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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/1/2014
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 29 DE GENER DE 2014
****************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores del
dia 29 de gener 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
M. DE LOS REYES PINO MOTA
MARC ALARCÓN PERALTA
JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
AITOR ARRUEGO UBIDE
ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
MANUEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
RAMON MARIA PASCUAL POY
SALVADOR J. PELLICÉ CASADÓ
MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
PABLO OTAL VIÑA

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 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 18 DE DESEMBRE DE 2013
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 18 de desembre de 2013, el
Ple de l’Ajuntament l’aprova per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 6173
FINS AL NÚMERO 6357 DE L'ANY 2013 I DES DEL NÚMERO 1 FINS AL NÚMERO
384 DE L'ANY 2014
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 6173 fins al número 6357 de l’any
2013 i des del número 1 fins al número 384 de l’any 2014. El Ple de l’Ajuntament en resta
assabentat.

202.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA
REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
Vista la moció que presenta el Grup municipal del PSC i que es transcriu tot seguit:

“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma
de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre
país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels
poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la
seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de
persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a
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les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser
respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de
les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la
majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos
professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants
avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del
món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del
Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu
dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat.
Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l’àmbit
sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries
des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les
dones.
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a
delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut
de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix
per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que
havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones,
que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la llibertat,
la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels
preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalmente amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a
l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de
salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del
Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua
d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets.
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són
moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del
món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes
a casa nostra.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament acordi:
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Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març de salut sexual i reproductiva.
Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de
Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.
Grup Municipal Socialista de Salou, a 22 de gener de 2014.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (6 de CIU, 5 del PSC, 2 de UTPS, 2 de
UMdC i 1 de RDS), 4 vots en contra del PP i 1 abstenció de CIU, APROVAR aquesta moció.

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

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Sr. Alcalde, només una breu intervenció respecte a la moció. El meu grup votarà a favor.
Pensem que aquesta moció és molt oportuna, és necessària i, a més a més, crec que el text
que ha llegit el Sr. Secretari és molt proporcionat, tot i que no ho sembli. És veritat que el
projecte de llei que planteja el Govern del PP suposa un endarreriment molt important
respecte a la llei que regeix de plaços de l’any 85. És, tal com ha llegit el secretari, un
retrocés normatiu, social i ideològic que, a més a més, restringeix d’una manera brutal les
llibertats de les dones i, a més a més, també a tot el que és el nostre entorn ideològic similar
que tenim en el context d’Europa ha provocat un enorme rebuig social, per tant, tota
iniciativa que vagi encaminada a reforçar la limitació d’aquesta nova modificació o
l’eliminació d’aquesta normativa, el nostre grup li dona suport.

Sr. Alcalde:
-Sr. Pellicé.

Sr. Pellicé:
-Bon dia a tots. Bé, el nostre vot també serà favorable a la moció des d’un punt de vista de
convicció personal i des d’un punt de vista més, potser, de partit a mi m’agradaria fer
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referència a les proves que vaig sentir l’altre dia de l’Abat de Montserrat en el sentit que en
una societat plural no es pot pretendre que la moral cristiana esdevingui la llei de l’Estat. Per
tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Una qüestió, si m’ho permeteu, perquè el Grup municipal Socialista, com
que són els promotors d’aquesta moció, haurien de tenir la seva primera intervenció per
defensar-la.

Sr. Henar:
-Jo entenc que és així però com que ja han començat els grups tampoc tinc cap inconvenient
en continuar així.

Sr. Alcalde:
-La intenció era donar-li la possibilitat de que la pogués defensar.

Sr. Henar:
-Entenc que és així que quan un grup presenta una moció el més lògic és que la defensi però
també accepto perfectament les intervencions dels anteriors grups polítics i, per tant, no tinc
cap problema en continuar igual i continuar amb l’ordre establert de sempre.

