publicada el 27 de desembre de 2013, i puntualitzo, 27 de desembre de 2013, encara
no eren vigents els pressupostos. Sobre el sou de l’actual alcalde de Salou està totalment
d’acord i ajustat al que preveu l’esmentada llei ja que Salou compleix els objectius
d’estabilitat pressupostària, deute públic i pagament de proveïdors. En aquest aspecte es va
redactar a petició del propi alcalde un informe jurídic per part de la Secretaria i de la
Intervenció Municipal on s’expressava clarament que la retribució de l’alcalde està totalment
justificada des del punt de vista legal i aquest informe va ser presentat i comentat a la Junta
de Govern quan el Sr. García n’era membre. Per tant, era perfectament coneixedor de la
retribució. No diré res més.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Barragán. Vol contestar Sr. García?

Sr. García:
-Sí, de manera molt breu. Sr. Barragán hoy una vez más nos vuelve a tachar de oportunistas
e hipócritas, ya lo hizo en los medios de comunicación, pero es que a ver yo creo que no se
puede tener esa desfachatez porque es que vuelvo a repetirle, o sea ¿hace falta que le
recuerde o que les recuerde a todos ustedes en cada Pleno que ustedes firmaron un pacto
con el PP y que gracias a ese acuerdo están ustedes en el gobierno? ¿Y que gracias a ese
acuerdo ostentan ustedes la alcaldía? ¿Y que cuando llegó el momento de cumplir su parte
del pacto si te he visto no me acuerdo? Les recuerdo que el PP cumplió con su parte del
pacto y sólo ustedes, por su falta de moral, por su falta de ética, por su hipocresía y por su
falta de dignidad incumplieron de una forma totalmente mezquina lo acordado Sr. Barragán,
es así y usted lo sabe. Menciona que existen informes legales rubricados por el secretario y
por el interventor, si es que yo eso nunca lo he puesto en duda, yo eso nunca lo he puesto
en duda, quería revisar el presupuesto, y qué quiere que le diga yo, ¿yo voy a decir que esos
informes son ilegales o que rebatiera sus informes? No, si es que yo no cuestiono, es que en
la propia moción ya se dice eso, en la propia moción se habla de que existe una
transitoriedad de aplicación de la norma, en ningún momento estoy cuestionando que no se
pueda acoger el Ayuntamiento de Salou a esa transitoriedad, es así de sencillo Sr. Barragán.
No intentemos ahora desviar el debate a un tema que no se está cuestionando o un tema
que no se está poniendo en duda mediante la moción que se ha presentado Sr. Barragán,
solamente esto.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. García.
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300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

301.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A LA DESVINCULACIÓ DEL SECTOR-03 DEL SISTEMA
URBANÍSTIC DEL TRAM FINAL DEL BARRANC DE BARENYS, CLASSIFICAT DE SÒL
URBÀ, DE SALOU

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 1986/2014 de modificació puntual del POUM referent a la
desvinculació del Sector-03, del sistema urbanístic del tram final del Barranc de Barenys,
classificat de sòl urbà. Salou.
Tràmit: Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM.

Fets
1.

El Ple de la Corporació de data 30 d’abril de 2014 va aprovar inicialment la proposta
de “Modificació puntual del POUM referent a la desvinculació del Sector-03, del
sistema urbanístic del tram final del Barranc de Barenys, classificat de sòl urbà. Salou.
(MP-80)”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme –Àrea de
Planejament- en data abril-2014.

2.

Aquest acord i la modificació puntual de referència es van sotmetre a informació
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edicte al Diari El Punt (15-052014, al BOPT (19-05-2014) i al DOGC (20-05-2014). Així mateix, ha estat exposat al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i a la web municipal, no havent-se presentat
cap al.legació al respecte.

3.

Simultàniament al tràmit d’informació pública es va donar audiència als ajuntaments
de Cambrils i Vila- Seca, colindants d’aquest municipi. L’ajuntament de Cambrils ha
comunicat que la referida modificació puntual no interfereix amb els interessos del
municipi de Cambrils, mentre que l’ajuntament de Vila-seca no ha emès informe al
respecte.

Fonaments jurídics
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1.

