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Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 27 D'AGOST DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 19:00 hores del
dia 27 d'agost 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
JOAN ANTONI 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, Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén la
present acta.
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Hi assisteix també l’interventor accidental, Sr. IVAN ANDREU BARBERÀ.

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bona tarda, agrair a tots vostès la seva presència en aquesta sessió plenària del mes
d’agost. I abans de començar sí que voldria, en nom de la Corporació, donar la benvinguda a
la nova regidora d’Unió, a la Núria, i desitjar-li també molts èxits en aquesta nova tasca i en
la seva feina que pugui fer de cara al municipi, per tant, benvinguda.

Sra. Buira:
-Moltes gràcies, i també per l’acollida que he tingut durant aquests dies a la Casa, en nom de
l’alcalde i dels regidors, que m’han acollit molt bé. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Núria.

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 23 DE JULIOL DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 23 de juliol de 2014, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. NÚRIA BUIRA CLUA
Pren la paraula la Sra. Buira:
-Prometo, pel meu honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.
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(EN AQUEST MOMENT ES FA L’ACTE D’ENTREGA DE LA INSÍGNIA DEL MUNICIPI PER PART
DE L’ALCALDE A LA NOVA REGIDORA)
(APLAUDIMENTS DELS ASSISTENTS A LA SALA)

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies i com ja he dit anteriorment, sigues benvinguda a l’Ajuntament de Salou i en
aquesta Corporació.

300.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

301.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 3755 FINS AL NÚMERO
4292 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 3755 fins al número 4292 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

302.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE SALOU PERQUÈ
S'INSTALLIN DESFIBRILLADORS SEMIAUTOMÀTICS EN ESPAIS PÚBLICS DEL
MUNICIPI
Vista la moció presentada pel Grup Municipal Popular 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 agosto la
siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de
salud más importantes para la población.
La mayoría de las muertes evitables se deben a enfermedades coronarias, y se producen en
el medio extrahospitalario.
Se estima que cada año se producen en España más de 24.500 paradas cardiacas, lo que
equivale a una media de una cada 20 minutos, ocasionando cuatro veces más muertes que
los accidentes de tráfico, y la fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85
por ciento de las paradas cardiacas extrahospitalarias.
Para combatir este problema, diversos estudios científicos de investigación han demostrado
la efectividad, utilidad y el nulo riesgo de la utilización de los desfibriladores semiautomáticos
en los programas de atención inmediata realizados por personal no sanitario en espacios
públicos, y avalan que dicha utilización puede salvar la vida a personas que sufren una
fibrilación ventricular.
Así, dentro del Plan de Calidad, la Estrategia de Cardiopatía Isquémica, aprobada por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 28 de junio de 2006, contempla la
desfibrilación temprana como un elemento fundamental en el aspecto asistencial, en la línea
de lo expresado por un gran número de organismos médicos internacionales. Con esa
finalidad, el objetivo 6 de esta Estrategia incluye una recomendación consistente en la
necesidad de establecer un marco legal para la implantación y desarrollo de un programa de
desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos.
El artículo 162.3.b) del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad la competencia
compartida en la ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución
de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud
pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efectos sobre
la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica.
El Real decreto 365/2009, de 20 de marzo, dictado al amparo de la competencia del Estado
en materia de bases y coordinación de la sanidad, establece las condiciones y los requisitos
mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y
semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, y dispone que corresponde a la
autoridad sanitaria de la comunidad autónoma establecer el procedimiento de notificación de
la instalación de desfibriladores, los mecanismos necesarios para autorizar su uso, la
organización de los programas de formación para el personal no sanitario, la autorización de
las entidades formadoras, así como establecer los mecanismos de coordinación con otros
dispositivos, la promoción y recomendación de su instalación y los mecanismos de inspección
y control para asegurar el cumplimiento de lo que establece el Real decreto mencionado.
En desarrollo de la normativa básica mencionada, este Decreto fija los requisitos para la
notificación de la instalación de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y regula la
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organización de los programas de formación inicial, continuada y de personal instructor para
el personal no sanitario y la autorización de las entidades formadoras. Asimismo, con el
objetivo de controlar el cumplimiento de sus disposiciones, el Decreto regula el Registro de
desfibriladores fuera del ámbito sanitario y el Registro de formación para el uso de
desfibriladores por personal no sanitario, donde se inscriben, respectivamente, los
desfibriladores instalados fuera del ámbito sanitario por toda Cataluña, y el personal no
sanitario con formación para su uso, así como las entidades formadoras autorizadas.
Con respecto a la formación en el uso de los desfibriladores, este Decreto establece los
requisitos de la formación que deben tener las personas que deben aplicar, preferentemente,
la desfibrilación, y que se conocen como primeros intervinientes. Mediante la regulación de
programas de formación inicial y continuada y de formación de instructores, y de un régimen
de autorización de las entidades formadoras, el Decreto garantiza que la formación del
personal no sanitario se ajusta a las recomendaciones del European Resucitation Council, del
Consejo Catalán de Resucitación o de los otros consejos o asociaciones científicas del ámbito
de la resucitación bajo el European Resuscitation Council y a la evolución de las
características técnicas de los aparatos. En este sentido, las recomendaciones internacionales
hacen especial énfasis en la necesidad de realizar actualizaciones periódicas de la formación,
con el fin de no olvidar los conocimientos adquiridos, dado que, en el caso de la
desfibrilación, estos solo se ponen en práctica excepcionalmente.
No obstante, el presente Decreto abre también la posibilidad del acceso público a la
desfibrilación, en el caso de aparatos ubicados en la vía pública, y, en cualquier caso y con
independencia de la ubicación del aparato, en supuestos de necesidad cuando no haya
disponible un primer interviniente en el momento necesario.
La nueva regulación introduce, asimismo, medidas de simplificación administrativa, de
acuerdo con los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y de la Ley 26/2010, del
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña, sustituyendo la necesidad de una resolución de inscripción previa obligatoria en el
Registro de desfibriladores, por una notificación de la instalación del aparato en el
emplazamiento, mediante declaración responsable de cumplimiento de los requisitos legales,
con inscripción de oficio al Registro correspondiente.
Por los motivos expuestos,
El Grupo Municipal Popular, propone la adopción de los siguientes acuerdos:
1) Adoptar los trámites y medidas necesarias para que se garantice la presencia de
DESA (Desfibriladores Externos Semi Automáticos) en los centros deportivos
municipales y edificios públicos con mayor afluencia de personas, como puede ser
como puede ser el TAS de Salou, el Mercado Municipal, els casals de jubilats o el
propio Ayuntamiento.
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2) Adoptar las medidas necesarias para que se adquieran desfibriladores móviles
semiautomáticos que puedan estar disponibles en la sede de la Policía Local. De esta
forma los policías locales, que suelen ser los primeros en llegar cuando se da algún
tipo de emergencia, estarán preparados para atender este tipo de situaciones.
3) Adoptar las medidas necesarias para la puesta a disposición de los mismos a nuestros
equipos municipales, en especial cuando jueguen fuera, en instalaciones que no
garanticen tener medios suficientes para atender urgencias de este tipo.
4) Adoptar las medidas necesarias para realizar cursos de primeros auxilios y de
utilización de los desfibriladores a todos los monitores deportivos y personal de las
instalaciones deportivas y a garantizar la presencia de personal formado en el uso de
estos sistemas (DESA), en aquellos horarios en los que dichas instalaciones sean
utilizadas, así como que se ofrezca formación al personal municipal.
Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 9 vots a favor (3 del PP, 1 del PSC, 1 de UTPS i 4 dels
regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra. Sanahuja), 11 vots en contra
(7 de CIU, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino) i 1 abstenció de
RDS, NO APROVAR aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Bé, alguna intervenció?

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

Sr. Alcalde:
-Molt bé.

Sr. García:
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-En primer lloc, donar la bona tarda a tots els regidors i regidores, en especial a la Núria
Buira, que avui ha pres possessió, al públic en general, i als mitjans de comunicació.
Bé, en aquesta ocasió la moció és el suficientment extensa com per no tenir que explicar
gaire cosa més, simplement manifestar que creiem que amb l’aprovació de la mateixa
aconseguirem un benefici pel nostre municipi i tant de bo que no s’hagin d’utilitzar mai, però
que com diu el refrany “más vale prevenir que curar”. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. El torn de paraula l’iniciarem ara pel grup dels no adscrits encara
que no s’hagi donat compte en aquest Ple, que ve després, però els fets són els que són i,
per tant, donarem la paraula al Sr. Zacarias Henar.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados, regidors, regidores, especialment Sra. Buira, senyores i senyors molt
bona tarda. Bé, en nom dels quatre regidors no adscrits que estem a l’oposició una breu
intervenció sobre la moció presentada pel Partit Popular en la qual ja avanço que votarem a
favor perquè ens sembla una proposta raonable i necessària per Salou, raonable i necessària
en la mesura que està demostrat que la fibrillació ventricular és la responsable de fins al
85% de les parades cardíaques que es donen fora dels hospitals i que d’acord amb les dades
facilitades pel Ministeri de Sanitat l’efectivitat de la desfibrillació és d’un 90% dels casos
quan és possible d’efectuar-la en el primer minut de la fibrillació, mentre que cada minut de
retard en desfibrillar implica una reducció de la supervivència entre un 7% i un 10%, de
manera que després de 10 minuts les possibilitats de supervivència són mínimes. Per aquest
motiu la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular ens sembla correcta en la
mesura que coincideix amb les orientacions de les autoritats sanitàries del nostre país que
recomanen la ubicació dels desfibrilladors en els llocs on transitin un nombre important de
persones, per tal de garantir la immediatesa de la intervenció i especialment en centres
comercials, centres esportius, zones d’afluència de persones amb més risc, com són la gent
gran, fins i tot, en zones de platges.
Al mateix temps la proposta de que la Policia Local disposi d’algun desfibrillador extern
mòbil semiautomàtic amb capacitat de fer intervencions ràpides ens sembla també adequada
com a complement dels serveis d’urgències. Les innovacions tecnològiques possibiliten avui
en dia l’accés a la desfibrillació d’una forma segura i efectiva a persones amb un mínim de
formació i entrenament amb equips relativament barats, de poc pes, segurs per la víctima i
pel rescatador, de tal manera que en opinió del Ministeri de Sanitat un desfibrillador extern
semiautomàtic després d’unes breus instruccions pot ser utilitzat eficaçment per un nen de 9
a 12 anys. És per això que nosaltres, al marge de qualsevol altre consideració política aliena,
entenem que la proposta és bona per Salou i en la mesura que afavoreix la protecció de la
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salut dels nostres ciutadans i ciutadanes, raó per la qual i com ja hem avançat, la votarem a
favor amb el prec i la mesura Sr. Alcalde que es posin en funcionament en la major brevetat.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Simplement aclarir-li que l’equip de govern ja fa un temps que ve
treballant en aquest tema, per tant, gràcies per la seva aportació però que sàpiga que des
del govern hi estem treballant. Bé, alguna intervenció més? Sra. Martina?

Sra. Fourrier:
-Bona tarda a tothom. Considerem que és necessari i convenient que s’installin
desfibrilladors. Segons informacions la gestió sobre la installació d’aquests aparells està
bastant avançada i vostè, Sr. García, també n’hauria d’estar al corrent, ja que quan es va
iniciar el procés vostè estava a l’equip de Govern. Per tant, entenem que aquesta moció no
hi té lloc i hi votarem en contra. Deixant ben clar que els desfibrilladors s’han d’installar en
llocs i condicions adequats i segur que en breu així es farà. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Martina. Sr. Otal, no intervé?

Sr. Otal:
-No.

Sr. Alcalde:
-Doncs, Sr. Brull si us plau.

Sr. Brull:
-Molt bé, bona tarda. Intentaré ser breu perquè jo crec que ja s’ha dit tot i per l’explicació de
la pròpia moció, en referència a la proposta a través de la moció que presenta avui el Partit
Popular per la installació d’aparells desfibrilladors en diversos llocs, espais i centres i sense
entrar en el debat de retrets entre els anteriors socis de govern, que si fa un any ja estava a
la taula del Sr. García, que si l’actual equip de Govern ja té realitzades les bases per a la
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seva contractació, que si tu que si jo. Mireu, als Socialistes i a la majoria dels salouencs el
que realment ens importa és que s’installin els desfibrilladors en tots els espais que descriu
la moció i en tots els centres. El meu vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Brull. Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Sí, per començar pel final dir que comparteixo plenament el seu argument i nosaltres estem
en aquest sentit, el que passa és que també s’ha de saber tot i s’han d’aclarir les coses
perquè les coses són realment com són. Em sorprèn molt, sobretot a l’equip de Govern, que
el Sr. García presenti una moció ara que no té responsabilitats de govern quan fa un any i
mig que aquest equip de Govern li va encarregar la compra d’aquests desfibrilladors i ara
m’estendré i ho explicaré tot.
La veritat és que és una llàstima Sr. García tot el temps que ha utilitzat per redactar aquesta
moció que és el suficientment extensa i el que fa és una còpia del que és el Decret de la
Generalitat i que no l’hagués invertit en la compra o l’encàrrec que li va fer aquest equip de
Govern per aquesta compra. I, per si de cas, per si no se’n recorda Sr. García i per tal que
ho sàpiga tothom li volia recordar. Al novembre del 2013 la regidora de Comerç, la Sra.
Reyes Pino, en una reunió d’equip de Govern va informar que entre els acords que s’havien
pres en una assemblea del mercat municipal hi havia la compra de desfibrilladors pel
mercat, ho havien sollicitat els propis paradistes. En aquesta mateixa reunió de l’equip de
Govern recordo que el Sr. Felip Ortiz, regidor d’Esports, també va comentar que portava
temps, era una inquietud que tenia l’Àrea d’Esports, i ja havien tingut converses amb
diversos proveïdors per la compra d’aquests desfibrilladors. I va sortir també, ho recordo,
que el Sr. Marc Alarcón va dir, home doncs també per la Policia seria interessant que
tinguéssim desfibrilladors. Total que en aquesta mateixa reunió d’equip de Govern l’alcalde
va encarregar al Sr. García, com a responsable de Contractació en aquell moment, li va
encarregar que comprés desfibrilladors, que no comprés cada àrea uns desfibrilladors
diferents sinó que s’unifiqués tot aquest tema. A tots ens va semblar bé i va passar el temps.
Fixi’s si va passar temps que la Sra. Reyes Pino com que això no tirava cap endavant envia
uns correus electrònics al maig, al juny, diferents correus electrònics a l’àrea del Sr. García.
Aquest senyor no en fa ni cas, durant aquest temps no n’ha fet ni cas ni ha donat cap
contesta. Com ara pot tenir la barra de demanar aquests desfibrilladors si durant aquest
temps no ha fet res per poder-los comprar com li havia encarregat aquest equip de govern?
Per tant, la nostra indignació, nosaltres el que volem manifestar és que estem totalment
d’acord en què s’han de comprar els desfibrilladors però la nostra indignació precisament és
aquesta, com després d’un any i mig que ha tingut per aquesta compra, per aquest encàrrec
de l’equip de Govern ara se li ocorre presentar aquesta moció oportunista i fora de temps. Jo
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una vegada posat en antecedents amb tot el que acabo d’explicar i aquí hi ha la
documentació que ho acredita perquè de fet la Sra. Reyes Pino, el dia 30 de juliol fa un
informe tècnic i una proposta de compra i és arrel d’això, arrèl d’aquesta compra que parlo
amb la regidora i li pregunto si això no està fet i em diu que no, que al final han decidit
comprar-los ells sols amb la seva partida del mercat i jo li vaig dir que no, que això s’havia
de reemprendre i és a partir del dia 30 de juliol que aquest servidor, com a responsable de
Contractació inicia els tràmits per la compra dels desfibrilladors, a dia d’avui els hi puc dir
que s’ha parlat amb set empreses, s’han tingut les reunions que s’han hagut de tenir i només
queda pendent l’informe tècnic de la proposta de la compra. A més a més, els hi diré que hi
ha un acord amb l’àrea del Centre de Salud d’aquest municipi, el que és el Centre
d’Assistència Primària per tal que donin la formació pertinent a tots els treballadors que
s’estimi convenient. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, no perquè no
vulguem desfibrilladors sinó per inoportuna i el fora de temps que ho presenta el Sr. García.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán.