Sr. Alcalde:
-Perfecte. Moltes gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Bon dia, gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a tots senyors regidors, senyores regidores, veïns de
Salou. Bien, voy a ser un poco más extenso en la explicación del voto del Grupo municipal
Popular que los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, y lo voy a hacer
un poco más extenso porque considero que la moción que presenta el Grupo Socialista
merece una serie de explicaciones para hacernos reflexionar a todos respecto a la materia
que estamos tratando. Presentan ustedes una moción para que en este plenario hablemos
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del aborto, y nos parece perfecto Sr. Henar, podemos hablar una vez más de una cuestión
sobre la cual las corporaciones locales no tenemos ninguna competencia.
Sr. Henar, usted sabe tan bien como yo que en el Congreso de los Diputados todos los
grupos parlamentarios hablarán y debatirán sobre esta cuestión largo y tendido, porque es a
ellos a quien corresponde legislar sobre esta materia.
Pero no obstante, no vamos a decirle que no tenemos que hablar sobre el aborto, porque
evidentemente podemos hacerlo. Pero lo cierto es que lo único que haremos será fijar las ya
conocidas posiciones de nuestros partidos sin que nada podamos cambiar aquí. Usted sabe
tan bien como yo que estamos ante un anteproyecto de ley que entrará en su fase de
debate parlamentario, y que evidentemente puede sufrir modificaciones, y por lo tanto, es
en el Congreso donde sus compañeros deben poner todo su ímpetu para tratar el tema.
Nos sorprende que manifiesten ustedes que con la nueva legislación se suprime el derecho a
decidir de las mujeres. ¿No se dan cuenta ustedes de que cuando hablamos del aborto no
podemos hablar de un derecho, sino que estamos hablando de una tragedia? Mire, le
facilitaré, a usted y a todos los presentes, unos datos del propio Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad referentes al año 2012, que cuanto menos nos deben obligar a
reflexionar sobre la materia ¿Saben ustedes que en ese año 2012 se produjeron en España
112.390 abortos? ¿Saben ustedes que de esos 112.390 abortos, 3.129 tuvieron su origen en
riesgo de graves anomalías en el feto, 306 en graves anomalías del feto incompatibles con la
vida, 6.377 en grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y 11 que catalogan
como por varios motivos? De esos datos se extrae, Sr. Zacarias, que 102.567 abortos, repito,
102.567 abortos no se justificaban en modo alguno. Eso significa, Sr. Henar, que más de un
91% de los abortos realizados en España en el año 2012 no se justificaban bajo ninguno de
los supuestos de la antigua ley del aborto que también fue aprobada por su partido, la Ley
Orgánica 9/1985, de 5 de julio. Dicha ley despenalizaba el aborto en tres supuestos:
supuesto terapéutico (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre), supuesto
criminológico (violación), y supuesto eugenésico (malformación física o psíquica del feto).
Hablan ustedes en la moción de que la anterior ley, la del 2010, la que aprobó el Gobierno
del Sr. Zapatero, incorporaba jurisprudencia del TC, pero perdone que le diga, faltan ustedes
a la verdad. La ley del año 2010, como saben está recurrida ante el TC, y pendiente de que
éste se pronuncie, pero salvo que se produzca un cambio doctrinal lo más probable es que
se declare inconstitucional porque no se respeta la doctrina del alto tribunal. La propia ley de
1985, antes de su publicación, fue objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad que
concluyó en la importante Sentencia 53/1985, de 11 de abril, cuya lectura, por cierto, le
recomiendo Sr. Henar, y cuya doctrina estableció, entre otras cosas, lo siguiente:
a) Que el derecho a la vida es el derecho más esencial de cuantos proclama la Constitución.
b) Que la vida humana independiente comienza ya en la etapa de la gestación: el nasciturus
es un ser humano vivo y distinto.
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c) Que, no obstante, el nasciturus no es titular de derechos porque todavía no ha alcanzado
su personalidad jurídica, la cual se adquiere con el nacimiento, según establece el artículo 29
del Código Civil.
d) Que, aún así, el nasciturus, por su condición de ser humano vivo y distinto, es un bien
jurídico que merece protección, de modo que “la vida del nasciturus (…) es un bien jurídico
constitucionalmente protegido por el art. 15 de la Constitución Española”.
Pues bien, estos cuatro puntos de partida llevan al TC a imponer dos obligaciones al Estado:
“la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de
establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva
de la misma”
Pero esta protección constitucional no es ilimitada ya que, la protección del nasciturus, según
el Tribunal Constitucional, puede entrar en colisión con otros valores y derechos como la vida
y la dignidad de la mujer. Eso sí, advierte la sentencia que “se trata de graves conflictos de
características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los
derechos de la mujer o desde la protección a la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer
incondicionalmente frente a aquellos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía
absoluta sobre la vida del nasciturus.”
Por lo tanto, una simple lectura de la sentencia del Constitucional basta para concluir que la
Ley Orgánica 2/2010, aprobada por el Gobierno de Zapatero (la llamada “Ley Aído”), y que
ustedes defienden establece un sistema de plazos según el cual, durante las primeras 14
semanas del embarazo se puede abortar sin ningún requisito (y hasta las 22 semanas en el
caso del aborto eugenésico) es claramente inconstitucional, Sr. Henar.
Difícilmente podrá ser compatible una ley de plazos con la afirmación del Tribunal
Constitucional que dice que “la vida del nasciturus (…) es un bien jurídico
constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental” ni con la
exigencia de que “ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida
del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien
no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central dentro del orden
constitucional”.
La ley hasta ahora vigente, no considera bien jurídico protegido al nasciturus de menos de
14 semanas, y confiere a la decisión de la madre una supremacía sobre la protección de la
vida del nasciturus que, según la doctrina constitucional, está prohibida.
Una ley de plazos en España exigiría una previa reforma de la Constitución que prive al
nasciturus del nivel de protección constitucional que tiene conferido mediante el artículo 15
de la Constitución Española.
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Por eso, el nuevo anteproyecto de ley que hemos conocido estos días era una exigencia
constitucional.
El nuevo anteproyecto de ley lo que hace es abandonar los plazos para volver al sistema de
supuestos que existía en la ley del 85 y se mantiene prácticamente en los mismos términos
que la Ley 9/1985, el supuesto criminológico (caso de violación), mejora las garantías del
supuesto terapéutico (peligro para la salud de la madre), aunque elimina el supuesto
eugenésico
En cuanto al supuesto de violación, se mantiene como en 1985 con la única exigencia o
novedad de que debe existir una denuncia previa de los hechos.
Más importante y novedosa es la regulación del aborto terapéutico, en este supuesto, y con
el objetivo de evitar un fraude de ley, el anteproyecto exige que el riesgo para la salud sea
certificado por dos médicos distintos que no trabajen en el mismo centro en el que se va a
practicar ese aborto.
Algunos especialistas consideran que un mínimo rigor en la aplicación de este supuesto
supondría pasar de nuestra actual tasa de más de cien mil abortos anuales, a cifras muy
inferiores
Manifiestan ustedes también en su moción que “el aborto se considerará un delito”, y
vuelven ustedes a faltar a la verdad, Sr. Henar, el resultado es una norma que por primera
vez libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. El PSOE nunca lo
entendió así pero el Gobierno entiende que en el supuesto dramático del aborto nunca es
culpable la mujer y siempre es una víctima. Por eso, en ninguno de los supuestos en que
esta conducta queda despenalizada existirá ningún tipo de reproche para la mujer. La mujer
es siempre una víctima de esta situación grave y dramática y los poderes públicos no pueden
hacer aumentar el reproche –es decir, establecer penas-, que es lo que hacía la legislación
anterior, tanto la de 2010 como la del año 85. En ningún supuesto la mujer será objeto de
reproche penal: no habrá nada, ni pena privativa de libertad ni de multa, ni siquiera con
carácter subsidiario. Y esta novedad es un auténtico avance histórico. Y es que así lo
establece, si usted ha tenido la oportunidad de leer el anteproyecto de ley que estamos
debatiendo, la propia exposición de motivos, en su apartado tercero, y será muy breve, dice
textualmente:
“Si, por una parte, es necesario delimitar de forma rigurosa los supuestos en los que el
aborto viene despenalizado por la Ley, por otra, no puede perderse de vista el hecho de que