Atès el previst als articles 76, 80, 85 i 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 els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

2.

Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 15 vots a favor (7 de CiU, 3 del PP, 2 de UMdC, 1 de UTPS, 1
de RDS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino) i 5 abstencions (1 de UTPS i 4 dels regidors
no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de “Modificació Puntual del POUM referent a
la desvinculació del Sector-03, dels sistema urbanístic del tram final del Barranc de Barenys,
classificat de sòl urbà. Salou. (MP-80). Abril-2014”.
Segon.- Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva de la modificació puntual
del POUM de referència i la seva publicació al DOGC.
Tercer.- Traslladar el present acord als STM Urbanisme i al Departament d’Informàtica, a fi i
efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Si no recordo malament aquesta és la tercera ocasió en la qual
aquest Ple debat aquesta qüestió de la desvinculació del Sector 03 del sistema urbanístic del
tram final del Barranc de Barenys, per tant és evident que les posicions estan molt clarament
fixades. Com en les dues ocasions anteriors els regidors que tinc l’honor de representar ens
abstindrem per les tres mateixes raons que ja vàrem explicar en els plens anteriors en els
quals es va debatre.
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En primer lloc, perquè històricament els regidors als quals represento han defensat una
proposta de solució a les avingudes del Barranc de Barenys que no comportés cap
expropiació als propietaris de béns immobles de la zona i així ho vàrem gestionar, en l’etapa
en la qual governàvem, amb l’Agència Catalana de l’Aigua quan vàrem, repeteixo, governar.
En segon lloc, perquè no estem d’acord que a Salou, com a conseqüència d’aquest
procediment es posi de manifest, un cop més, que pel govern de la ciutat hi ha ciutadans de
primera i hi ha ciutadans de segona. A uns, els de primera divisió, se’ls exonera de l’obligació
de pagar les despeses de l’endegament del barranc que estaven vinculades a les obres
d’urbanització del Sector 03, i a d’altres, als ciutadans de segona divisió, se’ls expropia
l’habitatge i es queden sense res, o amb ben poca cosa, amb els diners que puguin rebre per
l’expropiació, de ben segur, doncs no podran comprar un habitatge similar en un lloc de la
mateixa qualitat al municipi.
I en tercer lloc, perquè les compensacions que la Generalitat va oferir al municipi de Salou, a
canvi de cedir part de la fiscalitat, com ja he dit en el punt anterior, que ens corresponia del
CRT, no concretaven calendari, no adjuntaven projectes de les obres acordades i no
especificaven la quantia global de les obres ni determinaven les anualitats econòmiques a
contemplar en els pressupostos de la Generalitat per a la planificació i execució dels
projectes relacionats a l’acord entre els quals estava, en primer lloc, l’endegament del
Barranc de Barenys.
Malauradament el temps ens està donant la raó, malauradament per la ciutat, i unes obres,
les de l’endegament del Barranc de Barenys, que vostè al Ple de novembre del 2013, Sr.
Granados, ara fa un any, vostè va dir que començarien al gener del 2014, no han començat,
ni de bon tros i avui ja sabem, amb absoluta seguretat, que no començaran al 2014 i tan de
bo que poguessin estar plantejades al 2016. En alguna ocasió li he recordat, Sr. Granados, i
li torno a repetir, que la Generalitat, amb l’acord que vostè va signar, podria estar 40 anys
sense fer res i nosaltres no tindríem cap força legal per exigir-li res a la Generalitat. Això sí,
la fiscalitat perduda al CRT mai la recuperarem.
Tot i així Sr. Granados, malgrat que nosaltres hem dit en moltes ocasions que tenim
sobrades raons per votar en contra d’aquest punt, en la mesura que com a tota la ciutadania
de Salou ens agradaria que les obres del Barranc de Barenys s’iniciessin i s’acabessin en el
menor temps possible, nosaltres ens abstindrem, en el benentès que com que coneixem el
pa que s’hi dóna i no seria la primera vegada, i avançant-nos a possibles manipulacions
informatives dels mitjans públics de Salou li vull deixar molt clara una cosa Sr. Granados, que
vostè sap perfectament però que sistemàticament tergiversa, nosaltres no hem votat mai en
contra de les inversions al Barranc de Barenys sinó en contra de que vostè no fos capaç,
amb el recolzament de tot el Consistori de Salou, de que vostè no negociés unes condicions
de garantia de les inversions, una data màxima de realització de les obres, de que no fos
capaç de pactar un Acord de Govern en el qual es concretessin les anualitats necessàries per
fer possible les inversions pactades. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias. Alguna intervenció més?