Sr. García:
-Per torn de rèplica, bé entenem que vulguin defensar a la Sra. Reyes Pino, això ho entenem
perfectament, som conscients que ser trànsfuga al final ha de tenir un preu, és evident que
el preu existeix i vostès l’han de defensar.

Sra. Pino:
-Sr. Mario, Sr. Mario.

Sr. García:
-Digui Sra. Reyes, digui.

Sra. Pino:
-Yo creo que ya vale.

Sr. García:
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-¿De qué vale?

Sra. Pino:
-Es usted un cansino.

Sr. García:
-¿Sí?

Sra. Pino:
-Sí.

Sr. García:
-¿Usted cree que soy cansino?

Sra. Pino:
-Sí.

Sr. García:
-Pues me tendrá que escuchar usted Sra. Reyes durante todos los meses que quedan de
mandato electoral afirmando que es usted una tránsfuga.

Sra. Pino:
-¿Por qué soy una tránsfuga? ¿Por qué soy una tránsfuga?

Sr. García:
-Y entiendo perfectamente que a usted le moleste y se ponga nerviosa.
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Sra. Pino:
-No, no, no.

Sr. García:
-Lo entiendo perfectamente Sra. Reyes.

Sra. Reyes:
-Usted tiene un acoso y derribo hacia mi persona, desde que entré en este ayuntamiento.

Sr. García:
-Es evidente que el equipo de gobierno le tenga que defender a usted.

Sra. Reyes:
-A mi nadie me tiene que defender. No, a mi no me defiende nadie.

Sr. García:
-Es una tránsfuga porque para mi lo es, para mi lo es, le guste o no le guste.

Sr. Alcalde:
-Sr. Mario una aclaración.

Sr. García:
-Dígame.

Sr. Alcalde:
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-La exposición que acaba de manifestar y que acaba de hacer el Sr. Jesús Barragán, en
representación del Grupo Municipal de CiU, no obedece a defender a la Sra. Reyes Pino que
nos merece todo el respeto como regidora que es de este ayuntamiento.

Sr. García:
-Es una valoración que hace, e igual que usted hace una valoración yo puedo hacer mis
valoraciones, faltaría más.

Sr. Alcalde:
-Déjeme hablar, déjeme hablar, aclararle el posicionamiento nuestro, ustedes piensen lo que
quieran.

Sr. García:
-Por supuesto.

Sr. Alcalde:
-Obedecen estrictamente a poner los puntos sobre las i.

Sr. García:
-Perfecto, es su valoración.

Sr. Alcalde:
-Déjeme. Como bien ha explicado y han oído todos esta es una oportunidad que tiene usted
para hacer ver lo que no es.

Sr. García:
-Ahora les voy a explicar yo lo que es.

Sr. Alcalde:
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-Y para pedir al equipo de Gobierno que haga el trabajo que usted debería de haber hecho.

Sr. García:
-No, ahora les voy a explicar yo lo que es, ahora les voy a explicar yo lo que es.

Sr. Alijo:
-Si us plau Sr. Alcalde, li demano que es respecti mínimament la paraula perquè montar
l’acta és complicat.

Sr. Alcalde:
-Siga Sr. García.

Sr. García:
-Como había dicho. A veure, el tema dels desfibrilladors s’hauria pogut posar en marxar
abans o després, evidentment que sí, no ho discuteixo, clar que sí, evidentment, per
suposat. Però els hi explicaré jo el perquè possiblement no s’ha pogut posar en marxa
abans. Miri, el primer dels motius és per l’incompliment d’un pacte de govern que havíem
signat el Partit Popular i Convergència i Unió, un incompliment que ens va obligar a
abandonar l’equip de Govern per dignitat, per coherència i per decència política, uns
adjectius dels quals no en podem presumir d’altres Sr. Granados.
El segon dels motius perquè si ens hagués donat temps a fer-ho, és evident que vostès
haurien aprofitat per, una vegada més, de manera interessada, acusar-nos d’haver invadit
competències. No és la primera vegada que ho fan, és absurd però no és la primera vegada
que ho fan. Es suposa que quan un equip de Govern treballa conjuntament parlar d’invasió
de competències és símptoma de que alguns no volen que aquell equip funcioni bé. La
transversalitat l’apliquen vostès quan els hi interessa i com els hi interessa però ja ha quedat
demostrat que a les regidories que va ostentar el Partit Popular l’objectiu era minar qualsevol
acció que poguéssim emprendre.
Suposo que si jo hagués dut a terme aquest projecte el titular llavors hauria sigut l’alcalde de
Salou obre una altra ponència d’investigació per determinar si hi va haver invasió de
competències en la contractació dels desfibrilladors. Com comprendran no els hi volíem
donar aquest gust, no volíem que l’Ajuntament de Salou tornés a estar a les portades dels
diaris per ser la rialla de tothom perquè en aquesta ocasió és evident que la matèria que
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estem tractant funcionalment és competència d’una regidoria i no és la meva sinó que és la
regidoria de Salut Pública i donat que des d’aquesta no s’ha proposat res en aquest sentit
nosaltres ho fem avui amb aquesta moció amb la intenció que si es considera una bona
proposta pel municipi s’aprovi sense buscar excuses banals. De totes maneres ens sorprèn
molt quan ve la Sra. Martina i fa referència a què aquest projecte es troba molt avançat i
que ja es trobava avançat quan nosaltres estàvem a l’equip de Govern, ara resulta que la
Sra. Martina en sap més de la contractació que el propi exregidor de l’Àrea de Contractació
que era jo, és curiós Sra. Martina resulta que vostè tenia més comunicació amb l’alcalde i
l’equip de Govern que jo mateix, això és bastant simptomàtic Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Jo ho vaig preguntar.

Sr. García:
-Es fa referència al fet que hi va haver una sèrie de reunions.

Sra. Fourrier:
-Escolti.

Sr. García:
-Digui, digui Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Estic a l’oposició però he de demanar informació per veure com està el tema.

Sr. García:
-Vostè demana informació, de què demana informació? De què demana informació?

Sra. Fourrier:
-Perquè és la meva feina.
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Sr. García:
-Vostè va i demana informació de com està el tema dels desfibrilladors?

Sr. Alcalde:
-Clar, hi ha una moció.

Sr. García:
-I vostè per què sap que el tema dels desfibrilladors s’ha de posar en marxa? Pregunto.

Sra. Fourrier:
-Vostè ha posat una moció i l’han deixat al casiller.

Sr. García:
-Ah, llavors és quan ho pregunta. No, és que vostè ha fet referència a què ja s’està actuant
des de molt abans.

Sra. Fourrier:
-A veure Sr. García, deixem-ho estar, deixem-ho estar.

Sr. García:
-D’acord, ho deixem estar. Es fa referència a una suposada reunió de l’equip de Govern del
novembre de 2013 on es diu que la Sra. Reyes Pino va dir que hi havia un acord del mercat
municipal. Perdonin, si això és cert, em poden ensenyar l’acta on consti aquest acord del
mercat municipal on hi hagi la reivindicació dels paradistes de que volen ficar desfibrilladors
al mercat? I si això fos veritat, a qui l’hi estan demanant? A la regidora Reyes Pino i per què
no ho va posar en marxa? Parlen també de que el Sr. Felip Ortiz també diu en aquesta
reunió que té la inquietud de que a l’Àrea d’Esports això també s’hauria de fer, evidentment,
és que possiblement l’àrea més implicada és la d’Esports però mai s’havia fet res. És a dir,
les àrees més implicades que són la de Salut Pública i la d’Esports mai havien fet res i resulta

 16
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

SECYI0MT

Núm. d’expedient

02-09-14 12:53

que ara quan el Partit Popular presenta una moció per implantar aquest tema al municipi de
Salou resulta que tot s’havia fet d’abans i que tot estava molt avançat. Perdonin, vostès
poden dir el que vulguin però això no s’ho empassa ningú, això no s’ho empassa ningú i li
diré més, si vostè Sr. Barragán, si vostè creu que això és bo pel municipi com a responsable
polític no s’han de buscar excuses banals per votar en contra. Diuen que si el Sr. Alcalde em
va encarregar a mi fer el tema de la contractació, però és que anem a veure, el Sr. Alcalde a
mi no em va encarregar res però és que ni que m’ho hagués encarregat ja he reiterat els
motius pels quals nosaltres això no ho hauríem pogut fer perquè llavors haurien dit que es
tractava d’una invasió de competències, és que això i ho torno a repetir que no és
competència de l’Àrea de Contractació, l’Àrea de Contractació l’únic que ha de fer és fer el
tràmit burocràtic pel tema de contractació i vostè ho hauria de saber Sr. Barragán com a
responsable que és ara de l’Àrea de Contractació. L’Àrea de Contractació el que ha de fer és
el tràmit de contractació amb una proposta de la regidoria corresponent i la regidoria
corresponent en aquest cas era la de Medi Ambient o la d’Esports que haurien d’haver fet
aquesta proposta i aquesta proposta mai, mai ha estat damunt de la taula perquè si hagués
estat damunt de la taula n’estic segur que vostès avui aquí haurien ensenyat aquest
document i no ho poden ensenyar perquè mai s’ha fet, mai s’ha fet i com menteixen no
poden acreditar-ho documentalment, és així de clar Sr. Barragán.

Sr. Alcalde:
-Ha acabat?

Sr. García:
-He acabat.

Sr. Barragán:
-Alcalde si us plau.

Sr. Alcalde:
-Un moment anem per parts i mantenim el torn.

Sr. Barragán:
-Ha acabat ja Sr. García? A veure vostè mateix es contradiu. Primer el que està dient ara de
que en el moment en què l’equip de Govern va tractar aquest tema podria haver-ho dit
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abans i potser hauríem decidit que fos l’Àrea de Salut Pública o l’Àrea d’Esports o la que sigui
però precisament com afectava a diferents àrees de tot l’ajuntament se li va encarregar a
Contractació perquè ho fes i, per tant, Contractació, aquest servidor, és el que ha fet, parlar
amb totes les regidories, demanar els informes de què necessiten, quants en necessiten, etc,
etc i a partir d’aquí començar aquesta contractació i si vostè això ho hagués fet fa un any i
mig quan se li va encarregar doncs ja estarien comprats. Per tant, vostè mateix es confon, fa
un any i mig, recordeu-vos, novembre del 2013. I sobre el que vostè diu, tot el que dic ho
puc demostrar amb documentació, aquí hi ha l’acta del mercat municipal, es va celebrar
l’assemblea el 27 de novembre de 2013, a la setmana següent la Sra. Reyes Pino en va
informar.

Sr. García:
-Pot llegir el paràgraf de l’acta on digui que els paradistes fan aquesta reivindicació?

Sr. Barragán:
-Els paradistes expliquen que els han fet arribar directament una oferta per tenir un
desfibrillador al mercat però la regidora els hi diu que l’ajuntament també està mirant
aquest aspecte i que està estudiant posar un model fàcil d’utilitzar per installar en diverses
dependències municipals.

Sr. García:
-Molt bé i llavors si això existeix, on està després la proposta de la Sra. Reyes Pino per fer-la
arribar a l’Àrea de Contractació? Vostè sap perfectament que això funciona així.

Sr. Barragán:
-Al final avorrirem a tothom.

Sr. García:
-Vostè sap que això funciona així, que des de l’Àrea de Contractació no ens podem inventar
els contractes que vulguem dur a terme, ha de ser sempre a proposta d’alguna de les
regidories competents.

Sr. Barragán:
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-Tinc jo la paraula, em deixa acabar?

Sr. García:
-Acabi, acabi.

Sr. Barragán:
-Ja li dic que si vostè hagués tingut ganes de fer això ho hagués plantejat en qualsevol
reunió i s’hagués acabat, hauria demanat els informes pertinents per començar formalment
l’expedient i això s’hauria acabat que és el que hem fet ara i amb això acabo. Per tant, ha
tingut un any i mig, un any i mig des de que se li va encarregar i llavors què diu ara que
hem incomplert pactes, què intenta dissimular i què intenta dir amb això? Un any i mig
senyors i amb 15 dies nosaltres estem en disposició de comprar els desfibrilladors, només
són ganes i interès i vostè mateix està dient: no ho vaig fer perquè no s’apuntés la medalla
l’alcalde. Però a què juguem?

Sr. García:
-Perdoni jo no li he dit res d’això i està gravat.

Sr. Barragán:
-A vostè no l’interessa, a vostè no li ha interessat.

Sr. García:
-Ara sí que li anava a dir això, però no ho he dit abans.

Sr. Barragán:
-Em deixa acabar?

Sr. García:
-I tant.
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Sr. Barragán:
-A vostè no li han interessat tots aquests temes precisament per això. Per tant, vostè s’ha
mogut en aquest ajuntament, durant aquests tres anys, s’ha mogut per interessos polítics i li
importen tres pepinos el poble i les propostes perquè no n’ha fet cap i una que fa la fa fora
de temps i quan no forma part de l’equip de Govern.
El de l’assemblea del mercat ja li he contestat. I amb això acabo. I el de la Regidoria de
Salut Pública serà perquè vostè ho diu, per què ha de ser aquesta regidoria i no cada
regidoria que tingui els seus defibrilladors?

Sr. García:
-Perfecte, m’està donant la raó.

Sr. Barragán:
-No, no, no.

Sr. García:
-M’està donant la raó, la regidoria no pot ser la de Contractació però ha de ser alguna de les
regidories afectades que vulgui fer aquesta proposta, vostè mateix m’està donant la raó.

Sr. Barragán:
-I tornem sempre al mateix.

Sr. Alcalde:
-Sra. Pino per allusions.

Sra. Pino:
-Buenas tardes. Sr. Mario jo sé lo que es una desfibrilación.
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Sr. García:
-Sí, yo también. Nunca la he tenido que utilizar gracias a Dios pero sé lo que es.

Sra. Pino:
-Yo lo sé porque ha sucedido en mi casa ¿de acuerdo?

Sr. García:
-Pues lo siento mucho.

Sra. Pino:
-No, no, déjeme hablar que me toca a mi, que después hay problemas para grabarlo.

Sr. García:
-No.

Sra. Pino:
-Ahora me toca a mi.

Sr. García:
-No se preocupe.

Sra. Pino:
-Ahora me toca a mi.

Sr. García:
-Hable, hable.
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Sra. Pino:
-Vale, pues déjeme hablar que ya ha hablado demasiado. Yo fui cuando nos dieron la
destinación deportiva que fui con una formación que había pedido Juan XXIII del modelo
para el desfibrilador pediátrico y para adulto y estábamos todo el equipo de Gobierno, todo
el equipo, usted también y dije, sería importante que para Salou siendo un destino deportivo
hubiese desfibriladores en distintos sitios, Sr. Mario sí. ¿Por qué me daba largas cada vez
que le preguntaba Sr. Mario, Mario, los desfibriladores? Ah, sí, sí.

