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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/5/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 28 DE MAIG DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 28 de maig 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
FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
BENET PRESAS SUREDA
MARIO GARCIA VIDAL
PEDRO LAVILLA HERAS
MARC ALARCÓN PERALTA
JOAN A. BRULL CASTELL
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
SALVADOR J. PELLICÉ CASADÓ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
PABLO OTAL VIÑA
M. DE LOS REYES PINO MOTA

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

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

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 30 D'ABRIL DE 2014
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 30 d’abril de 2014, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA, per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 2152 FINS AL NÚMERO
2723 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets des del número 2152 fins al número 2723 de l’any 2014. El Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

300.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

301.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL COVENI URBANÍSTIC PER LA
CESSIÓ DE TERRENYS PER L'EXECUCIÓ DE LA 2A FASE DEL CAMÍ DE RONDA,
AMB EL SR. M. V. M. I LA SRA. E. C. R.

Fets
1.- En data 27 de febrer de 2013 el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el conveni
urbanístic entre els Srs. M. V. M. i E. C. R. i l’Ajuntament de Salou, per la cessió de terrenys
per l’execució de la 2ª-fase del Camí de Ronda.
2.- Posteriorment s’exposa a informació pública per període d’un mes mitjançant la inserció
d’edictes al BOP i al Diari de Tarragona, de dates 03-03-14 i 06-03-14 respectivament, sense
que s’hagin formulat allegacions al respecte.

 2
16
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

²001N021Z0K1U6Q6K0Z8S8»
²001N021Z0K1U6Q6K0Z8S8»
001N021Z0K1U6Q6K0Z8S

Codi de document

SECYI0DE

Núm. d’expedient

05-06-14 08:56

Fonaments jurídics
1.- Art. 8.3, 104 i Disposició Transitòria 12ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, sobre els convenis urbanístics i la seva publicitat.
2.- Article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment
administratiu comú, sobre la possibilitat de les Administracions Públiques per a signar
convenis, siguin, o no, finalitzadors del procediment.
3.- Article 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 5 i 70 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre la capacitat dels ens locals per a
signar convenis i l’obligació de tenir-los a disposició del públic, un cop siguin vigents.
Per tot l’anterior i, en virtut de la competència atribuïda al Ple prevista a l’article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Conveni Urbanístic entre el Sr. M. V. M. i la Sra.
E. C. R. i l’Ajuntament de Salou, per la cessió de terrenys per l’execució de la segona fase del
Camí de Ronda, del qual s’adjunta una còpia a aquest acord.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord juntament amb el conveni, als STM d’Arquitectura i
al Departament d’Informàtica a fi i efecte de garantir la consulta telemàtica del present
conveni, i, al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes des de la seva
aprovació perquè sigui inscrit a la secció de convenis urbanístics de l’instrument de
divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR SOBRE EL PRIMER
TERMINI DE L'ANY 2014 DEL PLA DE SANEJAMENT ECONÒMIC I FINANCER 20132016