Sr. García:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. García si us plau.

Sr. García:
-A ver, en el Pleno de la Corporación celebrado el 30 de abril de 2014 se aprovó inicialmente
esta propuesta de modificación, y ya entonces el voto del Grupo Municipal Popular fue
favorable.
Como consecuencia del acuerdo adoptado con la Generalitat de Catalunya el 19 de
noviembre de 2013, en el que ésta se comprometía a llevar a cabo y costear el
encauzamiento del Barranc de Barenys, ese acuerdo hace necesaria la presente modificación
a efectos de desvincular los suelos vinculados y no imputar los costes de obtención de los
mismos a los propietarios del Sector 03. Por lo tanto, en esta ocasión, por coherencia política
y por las explicaciones que ya dimos en su momento el voto del Grupo Municipal Popular
volverá a ser favorable. Si bien, sí que queremos solicitar de manera enérgica al equipo de
Gobierno que gestione los timings a efectos de que, tal y como ha mencionado el Sr.
Zacarias, todas estas obras se realicen en la mayor brevedad posible, estas obras y todas las
gestiones públicas que deban realizarse, porque este mal endémico lo estamos sufriendo en
Salou desde hace muchos años y porque el acuerdo que se llegó con la Generalitat
establecía un compromiso de realizar estas obras y se habló de que el compromiso se
efectuaría, se iniciaría antes de que finalizase este año.
Por todo ello el voto será favorable pero sí menciono una vez más esa solicitud al equipo de
Gobierno de que se gestionen los timings de conformidad con los acuerdos que si bien no lo
han escrito sí entendemos que eran verbales, que se lleven a cabo con la Generalitat de
Catalunya. Gracias.

Sr. Alcalde:
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-Bé, moltes gràcies Sr. García. Simplement remarcar-li que els timings tal i com estan anant
les reunions de les Comissions Tècniques s’estan complint i, per tant, no s’ha de patir. De
fet, això és una prova de que els tràmits es compleixen. Gràcies.

302.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PAU CS-26, DE
SALOU

Identificació de l’expedient
Expedient administratiu núm. 2186/2014 de modificació puntual del POUM referent a la
delimitació del Polígon d’actuació urbanística PAU CS-26. Cap Salou.
Tràmit: Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM.

Fets
1.

El Ple de la Corporació de data 18 de juny de 2014 va aprovar inicialment la proposta
de “Modificació puntual del POUM referent a la delimitació del Polígon d’actuació PAU
CS-26. Cap Salou”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme –Àrea de
Planejament-, i que, incorpora el Conveni urbanístic signat en data 15-05-2014 entre
Edificios Montroig, S.L.U. i l’Ajuntament de Salou.

2.

Aquest acord, la modificació puntual de referència i el Conveni urbanístic abans
esmentat es van sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edicte al Diari El Punt (03-07-2014, al BOPT (02-07-2014) i al DOGC (0207-2014). Així mateix, ha estat exposat al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i a la
web municipal.
Durant el termini d’informació pública, la companyia Endesa Distribución Electrica,
S.L. presenta escrit davant l’Ajuntament comunicant diverses qüestions relatives a les
infraestructures elèctriques de distribució que s’hauran de recollir en la tramitació de
l’expedient urbanístic.

3.

4.

Respecte a l’esmentat escrit d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L., els Serveis Tècnics
Municipals d’Arquitectura –Àrea de Planejament- en data 12-09-2014 ha emès
informe indicant el següent:

“Donada l’existència d’un Centre de Transformació en el àmbit, efectivament
tal com es manifesta en l’escrit, caldrà tenir-ho en compte en la redacció del
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projecte d’urbanització, tant pel que fa als aspectes tècnics com pel que fa als
aspectes econòmics.
A l’efecte de disposar d’informació precisa seria convenient demanar a Endesa
Distribución documentació gràfica precisa del traçat de les installacions que
entren i surten del Centre de Transformació, a l’efecte de poder determinar
la incidència de les mateixes en el àmbit del polígon urbanístic delimitat.”
Fonaments jurídics
1.