Sr. García:
-Pero ¿qué tengo que ver yo con el Área d’Esports Sra. Reyes? Hay aquí un regidor
competente que es el Sr. Felip Ortiz. ¿Pero que tengo que ver yo con el Área d’Esports?

Sra. Pino:
-Sr. Mario, Sr. Mario estoy hablando yo. ¿Puede respetarme? ¿Me puede respetar? Que
ahora me toca a mi.

Sr. García:
-Sí, sí, le respeto.

Sra. Pino:
-¿Por qué me daba largas cuando yo le decía, Sr. Mario y el desfibrilador? Ah sí, sí, ahora se
lo voy a decir a Ripoll. Ha pasado un año.

Sr. García:
-Que no es mi competencia Sra. Reyes.

Sra. Pino:
-Pues lo hubiese dicho el primer día y me habría ido a buscar a otro.
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Sr. García:
-Si usted lo sabe perfectamente, estamos hablando de Esports ¿no hay un concejal de
Esports en esta Casa?

Sra. Pino:
-Usted siempre sabe perfectamente sacar balones fuera, sabe usted sacar balones fuera.

Sr. García:
-¿No hay un regidor de Esports en esta Casa?

Sr. Ortiz:
-¿Yo no te lo dije en el equipo de Gobierno?

Sr. García:
-Ustedes lo que les interesa me lo encomiendan a mi, es curioso.

Sra. Pino:
-Sr. Mario, Sr. Mario me senté con usted en su despacho. Déjeme hablar, por favor.

Sr. García:
-Hay un regidor de Medi Ambient y un regidor d’Esports y ahora resulta que era yo.

Sr. Alcalde:
-Sr. Mario, Sr. Mario por favor no interrumpa a la regidora, espere a que acabe.

Sra. Pino:
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-Sr. Mario ¿no que me senté con usted en su despacho para ver donde se podían poner?
¿Me va a decir que es mentira también y que miento?

Sr. García:
-¿Cómo dice usted Sra. Reyes?

Sra. Pino:
-Oiga que estaba con otras regidoras. Bueno, usted es un profesional de la mentira.

Sr. Alcalde:
-Está claro, yo creo que lo han expuesto todos. Tots han tingut l’ocasió d’exposar les seves
argumentacions, estan clares quines són les postures, jo crec que el públic i la premsa,
també es busca la motivació de la premsa, no Sr. Mario? Ha quedat clar com està la situació,
aquest equip de Govern, evidentment, aquest equip de Govern està per la installació dels
desfibrilladors, hi està des del primer dia, lamentem aquest retard, un retard degut, sembla
ser, a qüestions de que vostè no té clares quines són les seves competències i només aclarirli una qüestió, la Comissió d’Investigació que deia vostè no es va crear, es va crear una
Ponència i es va crear una Ponència perquè el Sr. Zacarias Henar, com a portaveu del Grup
Municipal Socialista.

Sr. García:
-He dit Ponència.

Sr. Alcalde:
-Un moment, deixi’m acabar, el portaveu del Grup Municipal Socialista va denunciar uns fets
greus que van passar quan el Sr. Pedro Lavilla era regidor d’Acció Social i en lloc de crear
aquesta Comissió es va decidir per una Ponència que és un tema molt més intern i que el
resultat de la mateixa és el que és.

Sr. García:
-Quin és el resultat Sr. Granados?

 24
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

SECYI0MT

Núm. d’expedient

02-09-14 12:53

Sr. Alcalde:
-Per tant, escolti, si vostè fos una miqueta intelligent aquest tema ni el tractaria.

Sr. García:
-Sóc més intelligent del que vostè es pensa Sr. Granados i vostè ho sap i vostè ho sap.

Sr. Alcalde:
-Doncs miri, miri quin és el resultat. No interrompi, escolti el que llegiré ara, miri quin és el
resultat, deixi’m acabar.

Sr. García:
-Ah, encara no ha acabat? Em pensava que ja havia acabat.

Sr. Alcalde:
-Sigui una miqueta educat, si us plau. I vostè Sr. Lavilla escolti això perquè tinc constància
que ha rebut algun e-mail i acabem ja amb aquesta història perquè ja n’hi ha prou. “A
l’atenció del Sr. Pere Granados. M’adreço a vostè per traslladar-li la més profunda indignació
per les declaracions del regidor Sr. Pedro Antonio José Lavilla Heras el pasat divendres 25 de
juliol del 2014 al Diari de Tarragona, li adjunto. Així mateix li adjunto l’article que al seu dia
va fer el Sr. Mario García, el 15 de febrer de 2013, i l’escrit que els treballadors ens vam
veure obligats a signar per defensar la nostra honorabilitat i que vam adreçar a vostè, al Sr.
Mario García i al Sr. Lavilla. Ara el Sr. Lavilla amb molta habilitat insinua que els educadors
socials alguna cosa sabien ja que, i cito textualment, hi havia una relació i un canal de
comunicació directe entre els educadors socials i la seva àrea. Vull que sàpiga que he
adreçat un e-mail al Sr. Lavilla en què, entre d’altres moltes coses, li he fet saber que durant
bona part del temps en què ha estat el meu regidor ha sigut un període en què
professionalment parlant m’he sentit profundament maltractat i menystingut com a tècnic i,
per tant, la seva frase és d’un sinisme injustificable. Finalment li demano que conjuntament
amb els meus companys es busqui la fórmula més adient per tal que tothom sàpiga que els
treballadors de l’àrea res vam tenir a veure amb el tema de los libros de los cuentos de la
abuela”. Ja n’hi ha prou Sr. Mario, i està a la seva disposició.
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Sr. García:
-Puc parlar ara Sr. Granados? Ha acabat?

Sr. Alcalde:
-Parli.

Sr. García:
-Molt bé. Vostè mateix m’està donant la raó, ara resulta que fa lectura a un document en el
qual hi ha un treballador social que diu que ells no van fer cap tipus de proposta perquè es
portés a terme el tema de la contractació de los libros de l’àvia. En què quedem? Anem a
veure, en què quedem? Ha d’existir una proposta per part de l’àrea competent, ho dic
perquè és evident que vostè està desviant l’atenció perquè aquí estem parlant de
desfibrilladors, no estem ara parlant de los libros de l’àvia, jo entenc que vostè vulgui parlar
d’això per desviar l’atenció perquè no té arguments de defensa, ho entenc perfectament i
això és evident. Però és que vostè mateix em dóna la raó, a veure, en què quedem, ha
d’existir aquesta proposta per part de la regidoria competent perquè l’Àrea de Contractació
pugui iniciar un expedient de contractació, sí o no? Vostè mateix amb la lectura d’aquest
document m’està certificant que sí, que segons el propi treballador social diu que ha d’existir
una proposta, llavors a partir d’aquí i li torno a reiterar, jo sé que no ho volen sentir però li
torno a reiterar, el tema dels desfibrilladors no és matèria de l’Àrea de Contractació, l’Àrea
de Contractació l’únic que fa és tramitar sota proposta de les regidories competents, per això
hi ha un decret de delegació de competències si no vostè tindria totes les competències i no
caldria que delegués en cap regidor. I aquesta matèria, la matèria dels desfibrilladors, li
torno a repetir, és matèria de Salut Pública i, en tot cas, també d’Esports, no és l’Àrea de
Contractació i entenc que el Sr. Barragán es vulgui penjar la medalla de que aquí els únics
que treballen per Salou són vostès, molt bé Sr. Barragán, enhorabona, són vostès els únics
que treballen per Salou la resta estan aquí d’escaparate, perfecte, sí senyor, només són
vostès, els hi hem d’agrair tot el que és Salou a vostè, perquè porta aquí tants anys que
evidentment li hem d’agrair a vostè que Salou estigui com està, ha sigut vostè el creador del
Salou actual, enhorabona.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, Sr. García està clar, claríssim i, a més a més, ha tingut més informació i també
tothom ha tingut més informació con los libros de la abuela del PP, molt bé. Gràcies.

Sr. Otal:
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-Sr. Granados, miri, bona tarda a tothom. Jo no volia intervenir perquè la moció com han dit
reiteradament en aquell sector d’allà és impecable, és una moció impecable i és útil i ho
tenia clar que tenia que votar que sí però una vegada més constato i davant un lamentable
espectacle al davant de tothom que s’ha produït aquí se’n pot treure una cosa bona, jo he
comprovat i ho torno a dir, Renovació Democràtica mai es prestarà a donar espectacles, com
avui ha passat aquí i molts dels espectacles venen a través de mocions que després ningú es
molesta en comprovar la seva eficàcia i a on van sinó que, i ho tinc anotat aquí i ho llegiré
literal, ho acabo de redactar, són estratègies oportunistes, plataformes de lluïment i font de
discussió estèril. Avui és l’exemple, no ho dic pel tema, que és impecable i és d’útilitat però
moltes vegades passa això, jo no em prestaré, jo pensava votar a favor i ara m’abstindré,
però jo no tinc que entrar en aquest espectacle lamentable que després de tot hi ha d’haver
uns aparells que són útils i que està comprovat. Que si estava començat, que si no, que si no
sé quantes coses, el que ha dit el Sr. Brull, s’han de ficar i punt i final i ja està i evitar-se tot
això, jo crec que la gent ha d’estar avergonyida en aquest cas i això ve una vegada més a
través de les mocions. És veritat que és un debat democràtic però també és veritat que aquí
s’han perdut molt les formes, s’han dit veritables barbaritats i, en definitiva són uns aparells
que possiblement haurien d’estar ficats fa tres o quatre anys, possiblement, igual quan
estàvem nosaltres al govern.

Sr. Alcalde:
-Aquesta és la realitat Sr. Otal. Fa temps que haurien d’estar installats. La Sra. Reyes Pino
crec que ho ha explicat molt bé, el Sr. Barragán, tots han explicat les seves argumentacions i
la veritat és que ja haurien d’estar installades i per això des de l’equip de Govern es ve
treballant perquè definitivament s’installin i segurament que ara es veurà la feina que és
absolutament eficaç.

Sr. García:
-Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-No, crec que ha tingut vostè temps.

Sr. García:
-És per fer una intervenció en relació a la intervenció del Sr. Otal.

 27
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0MT

02-09-14 12:53

Sr. Alcalde:
-Vol acabar ja amb aquest debat?

Sr. García:
-Sí, acabo ja amb aquesta intervenció Sr. Granados. Simplement fer una petita intervenció,
entenem el seu posicionament Sr. Otal però sí que lamentem, evidentment, que el seu vot
finalment sigui l’abstenció perquè si tots estem d’acord en què és un tema important pel
municipi perquè és un tema que pot resultar molt beneficiós i esperem que mai s’hagi de fer
servir però entenem que sota aquesta motivació i sota aquesta argumentació doncs el que
hauríem de fer, tal i com ha fet el Sr. Brull i tal com ha explicat el Sr. Zacarias, doncs és
votar a favor de la moció independentment d’aquest lamentable espectacle, com vostè
qualifica, que avui s’ha viscut al plenari. És el que jo considero, considero que hauria de ser
així però també som conscients que a alguns els hi agrada massa el protagonisme, que es
volen lluir, i ara a corre-cuita installaran uns desfibrilladors perquè el Partit Popular ha fet
aquesta proposta. Gràcies.

Sr. Otal:
-No ho faré, no votaré a favor perquè no vull que amb el meu vot s’atribueixin èxits alguns,
ni els uns ni els altres, m’abstindré.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, em sembla molt bé Sr. Otal perquè està clar que aquí s’està treballant per poder
installar aquests desfibrilladors i el Grup Popular són els qui han tingut la responsabilitat de
fer-ho durant un any i mig i no ho han fet.
I no pateixi que els desfibrilladors estan en marxa i s’installaran definitivament a la població
de Salou.

303.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE SALOU A L'EFECTE
DE QUE ES DECLARI PÚBLICAMENT PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SALOU QUE
EL SR. JORDI PUJOL HA PERDUT L'HONORABILITAT QUE LI VA PERMETRE, EN EL
SEU MOMENT, SIGNAR EN EL NOSTRE LLIBRE D'HONOR, I QUE NOMÉS CAL
REPROVAR ELS LAMENTABLES FETS QUE HA CONFESSAT A L'OPINIÓ PÚBLICA
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Vista la moció presentada pel Grup Municipal del PP, en data 7 d’agost de 2014, 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
El ex President de la Generalitat, Jordi Pujol, ha confesado públicamente que ha mantenido
durante décadas dinero en una cuenta en el extranjero sin regularizar.
En un comunicado remitido a varios medios de comunicación, fechado de 25 de julio de
2014, el ex President ha pedido "perdón" a quienes pueda haber "defraudado" por haber
mantenido ocultos los fondos -que no cifra en ningún momento- desde 1980.
De manera explícita en dicho documento el ex President de la Generalitat de Catalunya y
fundador de Convergència Democràtica de Catalunya manifiesta:
“Exposo tot això amb molt de dolor, pel que significa per la meva família i per mi mateix,

però sobre tot pel que pot significar per a tanta gent de bona voluntat que poden sentir-se
defraudats en la seva confianza , a la qual demano perdó. I també els demano que sàpiguen
destriar les falles d´una persona – per molt significativa que hagi estat- i que aquesta
declaració sigui reparadora en el que sigui possible del mal i d´expiació per a mi mateix”.
Y lo que es más grave, justifica dicha actitud manifestando que “lamentablement no es va
trobar mai el moment adient”, refiriéndose a la regularización de dichos fondos.
Todo lo acaecido tiene la suficiente entidad y gravedad por que se ha traicionado la
confianza de la ciudadanía, que durante muchos años confió en su persona, se ha golpeado
a la gestión pública y se ha insultado a la inteligencia de la ciudadanía con la justificación
dada (no haber encontrado en 34 años el momento adecuado para regularizar dicha
situación).
El ex President de la Generalitat ha firmado el libro de honor de la corporación en 2
ocasiones.
La primera de ellas lo hizo inaugurando dicho libro, el día 3 de agosto de 1996, bajo la
siguiente dedicatoria: “Desitjo a Salou, que és un municipi ben jove, que tingui una llarga

vida en la prosperitat i el progrés, el benestar i la convivència, el civisme i la catalanitat.
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Jordi Pujol”.
La segunda de ellas fue el 5 de agosto de 2006, y en esa ocasión manifestó: “Em complau

haver estat convidat a fer el pregó de les Nits Daurades de Salou. Això em permet felicitar
Salou pel desenvolupament esplèndid que ha tingut, molt potent però ordenat i amb qualitat.
I agriar-li el bon exemple que ha donat.
Ben cordialment
Jordi Pujol”
Es evidente que el comportamiento durante todos estos años, del que fuera el máximo
responsable de la Generalitat de Catalunya (un defraudador confeso de la hacienda pública)
dista mucho de ser un comportamiento “honorable” para constar en el libro de honor de
nuestra corporación, sino todo lo contrario, ya que el libro de honor del Ayuntamiento de
Salou está destinado a contener las firmas de todas aquellas personalidades que nos honran
con su visita, una visita que no nos puede honrar, pues en aquel entonces, el Sr. Pujol ya
tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales sin declarar.
Por los motivos expuestos,
El Grupo Municipal Popular, propone la adopción de los siguientes acuerdos al pleno de la
Corporación:
Que se declare publicamente que el Ayuntamiento de Salou no reconoce la honorabilidad del
Sr. Jordi Pujol por el hecho de que haya firmado en el libro de honor de la corporación,
reprobando los lamentables hechos que ha confesado a la opinión pública.
Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”