la mujer que se enfrenta a la decisión de interrumpir su embarazo es siempre víctima de una
situación de grave conflicto personal, y que la imposición de una sanción penal constituye un
reproche excesivo que deviene, por ello, injustificado. Por esta razón, la Ley excluye la
punibilidad, pese a su carácter ilícito, de la conducta de las mujeres que se causan o que
deciden someterse a la práctica de la interrupción voluntaria de su embarazo fuera de los
supuestos despenalizados.”
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Por lo tanto Sr. Henar, es evidente que con la nueva legislación se está despenalizando los
supuestos del aborto y modificándose ese aspecte respecto a las anteriores legislaciones.
Y ya para ir finalizando, una cuestión que no es baladí Sr. Henar, y que produjo un gran
rechazo social en el momento de su aprobación, incluso entre miembros destacados de su
propio partido, la nueva ley corrige la falta de necesidad de acompañamiento de los padres a
las menores a la hora de tomar una decisión tan dramática. Se regulan situaciones distintas
en función de que las mujeres sean mayores de 16 y menores de 18, o menores de 16 en
función de otras modificaciones legislativas.
En cualquier caso, Sr. Henar, el anteproyecto de ley no es más que eso, un anteproyecto,
que está sujeto a debate parlamentario y que casi con toda seguridad sufrirá algún tipo de
enmienda, pero no le quepa la menor duda de que seguirá respetando la doctrina de nuestro
Tribunal Constitucional a la cual he hecho referencia anteriormente. Y por todas esas
explicaciones el voto del Grupo municipal Popular será desfavorable a la moción presentada
por el Grupo municipal Socialista. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Sí, Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Alcalde, regidors, regidores, senyores i senyors. Bon dia. Bé, Sr. Garcia
per ser una cosa tan poc important on l’Ajuntament no és competent Déu n’hi do el que s’ha
preparat vostè. Sembla que vostè ens ha estat donant la resposta a la seva manifestació
inicial. No és un tema en relació amb el qual l’Ajuntament tingui competències però sí que és
un tema de caràcter social que està avui en el debat de les famílies, que està el debat al
carrer i que és molt important que el Govern del Partit Popular miri quina és la posició de la
ciutadania, quina és la posició de molts ajuntaments, que com avui nosaltres, en d’altres
ocasions properes podran debatre sobre la qüestió de l’avortament.
Bé, la moció presentada pel meu grup és prou explícita i parteix del fet que l’Avantprojecte
de Llei Orgànica del Sr. Ruiz-Gallardón i del Govern del Partit Popular, mal anomenat “per a
la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada” elimina qualsevol
termini dins del qual les dones puguin avortar lliurement i, per tant, no només no protegeix
els drets de les dones embarassades sinó que els hi arrabassa el dret a decidir sobre elles
mateixes, sobre les seves vides, sobre els seus cossos, sobre la seva sexualitat i sobre l’opció
essencial per una dona de ser o no ser mare. Vostè s’ha erigit avui, un sol individu, un
regidor, com tots nosaltres, en Tribunal Constitucional d’aquest país. Vostè ha dit que era
inconstitucional, això vostè no pot dir-ho. Hi ha un Tribunal Constitucional que amb els
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encerts i errors, que nosaltres tots coneixem, és a qui li correspon i no l’ha dictaminat com a
inconstitucional. Aquesta Llei, la Llei del 2010 és plenament constitucional.
Ara bé, la proposta de la nova llei, que si arriba a bon port serà una de les més restrictives
d’Europa, ens fa retornar 30 anys enrere i substitueix l’actual normativa vigent de l’any 2010,
de terminis, per la de supòsits, fent-la encara més dura que la Llei de l’any 1985, vostè l’ha
citat, ja que elimina un dels supòsits que contemplava aquella primera llei de l’avortament
que era el supòsit de malformacions en el fetus. La llei es planteja erigir-se, que l’Estat
s’erigeixi en l’organisme que decideix sobre una decisió fonamental en el cas de les dones,
és l’Estat qui decideix. I vostè planteja com una gran conquesta el fet que no sigui penalitzat
l’avortament en cas de la dona i les dones conscients ho rebutgen perquè elles volen ser
responsables i no ser tractades com a irresponsables com la llei tracta.
La normativa actual vigent des de l’any 2010 despenalitza l’avortament i permet a les dones
avortar lliurement –després de tres dies de reflexió- , dins de les 14 primeres setmanes de
gestació. La nova llei que propugna el Sr. Ruiz-Gallardón torna a prohibir l’avortament i
només l’autoritza en dos supòsits:
-