 3
16
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

²001N021Z0K1U6Q6K0Z8S8»
²001N021Z0K1U6Q6K0Z8S8»
001N021Z0K1U6Q6K0Z8S

Codi de document

SECYI0DE

Núm. d’expedient

05-06-14 08:56

Vist l’informe de l’interventor de l’ajuntament, que es transcriu tot seguit:
“Juan Manuel Hernández Vallejo, Interventor de l’Ajuntament de Salou, pel que fa a l’informe
anual del Pla de seguiment del Pla d’ajust aprovat per l’Ajuntament de Salou en el Ple
d’octubre de 2012,
INFORMA
PRIMER.- Antecedents i context de la redacció del present informe
En el ple municipal del 29 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Salou va aprovar un Pla de
sanejament econòmic i financer que, a l’hora, constitueix el Pla d’ajust requerit segons la
legislació vigent, per ampliar de 60 a 120 mensualitats la devolució de la liquidació negativa
de la Participació en els tributs de l’Estat.
L’esmenta’t pla compren el període 2013-2016 i ha estat informant-se trimestralment,
essent la darrera vegada en el ple del 23 d’octubre de 2013, on va coincidir amb l’aprovació
en el mateix ple del marc pressupostari pel període 2013-2016 i donar compte de l’estat
d’execució del Pla de sanejament econòmic-financer aprovat pel mateix període.
En el ple següent de 27 de novembre de 2013 es va aprovar el Pressupost municipal per
l’exercici 2014, en el qual es va donar compte del meu informe de fiscalització de data 21 de
novembre de 2013.
El 29 de gener de 2014, el ple va donar compte del seguiment del pla d’ajust del darrer
trimestre i resum anual segons el meu informe de data 13 de gener de 2014, donant-se aquí
per reproduïda la informació en ells exposada.
SEGON.- Evolució del Pla d’ajust des de el darrer trimestre fins la data d’avui
Pel que fa als ingressos ordinaris no hi ha incidències significatives respecte al comentat en
el darrer informe (INTXI01Y) que ja va tractar l’efecte de la modificació d’ordenances fiscals,
ni tampoc respecte a l’informe del pressupost (INTXI02F) que va fer una estimació i una
projecció per 2014 dintre del marc pressupostari aprovat. Pot ser el fet mes destacat sigui el
nou conveni del CRT que elimina una incertesa i genera una mica més d’ingressos.
Pel que fa a la despesa ordinària tampoc hi ha novetats respecte a la previsió ni al marc
pressupostari, sent molt aviat per veure el ritme d’execució pressupostària, si be es detecta
una certa tendència en algunes partides a substituir despesa variable per despesa fixa sense
modificar el import de la consignació pressupostària, fet que redueix el marge de maniobra
per contenir la despesa en cas de necessitat.
En conjunt, per 2014 poden haver ingressos urbanístics extraordinaris per 2.600.000 segons
estimació de l’arquitecte municipal i també unes ses urbanístiques extraordinàries, de
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manera que caldrà estar pendents a la evolució de tots els assumptes urbanístics per tal de
compensar-los entre ells en la mesura del possible i no desestabilitzar el pressupost.
Al no haver-hi en 2013 factures sense consignació (conegudes pel departament de
Comptabilitat) i havent un petit estalvi en la despesa, amb una liquidació i cobrant
d’ingressos executada dintre del marge previst, no s’esperen xifres negatives que no es
puguin recuperar en el pressupost 2014.
CONCLUSIÓ
La execució del pla funciona amb normalitat dintre d’un context que obliga a mantenir la
tensió pressupostaria i a potenciar el criteri de caixa, en el sentit de assegurar l’ingrés efectiu
dels recursos abans de comprometre la despesa.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
resta assabentat.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Hi ha alguna intervenció?

Sr. Barragán:
-Sí, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bon dia. Simplement és donar compte però vull destacar que segons l’informe de
l’interventor del passat 29 d’abril, l’execució del pla funciona amb normalitat dintre d’un
context que obliga a mantenir la tensió pressupostària i a potenciar el criteri de caixa en el
sentit d’assegurar l’ingrés efectiu dels recursos abans de compromete la despesa, cosa que
ja fem segons les recomanacions. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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-Moltes gràcies.

402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST 2014

Vist l’estipulat en l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), en l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, de desenvolupament de l’anterior en matèria de pressupostos, i en l’article 14 de
les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent, que preveuen poder incorporar als
corresponents crèdits de l’exercici immediat següent, sempre que existeixin els suficients
recursos financers, certs crèdits de l’exercici anterior, especialment els que corresponguin a
projectes finançats amb ingressos afectats, que seran d’incorporació obligatòria.
Vista, així mateix, la normativa aplicable a les transferències de crèdit entre aplicacions,
concretament els arts. 179 i 180 del TRLRHL, els arts. 40 i 41 del RD 500/1990 i l’art. 12 de
les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
Ates l’estipulat en matèria de suplements de crèdit a l’art. 177 del TRLRHL, als arts. 35 i 36
del RD 500/1990 i als arts. 9 i 10 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
Atesa finalment la legislació aplicable a la generació de crèdits per majors ingressos,
concretament els arts. 181 del TRLRHL, els arts. 43 i 44 del RD 500/1990 i art 13 de les
Bases d’execució del pressupost municipal vigent, així com la normativa reguladora de
l’estabilitat pressupostària.
Vist també que, segons la mateixa normativa, l’Alcalde o el Regidor Delegat ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits i el sotmetrà a l’aprovació del Ple,
prèviament informat per la Intervenció i la Secretaria, seguint les mateixes normes sobre
reclamació i publicitat que les estipulades per a l’aprovació del pressupost anual.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 13 vots a favor (7 de CiU, 3 del PP, 1 de UTPS, 1 de RDS i 1 de la regidora no
adscrita), 5 vots en contra del PSC i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:

PRIMER.- APROVAR la primera modificació de crèdits del pressupost 2014 de l’Ajuntament,
d’acord amb el següent detall:
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DESPESES

Crèdits

Modificació

Crèdits

Inicials

de Crèdit

Actuals

11

920

12101

RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC RRHH I QUALI.