Vist que en data 19 d’agost de 2014, el Grup Municipal del PP presenta la següent
modificació de la moció transcrita anteriorment i que diu textualment:

“MODIFICACIÓN DE MOCIÓN

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, formulan la modificación que se
expondrá, respecto a la moción presentada en fecha 5 de agosto de 2014 bajo el título de
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE SALOU A EFECTOS DE QUE SE
SE DECLARE PUBLICAMENTE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALOU QUE EL SR.
JORDI PUJOL HA PERDIDO LA HONORABILIDAD QUE LE PERMITIÓ, EN SU MOMENTO,
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FIRMAR EN NUESTRO LIBRO DE HONOR, Y QUE SÓLO CABE REPROBAR LOS LAMENTABLES
HECHOS QUE HA CONFESADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

HECHOS:

PRIMERO.- En fecha 5 de agosto de 2014 el Grupo Muncipal Popular presentó moción
para discutir en el próximo pleno del mes de agosto bajo la siguiente rúbrica:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP DE SALOU A EFECTOS DE QUE SE
DECLARE PUBLICAMENTE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALOU QUE EL SR. JORDI
PUJOL HA PERDIDO LA HONORABILIDAD QUE LE PERMITIÓ, EN SU MOMENTO, FIRMAR EN
NUESTRO LIBRO DE HONOR, Y QUE SÓLO CABE REPROBAR LOS LAMENTABLES HECHOS
QUE HA CONFESADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.
SEGUNDO.- Con posterioridad hemos tenido conocimiento de que existe en el libro de
honor, la firma de otras personas que no son dignas de aparecer en el mismo, como la del
Sr. Matas.
Por los motivos expuestos,
El Grupo Municipal Popular, modifica la propuesta de resolución de nuestra moción en el
siguiente sentido:
PRIMERO.- Que se declare públicamente, por parte del Ayuntamiento de Salou, que el Sr.
Jordi Pujol ha perdido la honorabilidad que le permitió, en su momento, firmar en nuestro
Libro de Honor y que sólo cabe reprobar los lamentables hechos que ha confesado a la
opinión pública.
SEGUNDO.- Que se proceda de igual modo con todas aquellas personas que hayan podido
firmar en nuestro libro de honor y no sean dignas de aparecer en el mismo.
Mario García Vidal
Portavoz del Grupo Municipal del PP”
El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 3 vots a favor del PP, 12 vots en contra (7 de CIU, 2 de
UMdC, 1 del PSC, 1 de UTPS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino) i 6 abstencions (1 de
UTPS, 1 de RDS i 4 dels regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Arruego, Sr. Henar i Sra.
Sanahuja) NO APROVAR aquesta moció.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Molt bé. Té la paraula el Sr. García per defensar la moció, si us plau.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, y en este caso la moción también es meridianamente clara. La reciente
confesión autoinculpatoria del que fue president de la Generalitat de Catalunya durante 23
años, mediante la cual ha reconocido tener fondos en paraísos fiscales para evitar así tener
que hacer frente a su obligación, como cualquier ciudadano, de pagar sus impuestos a la
Hacienda Pública, ha generado una gran preocupación en la opinión pública.
Tal y como se escribía en el editorial de fecha 30 de julio de 2014 de un periódico cuyo
director ejecutivo estuvo recientemente haciendo el pregón inaugural de las “Nits Daurades
de Salou”, bajo el título “Ya no es honorable”, decía lo siguiente: “(…) Tampoco asistirá a

ninguna reunión de CDC o de CIU, de la que dejará de ser presidente honorario, se le retira
el tratamiento de Molt Honorable y el conceller Homs dejó entrever que devolverá las
distinciones que ha recibido de la Generalitat o incluso del Ayuntamiento de Barcelona. Es la
penitencia por el fraude continuado durante 30 años tanto a la Hacienda como al pueblo
catalán al que aseguraba servir, pero la expiación de su pecado también exige que la
confesión sea completa y no parcial, y que el propósito de enmienda sea firme. Y de
momento seguimos sin conocer la realidad de la evasión fiscal, si todo es fruto de una
herencia en el año 80, si ha habido más movimientos de capital o enriquecimientos ilícitos de
algún miembro de la familia Pujol, porque ayer mismo (dice el editorial) el juez Ruz imputaba
a uno de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola, por presuntos blanqueo y delito fiscal, mientras la
fiscalía anticorrupción abría diligencias a otro hijo, Oleguer, por presunto blanqueo de
capitales.” Y sigue afirmando dicho editorial que: “Se equivoca el president Mas cuando
asegura sobre el fraude fiscal que “no conozco detalles ni me interesan”, porque el
presidente de la Generalitat, por el bien de la institución, tiene que preocuparse por el fraude
cometido por uno de sus antecesores, con el que ocupó consellerias tan importantes como
Política Territorial o Economía y que además le ungió como heredero político. No se puede
pasar de puntillas sobre un tema tan grave, limitándose a mostrar pena y compasión, porque
el daño causado a la Generalitat y a Cataluña es ingente, y porque la sociedad exige una
investigación a fondo sobre el tema y sus ramificaciones (…)”.
Eso es lo que dice el mencionado editorial, y eso es lo que suscribimos plenamente como
Grupo Municipal.
Algunos se han escandalizado porque el PP haya presentado esta moción y hasta el diario
británico 'Financial Times' ha dedicado un editorial de su edición del miércoles 13 de agosto
al caso Pujol, que califica como "la vergüenza de Cataluña", bajo el título 'La vergüenza de
Cataluña, una mancha en España'. Jordi Pujol es calificado en el editorial como un"hipócrita
y evasor de impuestos".
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No somos un caso aislado, no somos el único municipio en el que se están planteando este
tipo de mociones o propuestas y les pondré algunos ejemplos y no les diré todas para no
aburrir a este plenario:
En Cartaya (un municipio de Huelva) el pleno ha aprobado por unanimidad la petición
socialista de revocar “de forma inmediata” el título honorífico de Hijo Adoptivo de la Villa de
Cartaya al expresidente catalán y a su esposa, que le fue concedio en 1996.
En Premià de Mar se quiere retirar el monumento, la plaza dedicada y el título de Hijo
Adoptivo al expresident. El PSC lideró la propuesta, mientras estuvo en el Gobierno de dicho
municipio, entre el 2004 y 2006, de otrogar la plaza y la estatua de Jordi Pujol, y ahora, ese
mismo partido propone que sea retirado.
En Tarragona se ha solicitado que se le retire también a Pujol la medalla de oro de la ciudad.
En Castellar del Vallés ICV ha presentado una propuesta para que se retire del Libro de
Honor de la ciudad la firma del Sr. Pujol.
Incluso en Barcelona, su alcalde, el Sr. Trias había anunciado que se le retiraría la medalla
de honor de la ciudad, al haber sido solicitado por el PSC. Y ante ese anuncio, el Sr. Pujol
registró el día 18 de agosto un escrito dirigido al Ayuntamiento de Barcelona, acompañado
de la mencionada medalla de oro de la ciudad que le fue otorgada por el plenario municipal
en el año 1992.
Y, como decía anteriormente, así muchos más ejemplos de otros municipios, pero no quiero
aburrirles con todos y cada uno de ellos.
Nosotros estamos solicitando que de manera pública esta corporación manifieste que el Sr.
Pujol ya no es digno de constar en ese libro de honor, en el libro de honor de nuestro
municipio. Estamos ante una petición o una resolución declarativa, cuyos efectos,
evidentemente, no van más allá de mostrar nuestra reprobación hacia actitudes que nunca
deberían producirse en política, y que por desgracia existen. Son actitudes totalmente
reprobables y censurables, independientemente del color político del que estemos hablando,
y por ese motivo, en cuanto se nos advirtió de que también constaban en el libro de honor
firmas de otras personas que no eran dignas de estar en el mismo, no dudamos ni un
segundo en ampliar la moción, para que se les de el mismo trato a todas y cada una de las
personas que hayan podido firmar en el libro de honor que no sean dignas de constar en el
mismo. Esa es la defensa de nuestra moción y por todo ello solicitimas el voto favorable a la
misma. Gracias.
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Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. García. Sr. Zacarias Henar.

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. Si em permet Sr. Granados una qüestió prèvia en relació al debat anterior, no hi
he volgut intervenir finalment però sí que li prego que en la seva condició d’alcalde doncs
intentem o intenti, millor dit, evitar aquestes situacions de controvèrsia personal, en fi,
d’enfrontaments directes, cenyim-nos al tema, penso que aquest consistori es mereix una
mica de respecte i, per tant, li prego que jugui aquest paper.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, si em permet, sincerament jo no crec que hagi faltat a ningú, eh.

Sr. Henar:
-No, no, no, no em refereixo a vostè.

Sr. Alcalde:
-És per aclarir-ho.

Sr. Henar:
-No, no, no.

Sr. Alcalde:
-Jo crec que he fet una intervenció molt correcta.

Sr. Henar:
-Respecte, quan parlo de respecte em refereixo a nosaltres mateixos.
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Sr. Alcalde:
-Com que m’ho diu a mi. Però aprofito el seu suggeriment per dir que cadascun dels regidors
i regidores de la corporació que facin una reflexió profunda de com han de plantejar les
seves mocions, de com han de defensar les seves mocions, d’acord? És una reflexió que ha
de fer cadascuna de les persones perquè si no després sembla ser que és l’alcalde qui està
vetant el dret a la llibertat d’expressió i vull que quedi ben clar això perquè alguna vegada
també ens ho hem pogut sentir o ens ho podem sentir Sr. Zacarias. Jo el seu prec l’agafo i el
trasllado als regidors i regidores de la corporació perquè veritablement facin un exercici de
responsabilitat, que defensin les seves mocions i els seus posicionaments a favor o en contra
de les mocions sense entrar en cap tipus de mena d’acusacions personals, perquè aquí sí
que n’hem sentit perquè s’ha presentat una moció per dir no sé què a una regidora i clar, tot
això s’ha d’evitar, té vostè tota la raó. Gràcies.

Sr. Henar:
-Molt bé, doncs en relació a la moció presentada pel Grup Popular, en aquest punt nosaltres
ens abstindrem perquè l’honorabilitat del Sr. Pujol, expresident de la Generalitat i, tal com la
moció el defineix, defraudador confés a la Hisenda Pública, aquesta honorabilitat ja l’ha
perdut davant dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya des del moment que va reconèixer
públicament tenir un quants milions d’euros en paradisos fiscals durant 34 anys, mentre era
president de la Generalitat. Ens abstindrem, com ja he dit, per considerar innecessari i, fins a
cert punt irrellevant un acord en aquest sentit quan el poble de Catalunya ja l’ha condemnat
irremissiblement.
Sr. García, el Sr. Jordi Pujol va signar al nostre Llibre d’Honor no com a ciutadà sinó com a
president de la Generalitat, i al president de la Generalitat, mentre estigui en l’exercici de les
seves funcions, el poble de Catalunya ha de retre-li homenatge, sigui qui sigui, i pertanyi al
partit que pertanyi. I la història no la canviarem perquè arranquem una pàgina del nostre
llibre d’honor o perquè declarem la pèrdua de l’honorabilitat del Sr. Pujol o del Sr. Matas o
de qualsevol altre. El mal que el Sr. Pujol i la seva família han fet a Catalunya és
vergonyosament irreparable, però no tingui cap dubte, Sr. García, que amb el pecat va la
penitència. Amb aquesta conducta fraudulenta la memòria del Sr. Jordi Pujol anirà a parar a
les escombraries de la història a la qual passarà com un gran estafador independentment de
les responsabilitats judicials que amb absoluta seguretat li seran reclamades si les té.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacaries. Sr. Otal.
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Sr. Otal:
-Sí, gràcies. La meva intervenció és gairebé millimètricament igual, vagi per endavant la
nostra condemna i el rebuig ferm al contingut de l’escrit remès pel Sr. Jordi Pujol als mitjans
de comunicació el dia 25 de juliol on reconeixia de forma explícita que tenia uns diners a
l’estranger, en paraisos fiscals i que no li havia donat temps en 34 anys de regularitzar. És
evident que això és condemnable i, com molt bé ha dit el Sr. Zacarias, la pròpia Catalunya,
el propi poble i la història el condemnarà. Ara bé, en el que jo no hi coincideixo amb el Sr.
García és amb la claretat de la moció perquè per una banda a la rúbrica de la moció demana
explícitament que se li retiri l’honorabilitat que no és ni a l’Ajuntament de Salou a qui li
correspon sinó que, a més a més, s’ha produït de forma explícita, jo crec que l’Ajuntament
de Salou no és qui per treure l’honorabilitat, és quan la detenta explícitament i els exemples
que ha ficat no són representatius perquè una cosa són carrers, places, premis, pavellons
municipals que tinguessin el seu nom, això sí que és una honorabilitat explícita, i una altra
cosa és signar en un llibre que és una petita part de la nostra història i les pàgines de la
història tenen pàgines agradables, boniques i transparents i les pàgines a vegades són
també confuses, tristes i lamentables. I estaria bé no deixar de reconèixer el pas de
persones de rellevància per Salou en el moment que ho eren. Com molt bé ha dit el Sr.
Zacarias, en aquest llibre hi ha intellectuals, hi ha artistes, hi ha polítics, hi ha de tot, no
crec que fos una bona idea i, a més a més, no reconeixeríem la nostra pròpia història de
deixar constància que ha estat aquella persona en aquelles circumstàncies d’aquell moment,
la situació després és diferent. Per tant, jo també m’abstindré, tot i que com he dit al
principi, els fets són clars, són reconeguts i és el propi poble de Catalunya qui el jutjarà. Per
tant, ens abstindrem.

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

Sra. Fourrier:
-Moltes gràcies. Com a Grup de UMdC condemnem i desaprovem qualsevol actuació que vagi
en contra de la legalitat. Qualsevol acte d’apropiació indeguda o frau fiscal ha de ser
convenientment castigat.
No obstant això, en relació a la moció que presenta el Grup Municipal del PP de Salou dir que
als pocs dies de la confessió del Sr. Jordi Pujol vostè, Sr. García, va presentar una moció en
la qual demanava que es declarés que el Sr. Pujol ha perdut l’honorabilitat que li va
permetre, en el seu moment, signar al llibre d’honor de l’Ajuntament de Salou. Davant de la
revolta d’aquesta moció, en alguns medis de comunicació es va fer córrer la veu que el Sr.
Jaume Matas també havia signat aquest llibre. En conseqüència el seu grup ha presentat una

 36
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

SECYI0MT

Núm. d’expedient

02-09-14 12:53

nova moció, en la qual es demana que també es tregui del llibre d’honor al Sr. Matas i
qualsevol persona que no sigui digna d’aparèixer-hi.
El Sr. Pujol ja ha fet ell mateix entrega de tots els honors i privilegis concedits durant la seva
trajectòria política. Jutjar-lo correspon a la justícia i els honors ja els ha perdut des del
moment en que ell mateix va reconèixer els fets, i en tot cas, l’Ajuntament de Salou no té
cap competència per treure l’honorabilitat a ningú.
Reafirmant-nos en la nostra ferma condemna i desaprovació de qualsevol acte de corrupció,
sigui del partit que sigui, però, entenem com a improcedent la moció, i hi votarem en contra
per considerar, com he dit anteriorment, que l’Ajuntament de Salou no té cap competència
per donar o treure l’honorabilitat a ningú. Deixem treballar a la justícia. Creiem que no
podem aniquilar les pàgines del llibre d’honor de l’ajuntament. I escolti’m, la història ja el
jutjarà. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sra. Martina. Té la paraula el Sr. Brull, del Grup Municipal del PSC.