Per evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de
l’embarassada, dins de les primeres 22 setmanes
En cas de violació, només dins de les 12 primeres setmanes

Però a més, l’avantprojecte, introdueix diferents mecanismes burocràtics que dificulten,
limiten i poden acabar fent impossible l’avortament, fins i tot en els supòsits que el projecte
de llei autoritza: augmentant d’un a dos el nombre de metges que emetin un dictamen en el
supòsit de risc físic o psíquic per a la mare, els quals han de ser diferents d’aquell que
practiqui l’avortament i que no poden desenvolupar la seva activitat professional en el mateix
centre en què es porti a terme l’avortament, augmentant el temps de reflexió de la mare,
amb l’exigència d’uns informes preceptius que exigeixen una minuciositat que en els cas de
les patologies fetals, en opinió de molts experts en medicina, són inviables, o exigint el
consentiment patern per poder avortar a les dones entre 16 i 18 anys quan en la resta
d’intervencions aquest requisit no és necessari.
La Llei vigent des del 2010, parteix del principi, avalat pel coneixement científic, de que una
educació afectiu sexual i reproductiva adequada, la facilitat d’accés a la incorporació
d’anticonceptius de darrera generació i la disponibilitat de programes i serveis de salut sexual
i reproductiva són la manera més efectiva de prevenir els embarassos no desitjats i els
avortaments, molt més que la seva prohibició i això està demostrat científicament. I les
dades estadístiques de l’estat espanyol, que per cert, quan digui dades digui-les totes, ara
els hi diré jo totes, miri, les dades estadístiques que vostè ha citat avalen aquest principi:
mirin, l’any 2010, any en què es va aprovar la llei que permet l’avortament per decisió de la
mare, es varen efectuar 113.031 avortaments en les clíniques d’Espanya, l’any 2012, i vostè
ho sap perfectament perquè ha consultat les estadístiques i, per tant, ha amagat part de la
veritat, es varen produir 112.390, és a dir, 641 avortaments menys l’any 2012 respecte de
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l’any 2010, 641 avortaments menys, i a la seva vegada l’any 2008, és a dir dos anys abans
de l’entrada en vigor de la llei actual i en plena vigència de la Llei de 1985 es varen produir a
España 115.812 avortaments, és a dir, 3.422 avortaments més al 2008 que al 2012, per tant
aquesta llei no ha incrementat els avortaments, està frenant els avortaments. Malgrat els
seus terribles vaticinis que el PP havia llançat i continua llançant sobre el perill d’increment
dels avortaments amb la llei del 2010. Per cert, aprofito per dir-li que el Comité Científic del
Consell Territorial de l’Estratègia Nacional de Salut sexual i reproductiva no es reuneix des de
l’any 2011, miri aquesta notícia d’avui a La Vanguardia, des de l’any 2011, des de que
governa el Partit Popular, i que és l’organisme encarregat de vetllar per la correcta aplicació
dels principis de l’educació sexual, entre d’altres coses, i ha sigut així per voluntat del Govern
del Partit Popular. I, aprofito per dir-li també, que la Llei Wert ha eliminat dels currículums la
matèria d’Educació per la Ciutadania, en la que estaven inscrits els continguts d’educació
sexual, malgrat que les dades internacionals ens diuen que països com Holanda i Canadà,
que tenen l’avortament lliure i gratuït fins a les 24 setmanes, ens aquests dos països, i això
són fets objectius, són dels dos països amb taxes d’interrupció voluntària de l’embaràs més
baixes perquè combinen la regulació de l’avortament amb polítiques públiques d’educació
sexual i programes de salut sexual i reproductiva adequades. Aquesta és la qüestió.
Amb aquesta llei, si s’arribés a aprovar, Espanya es convertirà, juntament amb Polònia i
Irlanda en un dels pocs països de las Unió Europea que neguen a les dones el dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs, però no per això, Sr. Garcia, disminuirà el nombre
d’avortaments, estigui ben segur, no perquè s’apliqui aquesta llei, en aquestes condicions
restrictives disminuiran els avortaments. D’acord amb les dades facilitades per la Fundació
Espanyola de Contracepció, a Espanya del 65 al 67 per cent dels adolescents entre 15 i 19
anys mantenen relacions sexuals i del 93 al 96 per cent de joves entre 20 i 26 anys també,
la qual cosa vol dir, amb absoluta seguretat perquè els estudis internacionals així ho avalen,
que el nombre d’avortaments a Espanya, amb una llei tan restricitva com aquesta que vostès
plantegen, es mantindrà i, fins i tot, gairebé segur que augmentarà, si l’única cosa que fa el
Govern del PP, i és el que està fent, és prohibir l’avortament, però això sí, també li dic, les
dones que tinguin diners, com sempre, com fa 50 anys, jo en tinc 63 i ho he conegut,
seguiran avortant quan vulguin, bé en clíniques privades, bé viatjant a l’estranger; i les
dones de classes socials més desafavorides, malgrat que seguiran avortant igualment,
perquè portar vida és quelcom més que parir els fills, doncs aquestes dones el que passarà
és que continuaran avortant amb greus riscos per les seves pròpies vides. Nosaltres creiem
que el Partit Popular ha tractat, està tractant i tracta, aquest tema amb hipocresia. Ja li he
dit que posar un ésser humà al món és molt més que parir-lo, s’ha de voler, s’han de tenir
condicions, s’ha d’estar preparat, física, psíquica, materialment. Mentre vostè retalla ajudes a
la dependència, a la maternitat, a la conciliació de la vida laboral i familiar eliminant fins a la
seva quasi desaparició les veritables polítiques de protecció de la vida i de la maternitat, i
només es preocupa dels no nascuts i s’oblida dels pares i les mares que ja estan aquí.
És per tot això, en el context d’un debat públic en el qual, reconeguts membres del propi
Partit Popular han manifestat la seva oposició a que s’aprovi aquest projecte de Llei, que
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nosaltres demanem a tots i totes, regidors i regidores d’aquest consistori, que votin en
consciència i demanin la retirada d’aquest projecte de llei. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Mario.