117.124,20

4.173,96

121.298,16

06

241

13100

RETRIB. PERS. LABO. TEMPORAL OCUPACIO

14.474,23

132.138,77

146.613,00

02

151

15000

PRODUCTIVITAT ENGINYERIA

2.107,50

34.603,51

36.711,01

11

920

16205

ASSEGURANÇA DE VIDA

64.000,00

8.560,16

72.560,16

01

151

22612

DESPESES DIVERSES ARQUITECTURA

30.000,00

34.822,50

64.822,50

06

241

22617

DESPESES DIVERSES OCUPACIÓ

10.000,00

59.525,00

69.525,00

08

930

31000

INTERESSOS DE PRÉSTECS

496.000,00

- 19.640,21

476.359,79

01

155

61900

INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ARQUIT.

7.500,00

477.258,13

484.758,13

02

155

61900

INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ENGINY.

38.500,00

541.102,66

579.602,66

23

151

61902

INVERSIONS PLATGES

285.100,00

378.003,90

663.103,90

01

459

61904

INFRAESTRUCTURES I JARDINERIA

-

113.503,31

113.503,31

01

459

61905

INSTALLACIONS MUNICIPALS ARQUITECTURA

25.000,00

1.221.333,70

1.246.333,70

02

459

61905

INSTALLACIONS MUNICIPALS ENGINYERIA

8.000,00

7.000,00

15.000,00

01

459

61906

URBANITZACIO SECTOR 03

-

10.000,00

10.000,00

01

459

61908

URBANITZACIO SECTOR 01

21

132

62401

INVERSIONS POLICIA LOCAL

02

151

63900

PETITES INVERSIONS GENERALS ENGINYERIA

05
01

491
151

64100
68200

INVERSIONS INFORMÀTICA
ADQUISICIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS

08

930

91300

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI

-

182.980,40

182.980,40

40.900,00

63.100,00

104.000,00

-

4.147,52

4.147,52

120.000,00
-

131.921,35
1.025.873,38

251.921,35
1.025.873,38

- 19.640,21

2.785.359,79

2.805.000,00

4.390.767,83

FINANÇAMENT

Previsions

Modificació

Inicials

de Previsions

Previsions
Actuals

39900

INGRESSOS DIVERSOS

25.000,00

42.879,71

67.879,71

45050

SUBVENCIONS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL

45.000,00

191.663,77

236.663,77

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

-

1.703.638,54

1.703.638,54

87010

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

-

609.276,74

609.276,74

87013

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT (ROM. INCORP.)

-

1.843.309,07

1.843.309,07

4.390.767,83

SEGON.- Exposar al públic el present acord per termini de 15 dies, en compliment de
l’article 169 del TRLRHL, durant els quals els interessats podran presentar les allegacions
que estimin oportunes, considerant-se l’acord definitiu en cas que no n’hi hagués cap.

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

Sr. Barragán:
-Sí Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Aquest primer expedient de modificació de crèdit, com ha dit el senyor secretari, ascendeix
a la quantitat de 4.390.767,83 €. Es modifiquen les partides del Capítol 1 per un import de
179.476,40 € on es dota de consignació suficient les partides per a contractar tutors dels
diferents programes d’ocupació subvencionats pel SOC.
El Capítol 2 de béns i serveis es suplementa amb 94.347,50 € per dotar de crèdit suficient
partides relacionades amb l’impartició de cursos d’aquests programes d’ocupació que he citat
anteriorment i uns convenis de collaboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili amb els Serveis Tècnics d’Arquitectura.
Aquestes partides dels Capítols 1 i 2 es financien amb subvencions rebudes pel SOC i unes
bonificacions de les primes d’assegurances i una reducció també en el pagament d’interessos
i amortitzacions d’una pòlissa que estava prevista tenir i que al final no ha fet falta.
Finalment, s’incorporen al Capítol 6 d’inversions la quantitat de 4.156.224,35 € procedents
del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, també del romanent de tresoreria
afectat i la incorporació de romanents afectats de les inversions de l’any passat. Per tant,
una vegada realitzada aquesta primera modificació queda un pressupost consolidat per a
despesa ordinària de 38.122.543,48 € més els 4.681.224,35 € d’inversions fan un total de
pressupost de 42.803.767,83 €.