Atès el previst als articles 76, 80, 85, 98 i 99 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 els articles 107, 117 i 118 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

2.

Atesa la competència prevista a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, atribuïda al Ple.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 11 vots a favor (7 de CiU, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de la
regidora no adscrita Sra. Pino), 8 vots en contra (3 del PP, 1 de UTPS i 4 dels regidors no
adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja) i 1 abstenció de RDS, el
següent:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per Endesa Distribución Eléctrica, S.L. en data 29-072014, d’acord amb l’informe tècnic de data 12-09-2014 transcrit anteriorment.
Segon.- Aprovar provisionalment la proposta de “Modificació Puntual del POUM referent a la
delimitació del Polígon d’actuació PAU CS-26. Salou.”
Tercer.- Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona la documentació
necessària per tal que la informi favorablement i la remeti a la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya, qui també haurà d’emetre informe favorable prèviament a l’aprovació definitiva
de la present Modificació Puntual pel Conseller o Consellera de Territori i Sostenibilitat.
Quart.- Traslladar el present acord als STM Urbanisme i al Departament d’Informàtica, a fi i
efecte d’actualitzar la informació de la pàgina web municipal.”

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

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

Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, la proposta que se’ns planteja a aprovació provisional és la creació d’un polígon
d’actuacions discontinu, és a dir, amb dos espais diferenciats i no connectats, una part
situada al carrer Punta del Cavall i l’altra en l’extrem final del carrer Cala Font. Pel que fa a la
primera part situada al carrer Punta del Cavall, cantonada amb el carrer de la Costa, es
tracta de quatre solars de titularitat privada qualificats al POUM vigent, en part com
aparcament, exactament 1.140,03 metres quadrats i la resta, 5.404,72 metres quadrats, està
qualificat com a espai lliure públic projectat, projectat vol dir que no és públic, no és
titularitat de l’ajuntament, consta al POUM del 2003, és a dir que no sent encara propietat de
l’Ajuntament, el POUM el defineix com a sòl de titularitat pública destinat al que popularment
es diu zones verdes, parcs, jardins, zones verdes i espais per a l‘esbarjo, el lleure i l’esport i,
únicament, s’admeten, en aquests moments, construccions i installacions que ajudin a
aconseguir aquest fi, i al ser encara de titularitat privada l’ajuntament té l’obligació
d’expropiar-la i els titulars el dret d’obtenir un preu just. Per tant, estem davant d’una
expropiació obligatòria conseqüència del POUM que el defineix com a terreny lliure públic.
Ara bé, el problema és que per la falta d’activitat econòmica immobiliària i per manca de
previsió pressupostària també, l’ajuntament no té recursos per pagar el preu d’aquests
solars. Així, tal i com reconeix la documentació tècnica la qual cito literalment: “donades les
condicions econòmiques i la paralització de l’activitat urbanística, no és possible posar en
pràctica el mateix model de gestió i, per tant, no és possible l’obtenció dels sòls mitjançant
les rendes obtingudes de l’activitat urbanística”, això és el que diu l’expedient. És per això
que l’ajuntament ha arribat a un acord amb la mercantil EDIFICIS MONTROIG S.A,
propietària de dos dels solars referits, per tal que renunciï a la fixació del preu just de
l’expropiació, i a canvi pugui obtenir una requalificació de les seves finques que deixarien de
ser qualificats d’espai lliure públic i passarien a ser sòl urbà no consolidat, la qual cosa
permetria la construcció de 9 habitatges lliures, 9 habitatges en el que ara és zona verda.
Ara bé, com sigui que la totalitat dels metres quadrats que estaven dedicats a espai lliure
públic no pot disminuir al Cap Salou, se’ns proposa un joc de mans, tot el llom de la Punta
del Cavall, que ja és propietat municipal, que està preservat de qualsevol intervenció
especulativa immobiliària perquè està qualificat com de sistema urbanístic de comunicacions
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del Camí de Ronda, i per tant, ja és intocable, es pretén qualificar amb aquesta operació
com d’espai lliure públic com a contrapartida, sense que a la pràctica guanyem ni un metre
d’espai públic, doncs la Punta del Cavall ja era nostra i sí que perdem els 5.400 metres
quadrats del carrer Punta del Cavall com espai lliure públic, això sí, a canvi, segons diuen els
tècnics, de que l’ajuntament rebi uns ingressos de 300.000 o 400.000 €.
Doncs, mirin, nosaltres estem en absolut desacord, en absolut desacord. Al Cap Salou ja
s’han fet prou barbaritats immobiliàries, producte d’una etapa política de manca de control
democràtic sobre l’activitat econòmica i urbanística, perquè se n’han fet tantes i creiem que
no és el moment de plantejar la construcció d’habitatges en terrenys que el POUM del 2003
considera terrenys lliures públics o zones verdes, com més popularment se’ls coneixen. El
pagament de les expropiacions d’aquestes finques entenem que s’hauria d’haver previst fa
anys i no s’ha fet per part de l’equip de Govern. Aquest Ajuntament ha fet operacions que li
han reportat ingressos milionaris, com ara els de Bon Preu-Esclat, amb els quals s’hauria
pogut pagar sobradament el preu de les expropiacions d’aquesta zona. Podem entendre
actuacions que permetin treure càrregues a l’ajuntament en altres zones de la ciutat Sr.
Granados, però el Cap Salou no es toca, el Cap Salou l’hem de preservar perquè ja està prou
malmès. Per tot això, repeteixo, el nostre vot serà en contra.