Sr. Garcia:
-De manera molt breu. A ver, es evidente Sr. Henar que podríamos estar aquí discutiendo
durante toda la mañana y muy probablemente no nos pondríamos de acuerdo y también es
evidente que ustedes tienen una concepción de la vida muy diferente a la que podamos
tener nosotros como grupo municipal. Manifiesta usted que con la aprobación, si es que se
aprobase en estos términos, el anteproyecto de ley que está encima de la mesa, se negaría
a las mujeres el derecho al aborto pero es que olvidan ustedes que existen otros derechos
contrapuestos al del aborto, existe también el derecho a la vida del nasciturus, como le he
dicho anteriormente, y el nasciturus es un ser totalmente indefenso, por lo tanto también
existe esa obligación por parte del Estado de protegerle, de buscar un equilibrio entre los
dos derechos, el derecho de la mujer y el derecho del nasciturus, eso es una evidencia Sr.
Henar. Ustedes no lo ven así, nosotros sí que lo vemos así, como le digo posiblemente nunca
nos podríamos poner de acuerdo. Yo solamente le formulo una pregunta, usted también ha
dado datos estadísticos, ha hablado de los datos estadísticos del año 2011, del año 2012,
perfecto, yo sólo una pregunta que me gustaría que me contestase con la mano en el
corazón, ¿usted cree de verdad que es normal que en un estado se produzcan 102.567
abortos que no se justifiquen bajo ninguno de los supuestos a los cuales usted ha hecho
referencia y que yo he hecho referencia? Es decir, 102.567 abortos simplemente establecidos
por una ley de plazos, ¿usted, de verdad, esto lo considera bueno?