Sr. Brull:
-Molt bé. Aquesta moció que presenta el Partit Popular, de fet bastant diferent a la
presentada amb anterioritat, on es diu que es declari públicament per part de l’Ajuntament
de Salou que el Sr. Jordi Pujol ha perdut l’honorabilitat que li va permetre en el seu moment
signar en el nostre llibre d’honor i que només cal reprovar els lamentables fets que ha
confessat a l’opinió pública. Anem per parts. A la part final de la seva moció de forma
contundent i clara, reprovo, els Socialistes reprovem el comportament de l’exhonorable, ho
considerem decebedor i volem que s’investigui fins a les darreres conseqüències, qui l’ha fet
que la pagui, però deixi els nostres representants, que en tenim, al Parlament que realitzin
les comissions o reunions que siguin necessàries per aclarir aquest afer i que expliqui l’origen
dels diners i fins aquí estem d’acord.
L’altra part, que es declari públicament per part de l’Ajuntament de Salou que el Sr. Jordi
Pujol ha perdut l’honorabilitat que li va permetre en el seu moment signar al nostre llibre
d’honor. El tractament protocollari de Molt Honorable la reben tots els presidents de la
Generalitat, fins i tot, després de deixar el càrrec, la llei no preveu que a ningú se li pugui
retirar aquest tractament i en el cas concret que vostès apunten això de retirar-li
l’honorabilitat no ens correspon als municipis, en tot cas serà el Govern de la Generalitat o el
Parlament de Catalunya.
Però tinc un dubte sobre aquesta moció Sr. García, aquesta moció que presenten vostès avui
aquí s’ha presentat a Reus, Cambrils, Castelldefels, a Premià de Dalt o a qualsevol dels
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quaranta municipis on estan vostès al govern? La resposta ja la donaré jo, no. A més, estic
convençut que en alguns dels municipis també l’exhonorable va signar al llibre d’honor i
vostè m’ha comentat i m’ha dit, però vostès els Socialistes han presentat una moció a Premià
de Dalt, sí, sí, és així, van presentar una moció però és molt diferent a la que vostès
presenten. La que nosaltres presentem és la retirada de fill adoptiu de la ciutat que es dóna
a través d’un expedient, a través d’un expedient i ja veurem com acaba aquesta moció que
han presentat els Socialistes al municipi de Premià de Dalt.
Però podem revisar la trajectòria de tots i cadascun dels qui han signat al nostre llibre
d’honor com a pregoners o insignes visitants com Julio Iglesias, el Màgic Andreu o en Pep
Plaza i un llarg etc, entre els quals també s’hi troba el Sr. Matas, condemnat per corrupció,
ampliació de la seva moció. Però hem de retirar l’honor d’haver signat al llibre de la ciutat al
Sr. Julio Iglesias per tenir problemes amb el fisc, al Màgic Andreu, al Sr. Matas, empresonat,
com comentava ara per corrupció? Personalment crec que no. Abans apuntava que és part
de la nostra història collectiva Sr. García. Quan van signar al llibre, quan van signar al llibre
és perquè la seva condició d’illustres, honorables o excellentíssims així ho permetia i res ho
impedia. Miri, mocions i propostes com l’anterior, la qual he votat a favor, que construeixin
per i per a Salou, Sr. García no hi tinc cap problema i els Socialistes no vam tenir cap
problema en donar-li suport. Fer mocions que portin, que construeixin, si no caiem en allò
que els nostres veïns avui més que mai ni desitgen ni entenen i no fem propostes que poc o
gens aporten al benestar dels nostres veïns que és la principal funció per la qual som aquí
representats i de ben segur que els nostres veïns no ens ho agrairan. El meu vot serà en
contra i, a més, afegeixo que no entraré en cap tema de debat sobre aquesta moció. Moltes
gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Brull.

Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
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-Respecte a la moció que presenta el Grup del PP relacionada amb el cas Pujol el Grup
Municipal de CiU entén que les coses s’han de valorar justament, sense frivolitzar ni fer
demagògia irresponsable per treure un rendiment purament partidista.
En primer lloc potser val la pena remarcar que quasi automàticament després de la seva
confessió, Jordi Pujol anunciava la seva renúncia “voluntària” a tots els honors que li van
estar concedits i que eren inherents al seu càrrec, com ara totes aquelles prerrogativas i
atribucions que li corresponien com a expresident de la Generalitat, renunciant també
d’aquesta forma a la condició i tractament protocolari de “molt honorable”.
I no només això sinó que amb la seva personal decisió també feia explícita la seva renúncia
a la Medalla d’Or de la Generalitat, i a la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona; entre
d’altres càrrecs dins del seu propi partit.
Una decisió segurament dolorosa que ha provocat en molts de nosaltres, desconcert i
decepció però que no hem vist en altres càrrecs polítics com ara un expresident del Govern
Balear del Partit Popular, avui empresonat per delictes diversos de malversació i frau; o
algun altre expresident de la Generalitat Valenciana processat i acusat encara avui
d’escàndols de corrupció que segurament també van estampar la seva signatura i
dedicatòries en molts llibres d’honor. Però també podríem parlar d’algun o alguna líder polític
relacionat amb els casos Gürtel o Bárcenas, investigat pel cobrament de sobresous no
declarats.
Sr. García, en comptes de venir aquí a recrear-se i a acarnissar-se pels pecats dels altres
faria bé de donar exemple si condemnés, denunciés i actués en conseqüència respecte
d’aquells casos on hi ha persones implicades, imputades i sentenciades del seu partit, vostè
també té casos per avergonyir-se Sr. García doncs comenci per aquí si vol tenir credibilitat i
autoritat moral. Li diré que no serem nosaltres, ni creiem que correspongui a aquest
ajuntament, declarar la renúncia, la retirada o la pèrdua dels honors que com a expresident
de la Generalitat de Catalunya li van ser conferits i atorgats per la Llei i l’Estatut d’Autonomia
perquè ja ho ha fet ell mateix; ni tampoc serem nosaltres els qui entrem a jutjar, a
sentenciar i a fer escarni i linxament públic d’una persona, com es veu clarament en el
propòsit d’aquesta moció.
Jordi Pujol ha renunciat a tot i, per tant, també a l’honorabilitat atorgada, i ell mateix s’ha
posat a disposició de les instàncies jurídiques i tributàries.
En tot cas, per acabar, vull que quedin ben clares dues coses. Primera, que tot això no ens
ha de fer desvirtuar ni fer perdre de vista tampoc el seu servei al país i la seva trajectòria
política. I, en segon lloc, que la nostra posició és i serà sempre inequívocament de
condemna i de reprovació, per considerar inadmissibles aquelles conductes irregulars en
matèria fiscal comeses tant per altes personalitats polítiques com càrrecs públics en general,
on malauradament en tenim masses exemples de tots els colors que no prestigien gens la
classe política i creen la lògica frustració i desafecció ciutadana, fins i tot, un estat
d’indignació collectiva.
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Per tant, coherents amb tot l’esmentat, el nostre vot serà contrari a aquesta moció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán.

Sr. García:
-Sí senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. García.

Sr. García:
-Bien, en primer lugar evidentemente aquí se ha mencionado pues que esa firma, igual que
todas las firmas que constan en el libro de honor, así se ha mencionado por el Sr. Zacarías,
también se ha mencionado creo recordar por el Sr. Pablo i algún concejal más, forman parte
de la historia del municipio, forman parte de la historia de Catalunya i forman parte de la
historia de España, evidentemente claro que sí, eso es así y por ese motivo no estamos
pidiendo que se le ponga típex a esa firma ni que se arranque la hoja del libro de honor. Lo
único que estamos planteando es una moción declarativa, al igual que se ha planteado en
muchas ocasiones en esta corporación. Pero claro, parece ser que aquí en cuestiones sobre
las que supuestamente, según ustedes, el pleno no tiene competencias es totalmente lícito si
son sus mociones y más si son mociones para criticar cuestiones de política nacional sobre
las que realmente no existe ninguna competencia para debatir este tema y les pondré
algunos ejemplos, sí no se extrañen, no pongan esas caras, les pondré algunos ejemplos. En
este Pleno hemos debatido multitud, multitud de mociones declarativas, que no tienen
ningún efecto material sinó que simplemente es un posicionamiento, vuelvo a reiterar,
declarativo por parte de la corporación respecto a cualquier tipo de materia que no irá más
allá de eso, de un posicionamiento declarativo y les pongo unos ejemplos:
MOCIÓN EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
(presentada en octubre de 2011)
MOCIÓN SOBRE LA LEY DEL ABORTO (enero de 2014)
MOCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SALUD (mayo de 2012)
MOCIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO (que ustedes titulaban como recortes en
educación- mayo de 2012)
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MOCIÓN SOBRE LA DACIÓN EN PAGO (también presentada y debatida en mayo de 2012)
MOCIÓN SOBRE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
(presentada en febrero de 2014)
Todas y cada una de esas mociones, en la parte final de las mociones, la resolución era
totalmente declarativa porque ninguna competencia tenemos como ayuntamiento para poder
variar o modificar ninguna de esas leyes que vienen ya determinadas por el Congreso de los
Diputados, sin embargo aquí se debatieron y no hubo ningún tipo de problema pero ahora
parece ser que como esta moción, claro, a alguién le molesta pues esta no la tenemos que
discutir porque es una moción declarativa que nada tiene que ver con la materia y las
competencias municipales. Pues perdónenme pero discrepo totalmente ¿cómo que no tiene
que ver con las competencias municipales? Estamos hablando de la firma de un señor o de
unos señores o de varios señores que han firmado en el libro de honor de nuestro municipio,
que no es en un municipio de la conchinchina, que es en el municipio de Salou ¿eso no tiene
nada que ver con nuestro municipio? Yo considero que sí. Que no va a tener nigún efecto
material el hecho de que la moción salga adelante, por supuesto que es una moción
declarativa, de posicionamiento, de posicionamiento de nuestra corporación. De hecho
parece ser que aquí más o menos todos estamos de acuerdo en que los hechos son
lamentables y son reprobables y que no tendrían que volver a repetirse pero aún así algunos
votan en contra de la moción buscando excusas y argumentos totalmente injustificables y
totalmente banales.
Me gustaría también comentar un tema y es que, a ver, yo no quería, o no era la intención
del Grupo Municipal Popular traer esta moción al pleno para acabar hablando de corrupción,
pero parece ser que algunos, como el portavoz de CiU, ha hecho una defensa de su voto en
contra a esta moción, que presenta el PP, sacando aquí temas de corrupción. Es que el tema
que estamos debatiendo no es la corrupción de los partidos políticos y de determinadas
personas, que los hay en todos los partidos políticos, por supuesto que sí, usted ha
mencionado al Sr. Bárcenas, ha mencionado a muchos otros, mire, nosotros no tenemos
ningún problema en pedir el mismo trato para cualquier persona que haya tenido un
comportamiento indigno como para poder constar en el libro de honor de nuestro municipio,
sea quien sea, sea del color político que sea, y por ese motivo hicimos esa ampliación de la
moción para pedir el mismo trato para el Sr. Matas y para cualquier otra persona que no
deba ser digna de constar en ese libro de honor.
Pero bueno, ya puestos, sí que permítanme que haga alguna apreciación. No seré yo quien
defienda ni al Sr. Matas ni a ningún político corrupto, sea del color político que sea, pero
haré una apreciación, miren. Las diferencias principales entre el Sr. Matas y el Sr. Pujol es
que:
-

El Sr. Matas no es miembro del Partido Popular desde marzo del 2010, en el que se le
dió de baja, es decir, en cuanto salió toda la corrupción que había detrás el PP le dio
de baja. Mientras que el Sr. Pujol sigue siendo miembro de CDC y sigue siendo el
presidente honorífico del partido.
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El Sr. Matas no fue el fundador de mi partido, mientras que el Sr. Pujol es el fundador
de CDC.
Y la gran diferencia, por favor, el Sr. Matas no ha sido presidente de Catalunya,
mientras que el Sr. Pujol ha sido presidente de nuestra Comunidad Autónoma
durante 32 años, durante 32 años y nosotros vivimos en Catalunya y ese presidente
lo hemos tenido durante 32 años, no hemos tenido al Sr. Matas, gracias a Dios,
hemos tenido al Sr. Pujol.

Un poco en la línea que comentaba el Sr. Zacarías es que el caso Pujol es la quinta esencia
de la doble moral, del cinismo, de predicar una cosa y hacer la contraria y realmente no
estamos ante un problema fiscal de un ciudadano particular que se revela contra la Hacienda
Pública sinó que estamos ante una gran mentira que no sólo debe dirimirse en los tribunales
sinó principalmente, y eso lo decía usted Sr. Zacarías, en la concienza de todos y cada uno
de los catalanes. Y, evidentemente, en la concienza de todos y cada uno de los catalanes
queda clara que la honorabilidad del Sr. Pujol se ha perdido y se ha perdido hace mucho
tiempo.
Y volviendo al tema de la corrupción, Sr. Barragán, es que no sé para que usted saca a
colación los temas de casos de corrupción pero bueno, ya que así lo hace pues hablemos de
corrupción. Es que la hay en todos los partidos y me parece lamentable que tengamos que
hablar de eso en este pleno porque si hablamos de CiU podemos hablar, porque le puedo
recordar, del caso Pallerols. ¿Sabe usted lo que es el caso Pallerols? Mire, se lo explico, el
caso Pallerols, mire se lo explico, el caso Pallerols comenzó a finales de la década de los 90 i
no se ha resuelto hasta el año 2013, un acuerdo entre las partes condenó a UdC, el partido
que lidera Josep Antoni Duran i Lleida a devolver 388 mil euros desviados de subvenciones
públicas por la trama corrupta.
Hablemos de otro caso de corrupción, el caso ITV ¿les suena el caso ITV? Miren, Oriol Pujol
en el momento en que todavía era secretario general de CDC y todavía diputado autonómico
se le imputó por un presunto delito de tráfico de influencias. La justicia catalana destapó el
caso hace más de un año. Empresarios y políticos confabulados amañaron un concurso para
la concesión en Catalunya de estaciones de inspección técnica de vehículos y el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya acusa al hijo del expresidente Jordi Pujol de usar su peso
político para obtener un beneficio económico para él y para sus amigos y colaboradores y
vulnerar el derecho de libre competencia pública.
Y si quiere hablamos del caso más sonante de corrupción política de CiU, el caso Palau. Les
recordaré el caso Palau por si alguién no lo recuerda y que todavía no se ha resuelto en los
tribunales. El caso Palau lo que hace es investigar el presunto desvío ilícito de dinero del
Palau de la Música por parte de responsables de las entidades que gestiona esta institución y
que estaba presidida por Félix Millet. El expresidente del Orfeó Català reconoció que había
desviado 3,3 millones de euros para su beneficio que destinó a reformas de sus propiedades
y a viajes familiares, alguna auditoría cifró que la cantidad era de 35 millones de euros, ahí
queda eso, 35 millones de euros. Pero es que la investigación judicial derivó la apertura de
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tres procesos, uno por el expolio al Palau, por irregularidades en el proyecto de construcción
de un hotel y del desvío de fondos a CDC. El juez acaba considerando que CDC es
responsable civil en la causa del Palau y le impuso una fianza de 3,2 millones motivo por el
cual la sede central de CDC está a día de hoy embargada.
Si quiere podemos seguir hablando de más casos de corrupción porque tengo más, el caso
ADIGSA, etc, etc. Pero es que creo que ese no era el objetivo de esta moción, ustedes una
vez más desvían la atención. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Bien, como supongo que no habrá más intervenciones, seguiremos.