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

Sr. García:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Sr. Granados, bien yo creo que el Sr. Zacarias lo ha explicado ya suficientemente bien. En
este caso concreto lo que hoy se trae a este Pleno es una modificación puntual del POUM
referente a la delimitación del Polígono de Actuación al cual se hace referencia en el propio
anunciado que es el PAU CS-26 y ¿por qué se trae esta modificación? Bueno pues se trae, ni
más ni menos, porque uno de los propietarios en su día solicitó que se llevase a efectos la
expropiación forzosa a la cual estaba obligado el ayuntamiento por ley y después de hacer
esa solicitud pues evidentemente se pudo comprobar que las arcas de la administración en
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esos momentos no estaban lo suficientemente, digamos, bien como para poder hacer frente
a esa expropiación. ¿Qué se decidió entonces? Pues se decidió negociar con esa propiedad y
se alcanzó un acuerdo mediante el cual los propietarios se comprometen a desistir de esa
expropiación forzosa a cambio de que se efectue la presente modificación. Pues bien, no me
voy a dilatar más porque vuelvo a reiterar que creo que el Sr. Zacarias ha sido lo
suficientemente extenso pero consideramos que en el caso que nos ocupa, la modificación
que se está planteando obedece principalmente a una falta de previsión, a una falta de
previsión respecto a la gestión presupuestaria y a si se podía hacer frente o no se podía
hacer frente a esa expropiación. Y, por todo ello, el voto del Grupo Municipal Popular será en
contra.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. El Sr. Marc Montagut demana la paraula, si us plau.

Sr. Montagut:
-Bon dia a tothom. Bé, senzillament en les intervencions que han fet tant el Sr. Zacarias com
el Sr. Mario, és cert que aquestes finques estaven planificades, com vostè ha dit, com a zona
verda, aquestes finques deriven del Pla General del 2003, ens trobem al 2014, els propietaris
ens van presentar aquesta possible actuació, es va valorar, tècnicament i políticament, i es
va entendre que era un opció que es podia tirar endavant.
Sr. Zacarias és cert que on estan ara ubicades les finques s’hi faran tres parcelles però
també és cert que hi queda una zona verda prou important que junt amb la que queda en el
Camí de Ronda que ara no és zona verda i que es qualificarà com a zona verda definitiva,
l’espai verd, en tot cas, no es perd sinó que es manté. I sobretot aquesta proposta arriba
també en el moment que l’urbanisme evoluciona i ens trobem al 2014, repeteixo, no al 2003
que és quan es va aprovar aquest Pla General.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Montagut.