Sr. Henar:
-Sr. Garcia és que no li contestaré, aquesta segona part sí però la primera entraríem de nou
en el debat perquè ja li he dit molt clarament, vostès els conservadors, el Partit Popular,
l’Opus Dei, sectors de l’Església Catòlica, d’altres no, és a dir, estan en posicionaments, és a
dir, que prioritzen determinats drets hipotètics d’un ser que no sabem ni tan sols si és vida
humana encara, que serà vida humana en algun moment, no sabem ni tan sols fins a quin
punt es pot parlar d’un ser humà, és a dir, vostès prioritzen aquests drets al fet de la
voluntat de la mare que en relació al seu context li permeti poder assumir aquesta
grandíssima responsabilitat amb plenitut, aquesta és la qüestió. Llavors vostè em pregunta,
però aquestes dades que vostè m’està donant de les 102.567 mares que van avortar és
absolutament legal, és a dir, han avortat en la legalitat, absoluta legalitat, perquè la llei els hi
permet.
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Sr. Garcia:
-I vostè ho troba normal això?

Sr. Henar:
-Per tant, és a dir, estan assumint un supòsit perfectament legal. I la segona qüestió, escolti,
jo li he donat dades i vostè si va a les estadístiques veurà que a l’any 85 hi va haver més
avortaments que al 2012, més avortaments. Per tant, escolti, aquí alguna cosa està passant i
jo li he donat unes altres dades estadístiques sobre quines són les relacions sexuals entre la
nostra joventut, no podem mirar cap a un altre costat, no podem mirar cap a un altre costat,
aquesta és la nostra realitat social i només amb educació, només amb educació, només amb
possibilitat d’accés fàcil a la contracepció doncs en els nostres joves i adolescents es pot
avançar en la lluita contra l’avortament, per suposat que l’avortament és una desgràcia per a
qui li toca assumir-lo, per suposat, i és una desgràcia que en aquest sentit implica
lògicament d’un cert debat social però, com es frena l’avortament? Aquesta és la qüestió,
vostès ho frenen amb ideologia i nosaltres proposem que es freni amb mecanismes reals
d’acció social amb la ciutadania i respectant els drets de les dones embarassades.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies.

Sr. Barragán:
-Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Alcalde, regidors, regidores, veïns, aquesta moció que presenta el Grup municipal Socialista
contra la reforma de la Llei Orgànica de “salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària
de l’embaràs” aprovada l’any 2010, planteja, segons aquest grup municipal, un tema
susceptible de ser valorat segons certes conviccions que poden entrar en el terreny del
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personal i privat, perquè ens endinsa en concepcions i formes d’entendre diverses sobre la
maternitat, la vida sexual, el dret de les dones a decidir lliurament sobre el seu embaràs,
inclús sobre el dret a la vida.
I per tant, entenem que aquesta moció ha de ser votada atenent a la consciencia individual.
Per aquest motiu, el Grup municipal de CiU, per respecte justament a la sensibilitat de cada
un dels seus membres, ha decidit atorgar llibertat de vot en aquest punt de l’ordre del dia; si
bé deixant constància que la llei que ara es pretén reformar per part del PP, aprovada en el
seu moment amb un ampli consens polític i social, va suposar un innegable avanç en la
protecció de les dones i la seva llibertat, com també un augment de la seguretat dels
professionals de la salut en l’exercici de la seva labor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Barragán. Com molt bé s’ha posat aquí de manifest i estava ara
afirmant el portaveu del Grup municipal de CiU evidentment estem davant d’una qüestió que
fa referència a una ideologia pròpia i personal. Des d’aquest punt de vista, jo personalment
tinc també la meva idea, crec que és una reforma absolutament innecessària portar-la ara i
canviar una llei que està vigent i que, per tant, és legal, el que s’ha fet fins ara és legal i està
emparada per la pròpia Constitució, com així també ho han reconegut destacats dirigents del
Partit Popular, partit que proposa aquesta reforma legal i, per tant, insisteixo que des d’un
punt de vista estrictament personal entenc que és absolutament innecessària aquesta
modificació de la llei, però com a alcalde i representant de totes les sensibilitats el meu vot
serà d’abstenció perquè vull ser respectuós amb totes les sensibilitats personals dels
ciutadans i ciutadanes de Salou.