Sr. Alcalde:
-Alguna altra intervenció?

Sr. Otal:
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-Sí, bon dia.

Sr. Alcalde:
-Sr. Otal. Molt bon dia.

Sr. Otal:
-Bon dia a tohom. Bé doncs, com ha dit el regidor es planteja una modificació, la primera de
l’any, una modificació de crèdit i res a dir del tema del capítol de l’ordinari, que pràcticament
és un ajustament tècnic entre bonificacions i subvencions que es reben, a part que hi ha una
petita part de vinculació jurídica entre partides bàsicament dirigides a despeses
d’arquitectura per a millorar la zona de Llevant. No hi ha res a dir, de fet no és ni una
suplementació de crèdit la qual cosa indica que fins a un cert punt el rigor i l’estabilitat del
pressupost es manté bastant bé.
En canvi sí que mereix la pena fer un comentari respecte al tema d’inversions i que cal
resaltar. Aquí hi ha dos fets que són realment importants i que són positius. Primer, es
recupera la tendència del romanent líquid i la liquidació ha sigut positiva que tradicionalment
i històricament hem tingut a Salou, una dada que ha sigut significativa, de 1,7 milions, la
qual cosa permet no aplicar-ho a l’ordinari sinó aplicar-la a inversions, amb la qual cosa es
poden complementar inversions molt necessàries a la ciutat i més que n’hi hagués, perquè ja
he dit que partíem d’un punt de sortida molt feble en quant a l’esforç inversor, només teníem
500.000 € i, a més a més, anaven a prèstec, d’aquesta manera ens permet complementar un
1,7 milions més la incorporació de romanents afectats que ens dóna un paquet d’inversions
que ara mateix està en marxa de 4,3 milions d’euros, que són certament importants. Si a
més aquestes inversions van dirigides bàsicament a tres capítols d’adquisició de patrimoni,
millores urbanes i construcció de nous equipaments que es van quedant petits doncs
efectivament estem davant d’un fet positiu. Per tant, el meu vot serà a favor en quant que
tenim uns romanents líquids de tresoreria que permeten ampliar inversions i, a més a més,
es recupera la tendència històrica de la liquidació positiva de majors ingressos degut als
plans d’estabilitat. El meu vot serà a favor.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
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-Sí, molt bon dia. Bé, el nostre vot no podrà ser a favor donat que aquesta distribució de les
partides del pressupost venen d’un pressupost que nosaltres, al seu moment, vam votar en
contra. Però sí que entenem que és una distribució d’un romanent que està en la seva
potestat poder-lo distribuir. Per tant, ens abstindrem en quant a aquesta distribució que fan
d’aquests recursos. Però sí que m’agradaria apuntar que crec que no hi és, però que valdria
la pena tenir-los, estudis de viabilitat del que són installacions com per exemple aquest
pavelló que vostès volen fer perquè moltes vegades amb els diners per les inversions però
després totes aquestes inversions generen problemes amb el finançament ordinari, perquè al
final s’ha de fer amb recursos ordinaris tot el que és el manteniment d’aquestes
infraestructures. Jo crec que això ha sigut un dèficit de moltes administracions i que valdria
la pena saber, sabem que al final els resultats d’aquest estudi de viabilitat serà deficitari
probablement perquè moltes installacions i inversions que fa l’administració doncs solen ser
deficitàries però saber, escolti, si tenim previstos tants ingressos i tantes despeses i és
deficitari saber de quina partida de l’ordinari es treuran aquestes despeses del conserge o
del manteniment, etc, sobretot d’aquestes inversions més significatives com són la del
pavelló que puja 600.000 €. No sé si hi és però, en tot cas, si no hi és valdria la pena que es