400.- CARTIPÀS MUNICIPAL

401.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT PRESENTAT, EN DATA 5 D'AGOST DE 2014,
PELS REGIDORS SRA. M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ, SR. AITOR ARRUEGO
UBIDE, SR. ZACARIAS A. HENAR MOROS I SRA. M. ROSA SANAHUJA
MONTESINOS COMUNICANT EL SEU ABANDONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I SOLLICITANT QUE ELS HI SIGUI
D'APLICACIÓ ALLÒ QUE LA NORMATIVA PREVEU EN AQUESTS SUPÒSITS

Es dóna compte del següent escrit:
(AQUEST ESCRIT FIGURA A L’ACTA ORIGINAL)

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

402.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 4272, DE DATA 19
D'AGOST DE 2014, RELATIU A LES DELEGACIONS
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Es dóna compte del decret d’alcaldia núm. 4272, de data 19 d’agost de 2014, que es
transcriu a continuació:

“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 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 d’alcaldia núm. 3296, de data 20 de juny de 2014, i els decrets d’alcaldia
de rectificació d’error material núm. 3300, de data 23 de juny de 2014, i el núm. 4028,
de data 1 d’agost de 2014.

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.

Resolució
Primer.- Substituir els anteriors decrets de delegació de competències, que resten sense
efectes, pel present.
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Segon.- 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
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.
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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.
Tercer.- 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:
REGIDORIA DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI, HABITATGE, DOMINI PÚBLIC I
CONTRACTACIÓ D’OBRA PÚBLICA.
SRA. M. DE LOS REYES PINO MOTA:
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REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS I CONSUM. ORGANITZACIÓ I
MODERNITZACIÓ 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.
Quart.- 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:
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
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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 9.000 €. 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.
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
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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.
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, referit a contractes diferents als contractes
d’obra, quan l’import no superi els 9.000 €. 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. M. DE LOS REYES PINO MOTA: REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
MERCATS I CONSUM. ORGANITZACIÓ I MODERNITZACIÓ 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 9.000 €. 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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SRA. JULIA GÓMEZ MESONERO: REGIDORIA DE PLATGES, ENSENYAMENT I FORMACIÓ,
INFÀNCIA I JOVENTUT.
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 9.000 €. 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 9.000 €. 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.
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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 9.000 €. 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. 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 9.000 €. 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.
5. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit.

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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
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Setè.- Aquesta delegació de competències substitueix a totes les anteriors dictades per
aquesta alcaldia.
Vuitè.- 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.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

501.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A MOTOR
AMB HORARI LIMITAT EN ZONES DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA (ZONA
BLAVA) I DE L’EXPLOTACIÓ DELS APARCAMENTS DE SUPERFÍCIE SITUATS EN
ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE (PLATJA DE LLEVANT), A
LIQUIDAR L'ANY 2014 (EXPEDIENT 1220/2014)

Fets

1. El 16 d’abril de 2009, l’Ajuntament de Salou i l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA (EYSSA) formalitzen el contracte de gestió de serveis públics que comprèn
l’explotació durant 8 temporades (fins a l’any 2016) de 1.579 places senyalitzades com a
zona de servei d’estacionament controlat de vehicles a motor amb horari limitat (O.R.A) i
de 545 places en el pàrking de superfície de la platja de Llevant.
2. El 30 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament aprova la primera modificació de la
concessió, que consisteix en senyalitzar com a zona d’estacionament sotmès a control
horari 138 noves places i ampliar-lo aquest règim a tot l’any en 223 places ja existents.
El cost de l’ampliació del servei s’incorpora al quadre de preus de l’oferta inicial als
efectes de calcular el cànon anual d’explotació que ha de liquidar el contractista.
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3. El 12 de març de 2014, l’Ajuntament requereix a l’empresa EYSSA per tal que aporti el
compte d’explotació de la concessió de serveis públics referit a la temporada 2013
(decret núm. 1170/2014).
4.

El 3 d’abril de 2014, EYSSA presenta el compte de pèrdues i beneficis de l’ORA i
pàrquing de Salou de l’exercici 2013 (registre d’entrada núm. 3785).

5. El 7 d’abril de 2014, l’economista municipal informa que EYSSA ha de completar les
dades entregades per poder calcular el cànon de la concessió corresponent a l’exercici
2014.

6. El 24 d’abril de 2014, l’Ajuntament requereix a l’empresa EYSSA la presentació de les
dades i la documentació següent (decret núm. 2156/2014):




Ingressos del servei de l’exercici finalitzat distribuïts entre cadascuna de les
zones amb diferents horaris i/o tarifes.
Costos del servei, també identificats per a cadascuna de les zones.
Número de places, número d’hores de servei per temporada de les places, tarifa
(sense IVA), percentatge d’ocupació mitjana obtinguda en la temporada i
quantitat de butlletes d’anullació multiplicada per la seva tarifa específica.

7. El 20 de maig de 2014, EYSSA facilita a requeriment municipal la documentació relativa
al resultat econòmic de la gestió de la concessió en l’exercici 2013 (registre d’entrada
núm. 5792):
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8. L’1 de juliol de 2014, l’economista municipal informa que “després d’una primera anàlisi

de la informació presentada per EYSSA relativa al resultat econòmic de la gestió de la
concessió del passat exercici, així com del càlcul provisional del cànon per a la temporada
actual, es conclou que caldria requerir al concessionari l’aportació de la documentació
tècnica i bancària necessàries per justificar la referida recaptació real de la temporada
2013, en totes les zones de servei i, en especial, en el pàrquing de la platja de Llevant.”
9. El 8 de juliol de 2014, l’Ajuntament requereix a EYSSA la documentació tècnica i bancària
necessària per justificar la recaptació real de la temporada 2013, en totes les zones de
servei i, en especial, en el pàrquing de la platja de Llevant (resolució núm. 3588/2014).
10. El 24 de juliol de 2014, EYSSA lliura còpia dels ingressos bancaris de la zona blava i del
pàrquing referits a l’exercici 2013, que inclou les recaptacions en metàl.lic i mitjançant
targetes visa (registre d’entrada núm. 7795).
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11. El 31 de juliol de 2014, l’economista municipal emet informe en relació a la determinació
del cànon 2014.
Fonaments de dret
1. La clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de la
concessió de serveis públics formalitzada amb EYSSA estableix el procediment per
calcular el cànon, “una vegada conegut el resultat econòmic de la gestió de l’exercici
precedent.” que haurà de liquidar a l’Ajuntament “en dos terminis d’idèntic import (el 5

d’agost i el 5 de setembre de cada any)”.
2. A la vista que les dades aportades per EYSSA i els càlculs sobre la determinació del
cànon 2014 efectuats per l’economista municipal són coincidents, no és procedent incoar
l’expedient contradictori previst a l’article 240 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel supòsit
d’incidències sorgides entre les parts per una diferent interpretació contractual.
3. D’acord amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, “l’acceptació d’informes
o dictàmens serveix de motivació de la resolució quan s’incorporin al text d’aquest”. A tal
efecte, s’adjunta com annex I al present acord l’informe de l’economista municipal de 31
de juliol de 2014 (document AUPAC amb codi INTYI04K).
4. La competència per resoldre aquest expedient correspon al Ple de l’Ajuntament donat
que va ser l’òrgan municipal que va adjudicar el contracte.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CIU, 2 de UMdC, 1 del PSC, 1 de UTPS,
1 de RDS i 1 de la regidora no adscrita Sra. Pino), 4 vots en contra (1 de UTPS i 3 dels
regidors no adscrits Sra. Pasquina, Sr. Henar i Sra. Sanahuja) i 3 abstencions del PP, el
següent:
1. Aprovar la liquidació del cànon per a la temporada 2014 de la gestió i explotació dels serveis
públics d’aparcament sota control horari en les vies públiques i dels pàrkings situats en zona
de domini públic marítim terrestre i en altres terrenys o espais habilitats a l’efecte, per un
import de 15.445,22 €.
2. Recordar a EYSSA l’obligació d’abonar a l’Ajuntament el cànon aprovat els dies 5 d’agost i 5
de setembre de 2014, mitjançant sengles ingressos a la caixa municipal per idèntic import
de 7.722,61 €.

 55
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

Núm. d’expedient

SECYI0MT

02-09-14 12:53

3. Notificar aquest acord a EYSSA amb l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar
en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció de fons, a Gestió Tributària i a la Tresoreria
municipal.

Peu de recurs
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

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

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarías.

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, se’ns presenta l’aprovació del cànon de la concessió coneguda
popularment com a zona blava, amb la tremenda i negativa sorpresa de que el cànon
resultant a pagar a l’ajuntament per part de l’empresa concessionària és de 15.445,22 €,
com acaba de llegir el senyor secretari. I parlem de tremenda i negativa sorpresa pel fet de
que aquesta concessió va reportar uns ingressos a les arques municipals en números rodons
de 347 mil euros al 2010, 240 mil el 2011, 266 mil al 2012, 173 mil al 2013 i, repeteixo,
15.000 euros al 2014. Per tal que ens fem una idea percentual, aquest any cobrarem pel
cànon un 91 per cent menys que l’any passat i un 95 per cent menys que el 2010, quan és
evident que, per molt que hagi disminuït l’ocupació de la zona blava en els darrers anys,
tothom veu que, de cap manera ha disminuït en un 95 per cent.
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Analitzant les dades i els informes presentats, les raons per les quals hi ha aquesta tremenda
disminució estan vinculades a l’evolució dels ingressos i despeses de l’empresa
concessionària EYSSA. El cànon a pagar a l’Ajuntament, d’acord amb el plec de clàusules
està vinculat, en termes generals, a la diferència entre els ingressos i les despeses de
l’empresa concessionària, això sí, un cop descomptat en l’apartat de despeses el benefici
industrial que en el cas d’aquesta concessió és del 18,91 % del volum de negoci, això és
intocable, sí que és tocable, pel que es posa de manifest, el cànon a pagar a l’ajuntament.
Doncs bé, a l’any 2010 els ingressos varen ser de 1.193.564 € mentre que al 2014 es
preveuen uns ingressos de 997.738 €, és a dir, hi ha hagut una disminució dels ingressos per
ocupació de la zona blava d’un 16,4 per cent des del 2010. És a dir, des del 2010 al 2014
efectivament s’ha disminuït en un 16,4% els ingressos. Tenint en compte aquest paràmetre,
el que seria lògic i raonable és pensar que els ingressos a l’ajuntament, si s’han disminuït en
un 16,4 per cent, els ingressos a l’ajuntament s’haurien de veure reduïts, també en un 16,4
per cent, i si l’any 2010 EYSSA va pagar a l’Ajuntament 347.551 euros pel cànon, aquest any
hauria de pagar un mínim de 290.000 euros que és el 16,4 dels ingressos del 2010. Com és
que només ens paga 15.000 euros? Aquesta és la gran pregunta. Molt senzill perquè a
l’empresa EYSSA no només li han disminuït els ingressos en un 16,4 per cent des del 2010,
sinó que també se li han incrementat les despeses en un 16,1 per cent, evidentment ha
disminuït l’ocupació de la zona blava en un 16,4 per cent però és que les despeses de
l’empresa s’han pujat en un 16,1 per cent, de tal manera que la diferència prevista entre
ingressos i despeses per l’exercici actual, tot i que es calcula amb l’ocupació de l’any passat,
això sí, després de descomptar el benefici industrial és de 113.000,27 euros. És a dir,
l’empresa s’emporta 113.000,27 euros i l’ajuntament 15.000 euros, és a dir, gairebé 19
milions de pessetes que s’emporta l’empresa mentre que l’ajuntament només tindrà
15,445,22 €, que és el que paga a l’ajuntament. Una empresa que en quatre anys disminueix
els ingressos en un 16,4 per cent i incrementa les despeses en un 16,1 és una empresa
inviable, i vull repetir, inviable, és una empresa inviable des del punt de vista econòmic i està
abocada a la fallida. No és el cas perquè és una concessió de l’ajuntament, el problema és
que si seguim així, independentment del que li passi a l’empresa concessionària és evident
que a l’Ajuntament li tocaria pagar i no cobrar per la concessió de la zona blava, la qual cosa
ja seria inconcebible.
D’altra banda, els resultats econòmics d’aquesta concessió posen de manifest que, la zona
blava d’hivern és clarament deficitària doncs mentre els ingressos són de 48.170,30 € les
despeses són de 60.436,22. És a dir, la zona blava a l’hivern a més de ser una molèstia pels
ciutadans residents, no estan clars els beneficis induïts pel comerç i, a sobre ens costa
12.000 euros a l’any, per la qual cosa instem a l’equip de Govern a analitzar la seva viabilitat
i conveniència de mantenir-la.
D’altra banda no acabem d’entendre com és que a la documentació que obra a l’expedient
per determinar el cànon hi són els ingressos del servei de l’exercici finalitzat per zones
horàries i tarifes, hi són els costos del servei, el percentatge d’ocupació mitjana i els
ingressos bancaris tant en metàllic com en targetes Visa però no hi són les cintes originals
de la recaptació, ens ha sorprès. D’aquesta manera, l’ajuntament depèn sempre de la
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informació que li subministra l’empresa i no té cap element objectiu de referència per
determinar els ingressos com poden ser, repeteixo, les cintes de la recaptació.
Per tot això el nostre vot serà en contra de l’aprovació del cànon d’aquesta concessió amb el
benentès que ens permetem demanar a l’equip de Govern que iniciï de forma immediata un
estudi dels factors que ens han conduït a aquesta situació i obri els procediments necessaris,
sigui expedient de preus contradictoris, sigui auditoria, sigui auditoria a aquesta empresa per
tal d’analitzar la situació, cercar solucions i conèixer a fons les raons de l’increment
desmesurat de la despesa de l’empresa EYSSA i valorar si aquesta despesa està
objectivament justificada o hi ha elements d’una gestió irregular o inadequada que seria en
aquest cas absolutament injustificable. Moltes gràcies.

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

Sr. García:
-Sr. Alcalde també voldríem intervenir.

Sr. Alcalde:
-Sí, però seguirem el torn. A part de vostè hi ha més grups.

Sr. García:
-Sí, sí, perdó.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias només volia dir-li que evidentment és una situació en la qual nosaltres hem de
buscar una solució i de fet ja l’any passat quan vam detectar aquella caiguda a la qual vostè
ha fet referència ja es va encarregar també per part de les àrees competents que fessin un
estudi al respecte per veure com es podia solucionar tot això. De totes formes crec que hi ha
una qüestió del que serien les bases del concurs que regulen aquestes fórmules i dir-li que
això tècnicament està absolutament avalat, aleshores no obstant es reprendrà el tema per
tal d’estudiar-lo i millorar les condicions d’aquesta concessió.
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Sr. Henar:
-Esperem que sigui així. Però, en tot cas, la meva gran preocupació és en relació a un model
de control per part de l’ajuntament en el que sempre depenem de la informació que
l’empresa ens adreça i finalment el fet que un increment de la despesa, és a dir, si aquesta
empresa està gestionant la zona blava i veu sistemàticament la disminució d’ingressos,
home, doncs el que fan les empreses ordinàries és intentar adaptar la despesa al volum
d’ingressos que s’està produint. No ha sigut el cas, és a dir, per un costat disminueix la
despesa desmesuradament i per un altre s’incrementa també desmesuradament, jo crec que
aquí hi ha un problema molt seriós que insisteixo caldria analitzar a fons i si convé
mitjançant auditories o com fos.