Sr. Henar:
-Si em permet Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
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-Sí.

Sr. Henar:
-En resposta a la intervenció del Sr. Montagut, miri, jo no sé si vostè ha estat darrerament a
la Punta del Cavall, suposo que sí, suposo que sí, escolti Sr. Montagut, el millor que se li pot
fer a la Punta del Cavall és deixar-ho com està, deixar que la vegetació autòctona creixi,
deixar-ho com està, i ja està com està i està amb la consideració actual de terreny vinculat al
Camí de Ronda. Això és un joc de mans, no guanyem res que no tinguem, però és que, a
més a més, el construir més en una zona verda del Cap Salou sincerament a mi em cauria la
cara de vergonya. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, si no hi ha cap intervenció més seguim.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013
Finalitzat l’exercici pressupostari 2013 s’ha elaborat el Compte General de l’entitat local.
Aquest posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari contenint el conjunt de la documentació bàsica, complementària i annexos
previstos a la legislació vigent.
D’acord amb els articles del 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Comissió Especial
de Comptes en data 28 de maig de 2014 va informar favorablement sobre els estats i
comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013.
El compte general ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 144, de data 23
de juny de 2014 i exposat al públic 15 dies. Durant aquest període i 8 dies més, del 24 de
juny fins al 21 de juliol, no s’han presentat allegacions.
Finalment la Comissió Especial de Comptes de data 15 de setembre de 2014, va ratificar per
unanimitat dels membres l’informe inicial.
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Atès tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:

PRIMER. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013.
Integrant el Compte General de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme.
SEGON. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes, segons
s’exposa a l’article 212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004.

500.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

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

Sr. Henar:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Sr. Granados, molt breument li voldríem fer un suggeriment i un prec. Pel que fa al
suggeriment està relacionat amb el fet que algun camioner resident a Salou que paga els
seus impostos a Salou, i per tant també l’impost de circulació, ens ha fet arribar la seva
queixa pel fet que no poden aparcar a cap lloc de la ciutat, sigui al vial, sigui a la zona baixa
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delimitada per la via i el Barranc de Barenys, etc. I són multats sistemàticament per la Policia
Local. Nosaltres creiem que la ciutat permet l’habilitació d’algun espai per tal que aquells
ciutadans empadronats a Salou, que paguen el seus impostos aquí i tinguin la necessitat
d’aparcar el seus camions, ho puguin fer. Per tant, fem en aquest cas aquest suggeriment a
l’equip de Govern.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Un prec.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí.

Sr. Henar:
-Pel que fa al prec, està relacionat amb un desgraciat accident d’una nena de sis anys, el
passat dia 12 d’abril, que com a conseqüència de la caiguda del joc infantil de la piràmide de
cordes ubicada al costat de l’Espigó del moll es va trencar greument el fèmur esquerre. La
família, d’origen estranger, va presentar, tot seguit, una instància de sollicitud d’atestat que,
sembla ser que per algun error no se li va facilitar fins al dia 19 d’agost, és a dir quatre
mesos després. No vull que sigui imputable a la gestió de l’ajuntament però hi va haver un
error que va fer que tardés, en aquest cas, 4 mesos.
La caiguda des de 2 metres d’alçada d’aquest joc, com s’ha demostrat en aquest cas, pot ser
molt perillosa, Sr. Granados, per altres nens i nenes, per la qual cosa el nostre prec és
demanar que s’estudiïn mesures de seguretat en aquest tipus de joc per la canalla que
garanteixin que accidents d’aquestes característiques no es tornin a produir, o, si això no és
possible, si això no és possible la retirada total del joc. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Zacarias, lamentablement no ens han fet arribar aquesta incidència a
la qual vostè fa referència, el regidor tampoc ho sabia, ningú, que jo sàpiga, ens ha dit res.
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Sr. Henar:
-Tinc a la seva disposició els partes mèdics, etc, per si els volen.

Sr. Alcalde:
-Sí, però ningú ens ho ha fet arribar.

Sr. Henar:
-No tinc cap inconvenient en fer-li arribar el parte.