fes.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Pellicé. Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados, regidors, regidores, senyores i senyors molt bon dia. Bé, en
aquest punt es presenta a aprovació una modificació de crèdit de 4,3 milions d’euros, com ja
s’ha dit, és la primera del 2014, que l’aspecte essencial d’aquesta modificació per nosaltres
és que permet planificar noves inversions per valor de 2,8 milions d’euros, les quals es
podran fer front amb recursos que provenen de l’aplicació de 1,7 milions del total del romant
que són 1,7, més 609.000 € de finançament afectat del mateix any i afegint-hi mig milió
d’euros que provenen de prèstecs.
La primera qüestió que el nostre grup vol fer notar és que aquest romanent de 1,7 milions
d’euros és, en la seva pràctica totalitat, conseqüència dels ingressos generats pel solar en el
qual s’ha ubicat el supermercat Bon Preu-Esclat que pujava una quantitat de 2,5 milions. Si
comptem a més que malgrat l’increment de l’impost sobre béns immobles del 2012 que va
passar del 8,5 inicial fins al 19,35 i que vostès van aplicar acollint-se a la norma promolgada
pel Govern espanyol quan ja estaven aprovats els pressupostos i això ocorre entre el 2012 i
el 2013, també al 2014. A tenor de calcular aproximadament 150.000 € per cada punt de
pujada de l’IBI, significa al voltant de 1,5 milions anuals per aquesta pujada extraordinària
de l’IBI. La qual cosa vol dir que vostès han ingressat durant aquests dos anys un mínim de
5,5 milions per damunt d’allò estrictament necessari per a la gestió anual dels serveis als
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ciutadans, 1,5 milions per damunt de l’IBI de dos anys més els 2,5 milions dels ingressos
provinents de l’alienació del terreny pel supermercat Bon Preu-Esclat. 5,5 milions dels quals
només en queden pràcticament els diners provinents, com deien abans, de l’alienació de la
finca on s’ha ubicat el supermercat Bon Preu-Esclat, la resta s’ha esfumat entre els
pressupostos del 2012 i 2013, però l’increment de l’IBI per desgràcia dels ciutadans aquesta
sí que s’ha quedat. Sobre el destí d’aquest romanent no els hi volem discutir entre d’altres
coses perquè vostès no ens han convidat a fer-ho però, en tot cas, és l’equip de govern qui
decideix el seu destí. Ara bé, s’haurà de valorar, la ciutadania ho valorarà, si és més prioritari
la construcció i tancament de la pista poliesportiva al Sector 01 amb la planificació que
vostès fan amb perspectiva de futur pel tema de la ciutat esportiva, etc, o la millora de les
voreres de determinats carrers perquè concretament i sense menystenir ni estar en contra
amb el tema de la pista poliesportiva sí que veiem amb preocupació com dels 2,8 milions
d’euros d’inversions previstes només 227.000 € es dediquen a arreglar paviments i voreres
quan creiem que hi ha una demanda, avui sortia a la premsa, unànime de tota la ciutadania
perquè s’arreglin les voreres com les del carrer Tajo, carrer Cambrils o carrer Nou, per posar
alguns exemples, en els quals la ciutadania quan transita per elles amb un cotxet de canalla,
per exemple, o han de baixar del paviment i corren el perill de ser atropellats o passen per
llocs intransitables, etc. Tampoc estem d’acord en què tot i que vostès tenen ple
coneixement de la demanda d’execució de sentència sobre l’edifici de l’antiga duana que pot
pujar un mínim de dotze milions d’euros no hagin volgut reservar ni un euro per preveure
aquest pagament que es produirà amb tota seguretat, ja que la sentència emesa pels
tribunals és ferma des de fa anys. Si hi afegim a aquestes raons el fet que en el seu moment
vàrem votar en contra d’aquests pressupostos que avui es presenten a modificació, el debat
del qual no repetirem avui, el nostre grup no pot fer altra cosa que votar-hi en contra.