Sr. Alcalde:
-Sí, a veure, jo insisteixo en què el control hi és, el control hi és, com molt bé sap vostè i
coneix des de l’Àrea Econòmica s’estudien exhaustivament, i més per part del nostre
interventor de la corporació que com fa, i ho fa molt bé, tot ho mira amb lupa, allò que no
ho té clar ho reclama, o reivindica i en aquest sentit vull dir-li que el control que pugui fer el
senyor interventor a nosaltres ens dóna absoluta garantia, no obstant si ell tingués algun
problema de que no pogués arribar per raó de feina o raó de volum del que pugui suposar
això que ens demani aquest reforç que diu vostè i que nosaltres estarem encantats en ferho. En definitiva del que es tracta és que hem de buscar, hem d’estudiar i hem de buscar la
millor solució perquè aquesta concessió es pugui millorar i en aquest sentit insisteixo perquè
ja l’any passat ho vam comentar quan vam detectar això però no obstant li agraeixo el seu
suggeriment. Alguna intervenció més, si us plau?

Sra. Fourrier:
-Sí, si us plau.

Sr. Alcalde:
-Sra. Martina.

Sra. Fourrier:
-Gràcies. Respecte a aquest punt, conscients de la notable davallada dels ingressos del
cànon hem escoltat i vistos els informes del tècnic de l’ajuntament i les explicacions del propi
regidor votarem a favor però sí que esperem que es prenguin mesures per intentar que
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millori la rendibilitat d’aquesta concessió i que ens fiquem tots plegats a treballar per veure si
l’any vinent la cosa va més bé. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sra. Martina. Sr. García.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, gracias. En este punto el voto del Grupo Municipal Popular será de abstención.
Lo cierto es que ya se ha manifestado por los concejales que me han precedido en el uso de
la palabra algunos de los motivos que yo también argumentaré en mi intervención, pero lo
principal es que es preocupante que del año pasado a este el canon que recibe el
ayuntamiento por la explotación de esa concesión haya bajado més de un 90%. Ya se ha
dicho pero me gustaría reiterar esas cifras porque es que en el año 2013 el canon se fijó en
173.281,67 €, y para este año el canon que se está sometiendo a votación en este punto se
fija en 15.445,22 €. Estamos hablando de 157.836,45 € menos que ingresarán nuestras
arcas municipales.
Y lo más grave no es sólo eso, lo más grave es que no sabemos si la evolución puede seguir
yendo a la baja porque estamos ante una concesión de las que denominamos de gestión de
servicio público, y en este tipo de concesiones si se produce una descompensación, como
podría llegar a pasar, la empresa adjudicataria nos podría llegar a pedir que se respete el
equilibrio financiero, y en consecuencia, que se le compense por las posibles pérdidas.
Es evidente que en las fórmulas existentes en el propio pliego de condiciones hacen que
hayamos llegado a una situación alarmante en lo que respecta al canon que debe pagar la
empresa concesionaria al ayuntamiento por la explotación de este servicio, derivada, según
se manifiesta, de la baja ocupación de zonas azules y párkings, lo cual debe hacernos
reflexionar a todos, porque es evidente que algo no está funcionando como todos
desearíamos.
El canon se determina principalmente en base a dos parámetros:
-Por un lado, el porcentaje de ocupación media del año anterior, en este caso del año 2013
-Por otro lado, la estimación de ingresos del año en curso menos los gastos de explotación
del año en curso.
Y la verdad es que los datos que tenemos encima de la mesa en base a los cuales se calcula
ese canon pues también son preocupantes porque el porcentaje de ocupación del año 2013,
uno de los parámetros en base a los cuales se calcula el canon del 2014, es el siguiente:
En lo que respecta a la Zona 1: 27,93% de ocupación
Zona 2: 15,84% de ocupación
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Zona 3: 12,75% de ocupación.
Y evidentemente lo que es más preocupante es que en la zona de invierno, si bien los
porcentajes no han sido tan bajos como los de la zona 2 y de la zona 3 porque han sido del
21,97%, es cierto que está siendo deficitaria tal y como ha manifestado el Sr. Zacarías. Y si
analizamos un poco más a fondo la información obrante en el expediente podemos
comprobar como ese déficit de la zona de invierno asciende a un total de 12.165,83 €.
Es evidente que con toda esa información debemos ponernos manos a la obra, el equipo de
Gobierno debe ponerse manos a la obra y hacer un replanteamiento tanto de las zonas
azules como de los párkings municipales.
Somos conscientes de que esta concesión no debe tener como objetivo un afán
recaudatorio, ya que esa no es ni debe ser la finalidad de las zonas azules de nuestro
municipio, sino la rotación de vehículos en determinadas zonas, por ese motivo, y bajo la
reivindicación de la asociación de comerciantes de Salou, se hizo la ampliación de la zona
azul en invierno en Salou, y posiblemente va siendo hora de analizar si está cumpliendo su
cometido de la manera esperada por todos.
Pero lo que es evidente es que espacios municipales destinados a párking público, como el
párking de la playa de Llevant deben gestionarse de la manera más eficaz y más eficiente
posible para que le reporten, en este caso sí, los mayores ingresos a las arcas municipales,
como si de una empresa privada se tratase, ya que estamos privando de un fantástico
espacio a nuestros vecinos, que podría destinarse a ocio y diversión, y sin embargo lo
destinamos a un párking que no está funcionando porque la ocupación del año 2013, según
datos que se nos facilitan por la empresa concesionaria fue del 8,43 %.
El propio cap de la Secció Económica i Comptable del Ayuntamiento en su informe de fecha
31 de julio de 2014 nos advierte de que si bien en el período de bonanza la fórmula de
cálculo del canon ha resultado favorable para el ayuntamiento, en el actual escenario
económico se produce un efecto contrario, y acaba recomendando que no se prorrogue el
servicio y comenzar a estudiar una nueva licitación que incorpore una fórmula del canon
diferente y unos costes más ajustados y adaptados a las circunstancias actuales.
Pero es evidente que la solución no puede pasar por esperar dos años hasta que finalice la
concesión, el Gobierno debe ponerse manos a la obra e intentar buscar soluciones que
frenen, de alguna manera, esta bajada en el canon.
Nosotros, desde el PP, desde la oposición, les puedo asegurar que trabajaremos para
presentar una propuesta que pueda ser satisfactoria para el interés general de los
salouenses. Gracias.

Sr. Alcalde:
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-Bien, muchas gracias Sr. García. Ahora le cedo la palabra al Sr. Barragán como portavoz de
CiU pero simplemente una aclaración, simplemente una aclaración. Decirle que el Sr.
Barragán lleva escasamente un mes y poco más en el área en la cual usted ha tenido la
responsabilidad durante tres años y le puedo decir que tengo plena confianza y tranquilidad
de que el Sr. Jesús Barragán sí que lo hará.

Sr. Arruego:
-Un moment Sr. Alcalde, es que he de marchar a trabajar, pido disculpas.

Sr. Alcalde:
-Sí, queda usted excusado.

(EN AQUEST MOMENT MARXA DE LA SALA DE PLENS EL REGIDOR SR. AITOR ARRUEGO
UBIDE)

Sr. Alcalde:
-Sr. Brull.

Pren la paraula el Sr. Brull:
-Alcalde, gràcies. Repetir les xifres per veure que és de forma contundent, fins i tot a la
Comissió de Serveis Interns jo em vaig sorprende i vaig pensar que faltava un zero perquè
de 173.000 € a l’any 2013 baixar a 15.445 € vaig pensar que faltava un zero. Però de fet les
primeres paraules que va dir en aquell moment el Sr. Barragán, com a president de la
Comissió de Serveis Interns, ja va dir que males notícies, males notícies i així s’ha manifestat
per part de tots els regidors i s’ha encés la llum d’alarma amb aquesta concessió. I tots, jo
crec que tots, estem d’acord en què s’ha de filar prim i s’ha d’iniciar aquesta anàlisi en
profunditat i detall sobre aquesta concessió i més, entre d’altres propostes, algunes
reflectides a l’informe d’Intervenció, rebaixa de preu de zones de pàrquing, en concret les
zones de platja, s’ha de revisar perquè ens pot resoldre una part de nous ingressos, també la
revisió de zones blaves de tot l’any, també manifestat per les zones d’hivern i també no
oblidem el sistema actual de les targetes que jo crec que és una part que també s’ha de
mirar. Però avui sens dubte el que se’ns proposa aprovar és aquesta liquidació i aquesta
liquidació per part del tècnic ja es van aclarir tots els dubtes que teníem els membres de
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Serveis Interns en aquella Comissió, per part del tècnic avui present, i lògicament el meu vot
serà favorable.

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

Sr. Barragán:
-Bé, per començar dir que estic totalment d’acord amb el que heu exposat tots, realment ens
vam quedar sorpresos i de fet des que en tinc coneixement d’aquest cànon doncs ens hem
posat a treballar. De fet l’economista municipal fins aquest matí justament encara estava
analitzant quines són, quines poden ser les circumstàncies que determinin aquesta baixada.
Només aclarir una cosa, no tot és baixada d’ingressos i no tot és més despesa, que no és
tanta, aquesta fórmula té altres condicionants però serien ara molt complicats de poder
explicar i la veritat és que no només és això, per deixar-ho clar. Hi ha altres condicionants. A
mi simplement el que em sorprèn és que ara el Sr. García que fins fa un mes era el
responsable d’aquesta concessió i l’any passat aquest equip de Govern ja va detectar
aquesta baixada, no era molt significativa però va ser ja important, recordo que això també
ja es va parlar, i avui el Sr. García que no té responsabilitat de govern doncs una altra
vegada vingui aquí de salvador de tot. No ho ha fet, ha tingut un any i realment potser si
hagués treballat l’any passat i hagués portat alguna proposta més doncs potser no estaríem
així potser. Simplement dir això per deixar-ho clar. De totes maneres insisteixo, ja ens hem
posat a treballar, de fet tenim una reunió la setmana vinent amb tècnics, representants
d’aquesta concessió i determinarem una mica, ja ho exposarem a la Comissió i a l’abast de
tothom, per tal que puguem debatir-ho.

Sr. Alcalde:
-De ben segur que solucions se’n trobaran, n’estic convençut.

Sr. García:
-Sr. Alcalde, por alusiones.

Sr. Alcalde:
-Sí.
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Sr. García:
-Sr. Barragán una vez más pues parece ser que tendremos que entrar en debate porque si
bien es cierto que yo estuve como regidor responsable del Área de Contratación del cual es
ahora usted responsable lo que sí que es cierto, y no me lo negará, es que el responsable
del Área de Gestión Económica siempre ha sido usted, eso por un lado, eso por un lado.
Tampoco me podrá negar usted el tema de cuando se detectó esa bajada de ingresos que
evidentemente no era tan alarmante como el actual porque estamos hablando de unos
ingresos de 15.000 € no me negará usted que mantuvimos reuniones al respecto y no me
negarán ustedes que incluso en un equipo de Gobierno yo mismo trasladé esa información a
todo el equipo de Gobierno y el señor alcalde manifestó que él se ocupaba del tema para
intentar incentivar toda la materia. Y hoy estamos donde estamos con un canon de 15.000
€.

Sr. Alcalde:
-Sr. García.

Sr. García:
-Estoy hablando yo en este momento. Y hoy estamos donde estamos, entonces, a ver, eso
fue así, eso fue así y podemos decir lo que queramos, pero yo tengo aquí a mis compañeros
que lo pueden corroborar y por lo tanto no neguemos la mayor, si todo lo que dejamos en
sus manos Sr. Alcalde tiene que acabar con estas cifras pues vamos apañados.

Sr. Alcalde:
-Bueno Sr. García, a mi como me gusta decir las cosas por su nombre, usted una vez más
vuelve a mentir como ha venido mintiendo reiteradamente en el equipo de Gobierno que ya
se lo hemos dicho en diversas ocasiones. Y no quiero que se lo tome com un insulto.

Sr. García:
-No, no, no si yo también se lo digo a usted.

Sr. Alcalde:
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-No, no, usted lo ha tenido que escuchar porque usted lo ha hecho y yo no, usted me lo dirá
pero yo no lo he hecho. Mire usted Sr. García, usted ha sido el responsable de esta
concesión durante tres años y usted a mi no me lo encargó y yo no dije que yo me
encargaba del tema, fue al revés, que las áreas se encargasen de solucionarlo y que hiciesen
un estudio, usted no escucha, como bien le estaba diciendo la Sra. Reyes Pino también en
otro tema y lo que hemos descubierto en estos tres años, escúcheme, escúcheme, muy poco
ha hecho durante estos años pero bueno yo no quiero entrar en este debate porque en
definitiva nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar por la ciudad, esa es nuestra labor y
lo seguiremos haciendo Sr. García, que le conste y usted lo sabe muy bien.

Sr. García:
-Vuelvo a reiterme en lo mismo, no me voy a ofender porque usted hable de mentiras
porque evidentemente es un adjetivo con el cual yo también le califico a usted, entonces mal
hiríamos si pudiéramos ofendernos. Pero lo que sí se ha dicho es que de alguna manera
deberíamos de internar de guardarnos el respeto en este Pleno, algunos no lo hacen y
evidentemente la gente ya sabe quienes no lo hacen. Pero las realidades son las realidades y
aquí está el Sr. Pedro Lavilla y aquí está el Sr. Marc Alarcón que el Sr. Alarcón también tiene
responsabilidad en el área porque hay el tema de las zonas azules y el tema de párkings y
mantuvimos reuniones y hoy estamos donde estamos, no el año pasado, hoy estamos donde
estamos y por eso nuestro voto es de abstención para llamar la atención al equipo de
Gobierno para que se pongan manos a la obra para intentar solucionar esto, porque como
les decía en esta concesión de gestión nos podemos encontrar con la desagradable situación
de que finalmente la empresa adjudicataria, la empresa concesionaria nos pida un equilibrio
financiero.

Sr. Alcalde:
-Mire Sr. García, como ahora esta vez esta responsabilidad la tienen dos regidurías diferentes
y no son de su grupo, ni usted ni el Sr. Alarcón, quédese usted tranquilo que seguro que
será. Gracias.