Sr. Alcalde:
-No perquè ens donem ja per informats, si vol fer-ho ho fa però em refereixo a què ja
prendrem nosaltres també mesures, s’interessarà la regidora d’Infància per veure què és el
que ha passat, com està aquest expedient i, a més a més, què passa amb aquesta, diguem,
atracció. I si s’ha de millorar la seguretat evidentment que es farà. De totes maneres també
farem un estudi de la incidència per veure si hi ha hagut altres casos similars o bé és un cas
concret, però no obstant que es reforcin les mesures. Gràcies per la seva aportació Sr.
Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies a vostè.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García, si us plau.

Sr. García:
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-Tenemos dos preguntas. En primer lugar, el pasado viernes, 19 de septiembre, pudimos
leer una noticia en la web municipal de Salou “Salou firma el contrato programa en materia
de Servicios Sociales”.
Y bajo ese título se explicaba lo siguiente: “La concejalía de Acción Social del Ayuntamiento
de Salou ha firmado un año más la firma del protocolo adicional de concreción para el 2014
del contrato programa para la coordinación, la cooperación y la colaboración con el
Departamento de Bienestar Social y Familia en materia de servicios sociales, otros
programas relativos al bienestar social y políticas de igualdad”. Y seguía diciendo la nota,
“para este año 2014, de acuerdo con lo firmado en el contrato-programa, el Departamento
de Bienestar Social y Familia, destinará al municipio de Salou un total de 83.487,00 euros”.
Bien, la verdad es que cuando leemos la noticia lo primero que supuso fue un susto y un
susto que le diré porqué, porque es que el contrato-programa que se va rubricando año tras
año, el del año anterior se había firmado por unas aportaciones de la Generalitat de
Catalunya al Ayuntamiento de Salou por un importe total de 325.988 €. Es decir ¿con la
noticia que leímos vemos que se ha producido un recorte de 242.501 €? Esta es la pregunta.

Sr. Alcalde:
-Bé, trasllado la pregunta al regidor competent.

Sr. Pascual:
-Li explicaré al proper Ple i li portaré totes les dades i veurà que no hi ha cap retallada.

Sr. García:
-Li agrairia perquè quan vam veure aquesta notícia la veritat és que ens vam quedar força
espantats.

Sr. Pascual:
-Doncs no s’espanti, no cal que s’espanti perquè les coses s’han fet bé.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. L’altra pregunta, si us plau?
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Sr. García:
-La segona pregunta. Bueno, el otro día también pudimos tener conocimiento a través de la
prensa que la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, la Sra. Ortega, había enviado una
carta, fechada el 26 de marzo del presente año, a todos los municipios de Catalunya
pidiendo colaboración para la consulta ilegal, bajo nuestro punto de vista, que pretende
llevarse a cabo el 9 de noviembre. También tenemos conocimiento que muchos
ayuntamientos, muchas corporaciones habían contestado a la vicepresidenta del Gobierno en
un sentido positivo o en un sentido negativo. Es esa la cuestión, la pregunta es muy simple,
simplemente preguntar si el Ayuntamiento de Salou, como tal, también ha recibido esta
emisiva por parte de la Vicepresidencia del Gobierno de la Generalitat y si se ha respondido
en algún sentido.

Sr. Alcalde:
-Mire Sr. García, le contestaré yo personalmente. Usted sabe que el Estado Español, palabra
que a usted le gusta mucho, no digo que no. Perdón, perdón, déjeme acabar y le pido que
no me interrumpa, un poco de educación y forma, si us plau. El Estado Español está definido
como un estado social, democrático y de derecho ¿de acuerdo? Y lo dice el artículo 1 de la
Constitución Española. Significa que las administraciones públicas tenemos la obligación de
cumplir la ley. Claro, esta carta se le contestó y se le dijo que siempre que fuese una
convocatoria legal. Porque mire usted, le guste a usted o no le guste, la Generalitat de
Catalunya y el Parlament de Catalunya también dictan y emanan leyes que las tenemos que
cumplir y yo como alcalde y en un estado de derecho siempre cumpliré todas y cada una de
las leyes que sean legales, acordes con la Constitución y en el marco del ordenamiento
jurídico.