Sr. Alcalde:
-Bé. Moltes gràcies. Sr. Barragán jo vull felicitar-lo per la tasca feta en tot el seu
departament per aquest bon resultat de la gestió econòmica de l’exercici 2013 i el que
portem del 2014 i també vull felicitar a totes les àrees que han fet possible que hi hagi una
gestió rigurosa en el control d’aquesta despesa que ens permet avui presentar aquesta
modificació de crèdit i aquest pla d’inversions, un pla d’inversions que ens ve determinat,
també cal dir-ho, per la Llei d’estabilitat pressupostària que ens determina en què s’han de
gastar aquests diners, per tant, no tenim plena llibertat per decidir a on els podem avocar.
Jo espero que en un futur aquesta llei sigui derogada en el bon sentit que pugui permetre
als ajuntaments que funcionen bé, com és l’Ajuntament de Salou i d’altres també, dedicar
aquests diners a on la ciutat pugui reclamar-los i no imposat des del punt de vista legal. Dit
això, felicitats a tots plegats.
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500.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Otal:
-Sí, només un prec. Jo demanaria a l’Àrea d’Urbanisme que fessin un recull, no hi ha pressa,
però a mi em sembla que hi ha una sèrie d’actuacions urbanístiques de superfície que són
molt importants. Hi ha una sèrie de carrers que realment tenen uns problemes molt greus i,
fins i tot, una vegada tinguéssim nominalment tota la relació de carrers això es podria
presentar des de l’Àrea d’Urbanisme per tal que s’establís un pla de prioritats per actuar. Hi
ha zones molt emblemàtiques del municipi, com és el voltant de la plaça Europa, que està
molt malament, carrer Nord, carrer Cambrils, jo crec que fóra bo fer un inventari de tots
aquests carrers problemàtics d’actuació superficial, com a mínim, i establir un calendari de
prioritats d’actuacions. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Otal. Sí, ja s’està treballant en aquesta línia que està apuntant vostè,
és veritat, aquí ens hem trobat amb una problemàtica que és el tema de l’arbrat a Salou que
és, en definitiva, el que ens està aixecant carrers, voreres de carrers i, fins i tot, recentment
o de fa pocs anys, com és el Sector 01, i incidirem i treballarem en aquesta línia, en un pla
que ja s’hi està treballant i, fins i tot també, des de l’Àrea de Manteniment de la Ciutat, per
tal de veure perquè passa això i evitar que els arbres ens puguin aixecar les voreres. Gràcies
Sr. Otal.

Sr. Pellicé:
-Si em permet, aprofitant aquesta línia d’urbanisme, dos precs. Un, seria també intentar
arranjar, em sembla que això depèn del CRT, tot el que és el vial, diguéssim, cap a Vila-seca,
tot el que és el carril bicicleta, que està molt malament fins al Decathlon, del Decathlon fins
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a Vila-seca té unes altres condicions però fins allí està molt malament, llavors em sembla que
el CRT potser que se li demanés que es pogués arreglar.
I després sollicitar, ja sé que aquest ha sigut un mal de sempre, que no siguem capaços
d’intentar solventar-ho, és que les obres o pintar els carrers doncs es pugui fer a l’hivern i
que quan arribi, sobretot el mes de maig, doncs ja estigui fet. Això ha sigut un problema de
sempre que no en sortim, i clar, que en aquestes dates estiguem pintant passos de vianants
i que fa quatre dies encara estàvem aixecant el carrer Carles Buigas doncs bé, això s’hauria
de mirar de planificar-ho d’una altra manera.

Sr. Alcalde:
-Sí respecte al carrer Carles Buigas, miri, és que és una obra absolutament necessària, no
s’ha pogut fer abans per una qüestió com és el procediment i no es podia avançar més i s’ha
fet perquè entenem que és molt, molt necessària donat que aquesta obra obeeix al que és el
traçat de la fibra òptica per tal d’installar les càmeres amb una finalitat de seguretat de la
zona. Per tant, hem entès que no podia esperar passat l’estiu sinó que les havíem de tenir
en funcionament l’abans possible i per això s’ha fet aquesta obra.
I respecte a la pintura, la pintura, doncs escolti’m, jo crec que no és una obra i que si hi ha
un punt on es requereix pintar perquè és necessari jo crec que es pot fer, les obres sí que és
més enrenou, la pintura és un moment només però no es preocupi que en ple estiu no es
farà.

Sr. Pellicé:
-Jo no he posat en dubte la necessitat de fer-ho, les càmeres entre d’altres coses, que hi
vam insistir i les vam demanar també, no li dic res. Li parlo de la necessitat de pintar. Jo
només ho dic per un tema de planificació, res més.

Sr. Alcalde:
-Està planificat. Gràcies.