600.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
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700.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Sí, gràcies. D’una manera molt breu, li diria que de forma espectacular i greument perillosa
per la seguretat dels ciutadans, a tenor dels comentaris de diferents veïns i veïnes del
municipi així com de les pròpies constatacions que hem pogut portar a terme, aquest estiu
s’ha pogut observar la falta de respecte que els conductors i conductores de bicicletes tenen
per les normes de tràfic a la ciutat o almenys uns quants. Circulen per les voreres amb perill
pels vianants, circulen en direcció contrària amb greu risc pels mateixos ciclistes i pels
vianants que no s’esperen l’aparició de vehicles en sentit contrari, circulen sense llums a les
nits, etc. I ho fan tant ciutadans estrangers com ciutadans d’aquí i, fins i tot, famílies
senceres en les quals els pares estimulen als seus fill a la transgressió de les normes de
tràfic en comptes d’ensenyar el risc que poden tenir per a la seva integritat física i la de la
resta dels ciutadans per la transgressió d’aquestes normes.
És per això que dirigim aquest prec a l’equip de Govern en el sentit que creiem que és el
moment d’analitzar la situació, endurir les sancions si és necessari i plantejar-se la
possibilitat d’una campanya de conscienciació cívica en relació a aquesta qüestió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Em consta que des de l’Àrea de Seguretat ja s’hi està treballant,
el regidor em demana la paraula però em consta que estan treballant en aquesta campanya
que està dient vostè però no obstant també vull agrair-li aquesta aportació. És un tema que
hi venim treballant i jo he tingut en aquest sentit molta sensibilitat sempre per aquesta
qüestió, he parlat moltes vegades amb el cap de la Policia Local, crec que hem de fer més
carrils bici, crec que la solució no passa només per fer carrils bici de convivència entre
ciutadans, peatons, i també bicicletes perquè no deixa de ser un vehicle rodat, encara que
no tingui motor, perquè aquí el que també es pot fer, és ampliar i de fet Salou, com a
municipi turístic, necessita aquesta ampliació, altres carrils bici que puguin ser compatibles i
de convivència amb el tràfic rodat, això ho he parlat moltes vegades amb el cap de la Policia,
hi insistiré, li agraeixo, insisteixo, el seu suggeriment.
Hem de fer també una campanya, que hem parlat també amb el Sr. Benet Presas, de nova
senyalització, que també en vam parlar amb el regidor Manel Macho-Quevedo, nova
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senyalització, que podria venir, fins i tot, subvencionat o finançat, intentarem que això sigui
així, per part del que podria ser la Taxa turística perquè creiem que això és turístic i que es
podria fer, és a dir, que estem en això.
Jo crec que sí que és veritat que hem de millorar molt més tot el tema tant de circulació com
de respecte a les normes, també el tema de senyalització, però també sobretot una
ampliació dels carrils bici en un municipi turístic que dóna un servei molt important als
residents però que també dóna molt de servei als turistes que cada vegada utilitzen més la
bicicleta i Salou té unes grans característiques per poder gaudir de la mateixa, segur que Sr.
Zacarias avançarem alguna cosa i de fet el regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Ramon M.
Pascual, està també molt interessat en aquest tema. Gràcies.

Sr. Henar:
-Molt bé, gràcies.

Sr. García:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. García.

Sr. Otal:
-Perdón, perdón.

Sr. Alcalde:
-Sí. Sr. Otal.

Sr. Otal:
-Sr. Alcalde un prec. Jo pregaria que encarregués al regidor d’Urbanisme que faci un estudi
de totes les actuacions urbanístiques relativament senzilles i urgents que hi ha a la ciutat, jo
crec que ja ho vaig dir en altres vegades perquè creguin que de veritat hi ha un seguit de
carrers, jo crec que amb pocs diners és fàcilment solucionable, com el carrer Nord, Autovia
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de les àrees de la Plaça Europa, Pompeu Fabra, rodalia de l’Estació, Cala Roig, en fi, hi ha
moltes coses. Entenc que el pressupost és el que hi ha i afortunadament comencem a sortir
una mica, hi ha un rigor pressupostari bastant acceptable, entenc que ja s’hauria de recollir
en aquesta confecció de nous pressupostos que ve de cara a la tardor, però en tot cas,
establir un ordre de prioritats perquè ara hi ha unes urgències ja bastant significatives,
sobretot el carrer Nord i rodalia de la Plaça Europa, que és un punt de trobada.

Sr. Alcalde.
-Bé, el carrer Nord ja hi ha tot el projecte i ja s’hi començarà a treballar ben aviat i de fet ara
el regidor li contestarà tot el planning que tenim preparat perquè són diversos carrers.
Gràcies també pel seu suggeriment. Sr. Montagut.

Sr. Montagut:
-Sr. Alcalde, regidors, per quan acabi l’estiu hi ha una actuació potent al carrer Nord, a la
zona de la plaça Europa també, a la zona de Carles Buigas, per tant, els llocs que s’han
detectat més problemàtics s’hi actuarà i s’està treballant també, en una part d’aquesta
partida que és extra, pels llocs que es detectin i que no estiguin a la memòria de l’actuació
que es farà ara i també incloure’ls. Ara s’estan fent els estudis de les zones que estaven en
conflicte en quant a ús, en quant a possibles obstacles que hi hagi pels vianants o pels
vehicles. En tot cas, gràcies per l’apreciació però ja hi estem treballant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies Sr. Montagut. Sra. Martina té alguna intervenció?

Sra. Fourrier:
-No, no.

Sr. Alcalde:
-D’acord. Sr. García.

Sr. García:
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-Gràcies. Bien Sr. Alcalde, como usted sabe en el año 2004 el mercado municipal contaba,
además de las instalaciones comunes, con 57 paradas de carácter permanente destinadas a
diversas actividades comerciales de venta, básicamente, de productos alimentarios. De esas
57 paradas, en su día 20 estaban vacantes, y ubicadas en la zona central del mercado, de
manera continua e uniforme, por lo que se habilitó un espacio comercial único con el objeto
de, según el propio pliego de condiciones “fer atractiva i viable econòmicament l’activitat de
venda que es pretén oferir, aliments congelats en general (...)”.
Y seguía manifestando el propi pliego bajo la rúbrica de “Necessitats administratives a
satisfer”: “ocupar la pràctica totalitat de l´espai comercial vacant existent en l´actualitat,
pal.liant aquesta greu deficiència de servei incomplet de la població i corregint també la
deficient imatge d´un mercat actualitzat i modern com és Salou”
Como consecuencia de esa licitación el mencionado espacio se adjudicó a la empresa la
Sirena por un canon de salida de 131.708 € y un canon anual de 14.175 € hasta el 5 de abril
del 2030.
Hemos tenido conocimiento de que dicha empresa tiene intención de abandonar el mercado
municipal durante el mes de octubre del presente año al no haberse alcanzado un acuerdo
con el Ayuntamiento y lo cierto es que nos preocupa que a partir de octubre 199,74 m2 del
mercado municipal queden desocupados, con la imagen que se dará de nuestro mercado,
porque así no se conseguirá corregir la deficiente imagen de un mercado actualizado y
moderno como es Salou, que era uno de los objetivos perseguidos con esa licitación.
Y las preguntas son la siguientes: ¿cuáles son los
situación?, esta en primer lugar. En segundo lugar,
de Promoción Económica de este ayutamiento para
lugar, ¿qué hoja de ruta tiene marcada si en el mes

motivos exactos que han llevado a esta
¿qué gestiones ha realizado la concejalía
evitar que el final sea éste?. Y, en tercer
de octubre se materializa este hecho?

Sr. Alcalde:
-Bien Sr. García, si me permite ya le contesto yo. A ver, me consta que la regidora ha hecho
diferentes gestiones, diferents gestions, reunions amb la Sirena per tal de buscar una solució
a les seves propostes, unes propostes que han sigut estudiades i, evidentment, hi ha coses
que es poden assumir i hi ha coses que no es poden assumir. En aquest sentit s’ha
considerat des de les àrees econòmiques i la pròpia àrea del mercat municipal que,
evidentment, tot el que ells proposaven no era factible, no era possible. Lamentem que
hagin decidit de marxar, com molt bé vostè coneix perquè aquest és un tema recorrrent,
suposo que no l’ha descobert ara, ja sap vostè que quan estava al govern d’això ja se
n’havia parlat en diverses ocasions, com a membre del govern que era vostè. Aleshores
nosaltres estem treballant, hi ha noves propostes en un sentit d’un concepte global del
mercat i les estem treballant. Quan hi hagi alguna cosa en concret nosaltres informarem,
primerament els informaran per part de les àrees a l’equip de govern i després es traslladarà
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la informació que hi hagi al respecte a la pròpia corporació, a la Junta de Portaveus i després
a les comissions corresponents en aquells regidors que vulguin venir a parlar i que tinguin un
interès específic per saber com va. De moment simplement hi ha hagut alguna proposta
concreta però que l’estem estudiant i l’estem avaluant a veure què es pot fer allà dins.
D’acord?

Sr. García:
-Una altra pregunta Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Digui.

Sr. García:
-Bien, como ustedes saben en el anterior Pleno presentamos una moción reprobando la
censura efectuada por parte del equipo de Gobierno en el Boletín Municipal de Salou y
solicitando que se respetase un principio básico en nuestro sistema democrático de derecho
como es la libertad de expresión así como solicitando que se modificasen determinados
preceptos del reglamento regulador de la participació dels grups polítics municipals.
Inexplicablemente sólo contamos con el apoyo del Grupo Municipal Socialista y del concejal
Macho-Quevedo, portavoz del Grupo Municipal de UTPS, y digo inexplicablemente porque
tanto RDS como UMdC se posicionaron en contra de la misma, cuando lo que solicitábamos,
entre otras cosas, era un mayor espacio en los medios de comunicación públicos para poder
expresar todos nuestras opiniones. El origen de dicha moción fue la censura realizada por el
equipo de Gobierno al negarse a publicar el artículo de opinión del Partido Popular, un
artículo que versaba sobre la ruptura del pacto de gobierno y nuestro posicionamiento a
partir de ese momento, entre otras cosas lo que decía ese artículo era lo siguiente: “Desde
las pasadas elecciones municipales celebradas en julio del 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 tres primeros años de mandato desde junio del 2011 hasta junio del 2014
ostentaría la alcaldía el Sr. Pere Granados y el último año de mandato desde junio del 2014
hasta mayo del 2015 se produciría un relevo en mi persona.” Y seguía diciendo el artículo: “a
partir de ese momento formaremos parte de la oposición y seguiremos trabajando por Salou
de una forma constructiva como hemos venido haciendo hasta ahora”. Bien, la motivación y
explicación para censurar nuestro artículo fue, y leo textualmente, en un email recibido en
fecha 3 de julio de 2014, que decía lo siguiente, esa era la argumentación: “Comunicación
del jefe del 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

 70
74
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

²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
²0P094Q6D661Y2I1P0Z60{»
0P094Q6D661Y2I1P0Z60

Codi de document

SECYI0MT

Núm. d’expedient

02-09-14 12:53

municipales sobre la gestión municipal. Por favor si puedes haznos llegar un artículo sobre
esta temática. Gracias.”
Siempre hemos mantenido que eso era una excusa banal y sin fundamento alguno para
censurarnos porque a usted Sr. Granados no le gusta que hablemos de su falta de palabra y
mira por donde los hechos nos dan la razón.
Aquí, y además lo he traído por si alguién lo quiere ojear, tienen ustedes el Boletín Municipal
de Información y, en sus páginas 6 y 7, tienen ustedes todos los artículos de los diferentes
grupos municipales. Pues bien, el artículo del portavoz del Grupo Municipal de UMdC, bajo la
rúbrica de “Posicionament de UMdC davant de l’actual situació política”, empieza diciendo lo
siguiente: “Amb un govern de Salou en minoria es dibuixa un nou marc i una nova situació
política al nostre municipi. Unió com a partit que ha actuat sempre amb coherència i
responsabilitat no pot obviar aquesta delicada situació”. Y seguía diciendo: “Unió està
disposada a donar suport a l’equip de Govern però esperant que ens faci partícep de tots els
projectes i decisions”. Esto es lo que decía Unió.
Por su parte, el portavoz de RDS, el Sr. Pablo Otal, dice lo siguiente en su artículo, que titula
“Per damunt de tot responsabilitat” y dice lo siguiente: “El passat dijous 3 de juliol RDS va
convocar una roda de premsa per tal de fer públic, amb total claredat, el nostre
posicionament respecte al nou escenari polític salouenc sortit després d’haver-se trencat
definitivament el pacte de govern que al 2011 havien signat CIU, FUPS i el PP, d’aquesta
manera l’alcalde quedava en minoria la resta de legislatura davant l’oposició i amb dificultats
afegides per tirar endavant l’acció de govern, sense donar un xec en blanc a l’alcalde RDS
condicionarà la seva actuació a la responsabilitat que té amb el poble de Salou, garantint
l’estabilitat institucional i la governació”.
Y mis preguntas son las siguientes Sr. Granados ¿en qué se diferencia la temática de los
artículos que acabo de leer de UMdC y de RDS a la temática del artículo del PP? ¿Las
temáticas de UMdC y de RDS se centran en decisiones y acciones municipales sobre la
gestión municipal? Mire, ya le contesto yo, no se centran en eso, se centran en la ruptura del
pacto de gobierno y el nuevo escenario político que se planteaba en Salou en este último
año de mandato.
Y ahora sí que le haré una pregunta para que me conteste usted Sr. Granados ¿piensa usted
seguir actuando de una manera tan antidemocrática y tan déspota?

Sr. Alcalde:
-Bueno Sr. García yo creo que no soy antidemócrata, en todo caso revise usted sus acciones
y sus argumentaciones en los escritos que envia por ahí, yo me considero un alcalde y un
ciudadano que respeto todas las ideologías y manifestaciones de todo el mundo, sean las
mías o no. He procurado, procuro y procuraré ser alcalde de todos, de todos, hasta de los
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que no me votan, escúcheme, de todos, hasta de los que no me votan Sr. García ¿entiende?
Usted puede montar el número que quiera, hasta de los que no me votan, cosa que usted,
por lo que dice, hace y repite no es así. Yo soy alcalde, figura institucional y lo soy de todos
y lo seguiré siendo de todos, le he contestado.

Sr. García:
-Entonces espero que no nos vuelva a censurar nunca más un artículo de opinión.

Sr. Alcalde:
-Respete usted las normas.

Sr. García:
-Igual que los otros grupos políticos.

Sr. Alcalde:
-Respete usted.

Sr. García:
-Ha quedado en evidencia Sr. Granados.

Sr. Alcalde:
-Respete usted la norma.

Sr. García:
-En evidencia.

Sr. Alcalde:
-Las normas vinculan a todos.
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Sr. García:
-En evidencia y usted lo sabe y eso le molesta, yo lo entiendo.

Sr. Alcalde:
-No estoy molesto, eso lo dice usted. En fin ¿hay alguna pregunta más?

Sr. Brull:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Brull, per favor.

Sr. Brull:
-Bé, no és una pregunta, és un prec una mica en la línia del que ha dit el Sr. Otal referent a
l’estat d’algunes parts de la nostra ciutat, concretament és un tram d’asfalt del Camí de la
Torre, en molt mal estat, on les arrels, fins i tot, han produït algunes fractures i caigudes
importants en algunes persones. Sé que hi ha una actuació molt important de prop de
150.000 € al Sector 01, per minimitzar aquest impacte que tenen les arrels, sobretot a les
voreres. Jo demanaria tenir aquesta possibilitat d’arreglar aquest tram, sobretot el tram que
es comprèn entre el carrer Montsant i Domènech Sugranyes i Gras, aquest tram està en molt
mal estat i hi ha molta gent que camina per allí i disortadament, com hem fet arribar, hi ha
hagut, fins i tot, algunes caigudes amb fractures. No sé si es podran ampliar les bases
perquè està molt avançat el tema de les bases del Sector 01 però sí que per proximitat i si hi
cap aquesta possibilitat és el prec que faig a l’equip de Govern.

Sr. Alcalde:
-Agafem aquest prec i suggeriment Sr. Brull i estudiarem a veure si el podem incloure i
poder acabar amb aquesta situació que és una situació veritablement preocupant perquè, a
més, la natura creix i va de presa i no es pot aturar. Gràcies per la seva aportació. Si no hi
ha res més s’aixeca la sessió i els hi agraïm a tots la seva assistència. Gràcies.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 21:02 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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