Sr. García:
-Le agradezco la respuesta. Parece ser que vamos a coincidir en este caso, vamos a coincidir
respecto a esta respuesta que se ha dado a la Vicepresidencia del Govern de la Generalitat
de Catalunya, lo que sí que de alguna manera pues entendemos que cuestiones de un
calado tan importante, que de alguna manera comprometen a toda una institución pues
consideramos que no estaría de más que cuando se reciban misivas de este tipo pues se
pongan en conocimiento, a través de la Junta de Portavoces, a todos los miembros que
conformamos esta corporación porque a fín de cuentas la corporación la conformamos todos
y cada uno de los regidores que estamos hoy representados en esta Sala de Plenos Sr.
Granados.

Sr. Alcalde:
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-Mire usted Sr. García, esta misiva, que dice usted, yo creo que es un documento entre
administraciones públicas, yo no tengo ningún inconveniente en hacerle entrega y si quiere
usted copiar, que se le envíe copia o lo que quiera usted y darla a conocer, es igual. Pero yo
insisto, es una contestación puramente formal en la que se deja bien claro que el
Ayuntamiento de Salou solamente participará si es legal. Entendida la legalidad, entendida la
legalidad en el sentido amplio, con lo cual no le di ningún tipo de importancia porque
consideré que era una contestación correcta, una contestación marcada en el ordenamiento
jurídico y una contestación marcada en lo que es la propia Constitución, con lo cual no le di
la mayor importancia en el sentido que le da usted. Otra cosa es si yo hubiese contestado
una cuestión que fuese ilegal que me diga oiga usted cuando conteste en nombre del
Ayuntamiento de Salou hágalo en ese sentido y comuníquelo previamente, ningún problema.
Pero oiga yo creo que le he contestado muy correctamente con lo cual no le di la
importancia que usted ahora le quiere dar, pero claro imagino que la contestación no era la
que usted se esperaba sinó que se esperaba otra y mire usted, este alcalde ya le avanza que
en este y en cualquier otro tema no cometerá ningún acto de ilegalidad, con independencia
de que este alcalde se siente demócrata de acuerdo con la definición del artículo 1 de la
Constitución Española y este alcalde está a favor de que se le permita al pueblo, sea el
pueblo catalán, el pueblo andaluz o el pueblo español, con lo cual este alcalde está de
acuerdo con la ley de consultas que se hagan porque es una forma directa de participación
de los ciudadanos en la que las administraciones públicas y los gobiernos tienen la
posibilidad de escucharlos, escucharlos que es muy importante, con lo cual ya se lo digo.
Ahora, legal, constitucional y enmarcada en el ordenamiento jurídico.

Sr. García:
-Sr. Alcalde llevaba usted muy bien la respuesta hasta que se ha enzarzado usted solo, usted
solo, sin que yo le dijese nada pues se ha enredado y tacha a los demás o a los que no
opinamos como usted de ser menos demócratas que usted. Es decir, dice porque yo soy
muy demócrata, porque la Constitución Española, porque las consultas, mire, yo lo digo
abiertamente y lo digo así de claro, yo estoy en contra de esa consulta por ilegal y no por
eso, y no por eso soy menos demócrata que usted, que le quede bien claro, que le quede
claro.

Sr. Alcalde:
-Sr. García es que usted se da por aludido sin comerlo ni beberlo. Yo a usted no le he dicho
que no sea demócrata, yo le hablo de mi, escúcheme, escúcheme, escúcheme por favor,
hablo de mi, no de usted, yo he hablado continuamente de mi, es usted quien se da por
aludido y no sé porqué, si a usted ni le he mencionado ni le voy a mencionar, tranquilo.

Sr. García:
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-No pero usted lo que ha dicho es que usted es muy demócrata.

Sr. Alcalde:
-Sí, se lo digo sinceramente.

Sr. García:
-Entonces lo que hace es que por exclusión el resto somos menos demócratas o los que no
pensamos como usted somos menos demócratas.

Sr. Alcalde:
-Esto ya es el diálogo de los sordos.

Sr. García:
-Pero es que lo ha liado usted.

Sr. Alcalde:
-Por favor acabe. ¿Ha acabado ya?

Sr. García:
-He acabado.

Sr. Alcalde:
-Si no hi ha res més, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:21 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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