Sr. Montagut:
-Només afegint al que ha dit l’alcalde, el tema del CRT efectivament nosaltres hem tingut
diverses reunions perquè no és només aquest tema del carril bici sinó que hi ha altres temes
que encara queden pendents de resoldre i que estem en converses per buscar solucions
definitives al respecte.
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Sr. Alcalde:
-Bé, gràcies.

Sr. Henar:
-Bé, en primer lloc, felicitar-me que després del punt anterior hi hagi hagut un petit debat
que ha reflectit que efectivament, tant el Sr. Alcalde com altres grups de l’oposició,
manifesten aquesta mateixa preocupació que ens ha portat a nosaltres a votar en contra de
la modificació de crèdit que és precisament el tema d’arranjaments de determinats carrers,
que hi hem ficat noms i cognoms com a més prioritaris. Per tant, ens felicitem que si no en
el punt anterior com a mínim ara en el torn de precs i preguntes ha quedat clara aquesta
preocupació.
En tot cas, ara tot seguit només una pregunta, que aquest sembla que sigui un Ple ràpid
doncs també farem una pregunta ràpida. Miri Sr. Granados, al Ple extraordinari del 18 de
novembre passat doncs vostè en el torn de resposta del Sr. Pellicé, concretament sobre les
inversions que el Govern de la Generalitat feia al Barranc de Barenys, quan ens referíem al
Barranc de Barenys com a contrapatida per haver cedit part dels impostos del CRT de Salou
a Vila-seca vostè va dir, i cito textualment, ja ho he dit en alguna altra ocasió, va dir: “hi ha
uns diners que estan preparats per començar els primers tràmits pel tema del que és la
construcció del Barranc de Barenys i això es començarà a inicis d’any, una vegada que
estigui el pressupost de la Generalitat del 2014 aprovat”. Al mes de març passat li vam
recordar que malgrat les seves paraules havia passat un trimestre del 2014 i encara no havia
arribat ni un euro. La pregunta és si passats cinc mesos del 2014 han arribat ja els diners
necessaris dels 4,5 milions d’euros que hem reclamat a la Generalitat, que han reclamat a la
Generalitat per iniciar les expropiacions del Barranc de Barenys. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, jo crec que ja li vaig fer referència en un altre Plenari, des del mes de novembre fins
ara, en el sentit de que per part de la Comissió Tècnica Mixta entre Generalitat i Ajuntament
de Salou es va parlar pel tema de la certificació d’aquests diners, vull dir que els diners hi
són i hem quedat que en el moment en què estigui preparat l’expedient d’expropiació
aquests diners estaran llestos. És així o no senyor secretari?

Sr. Alijo:
-Sí Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde:
-Molt bé, doncs moltes gràcies. Alguna pregunta més?

Sr. Henar:
-Per tant, encara no han arribat? Serà tan senzill com dir sí o no.

Sr. Alcalde:
-Hi ha un acord.

Sr. Henar:
-No, no, no. Em diu que no han arribat, ja està, ja és suficient.

Sr. Alcalde:
-Si em permet, si vostè fa una pregunta i la contesta vostè no cal que em pregunti.

Sr. Henar:
-No, no.

Sr. Alcalde:
-És que ara estic contestant. Sr. Secretari, els diners estan a disposició de l’Ajuntament de
Salou perquè en el moment en què nosaltres tinguem preparat aquest expedient, estaran a
disposició?

Sr. Alijo:
-Sempre han manifestat que els diners estaran preparats en el moment que es necessitin,
s’està treballant i s’ha fet una retaxació dels béns afectats per les expropiacions i hi ha una
reunió prevista pel proper dia 6, avui mateix he parlat jo personalment amb el Sr. Damià
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Calvet i mai han posat cap inconvenient, esperem que quan realment es necessitin, que serà
just després de l’estiu, doncs hi siguin.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Secretari.

Sr. Henar:
-En tot cas, Sr. Granados, sí que l’hi indico que jo no li he fet aquesta pregunta, jo no li he
preguntat si estaven a disposició. La pregunta a la qual no m’ha contestat és si havien
arribat o no. Evidentment si em diu que estan a disposició vol dir que no han arribat, i
simplement és concretar, ja està. Entenc que és així de clar.

Sr. Alcalde:
-Alguna pregunta més Sr. Zacarias?

Sr. Henar:
-No.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, doncs gràcies. S’aixeca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 12:26 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,

 16
16
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