203.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE SALOU DE REBUIG
A LA RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIVA A LA
DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE L'ANY 2013
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Sr. Alcalde, Sr. Secretari no és necessari que es procedeixi a la lectura de la moció, ja que el
Grup municipal Popular ha acordat retirar-la en base al fet que ahir se'ns va informar a la
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Junta de Portaveus de que sembla ser que s'ha arribat a un acord entre el Departament de
Governació i les dues entitats municipalistas de Catalunya (Associació Catalana de Municipis i
Federació Catalana de Municipis), i que finalment, el Departament de Governació ha
rectificat el criteri adoptat inicialment pel repartiment del FCL.
Des de la prudència i la responsabilitat política, i fins que puguem analitzar aquest acord
amb deteniment, creiem que és la nostra obligació retirar la moció presentada, ja que entre
d'altres coses, una de les qüestions que volíem denunciar amb la moció era la manca de
diàleg , de sensibilitat i de consens amb els municipis, i donat que sembla ser que s´ha
arribat a un acord amb les entitats que ens representen, creiem que tal i com diu el refraner
espanyol “más vale tarde que nunca”. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, doncs procedim a la seva retirada.

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

301.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES PER A
L'EXECUCIÓ DELS CANALS DE SORTIDA D'AIGÜES A LA PLATJA DE PONENT

FETS
1. El mes de gener de 2013, els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura redacten el
projecte d’obres d’execució dels canals de sortida d’aigües pluvials a la platja de Ponent,
per un pressupost d’execució per contracte de 39.657,74 € i un termini previst de
realització de 7 setmanes.
2. El 23 d’octubre de 2013, el Ple aprova inicialment el projecte d’obres esmentat.
3. El 25 d’octubre de 2013, l’Ajuntament sollicita autorització al Servei de Costes de la
Generalitat de Catalunya atès que els terrenys on es volen executar les obres es troben
dins de la zona de domini públic maritimo-terrestre.
4. En el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 251, de 31 d’octubre de 2013, es
publica l’anunci d’exposició pública del projecte indicat.
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5. El 12 de desembre de 2013, el secretari general certifica que durant el termini
d’exposició pública no s’han formulat allegacions o reclamacions al projecte d’obres
aprovat inicialment.
6. Aquesta obra està finançada pel Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2013.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 235.2 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 (TRLMRLC), regula el procediment al
qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:

a) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa
corporació o bé d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
c) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim,
durant el qual es poden formular reclamacions i allegacions.
d) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.
2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació del TRLMRLC i
afegeixen el següent:

37.5. El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a
comptar de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini
comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els
trenta dies següents a l’acabament d’aquell.
38.1 L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents
òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de
contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa;
en aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.
38.2: L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat i al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la
corporació.
3. L’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que:
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(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que
aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una
norma jurídica.
Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de contractació
a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern municipals (alcalde
i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del contracte.
4. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es competència del ple
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos als
pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova planificació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar definitivament el projecte d’obres d’execució dels canals de sortida d’aigües
pluvials a la platja de Ponent, per un pressupost d’execució per contracte de 39.657,74 €
i un termini previst de realització de 7 setmanes.
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial
de la Generalitat, així com inserir-lo al tauler d’anuncis de la corporació.
3. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, com a part interessada en el
procediment.
4. Donar trasllat d’aquest acord als S.T.M. d’Arquitectura.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

302.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE D'OBRES DE
RENOVACIÓ DEL SUBSTRACTE DE PLANTACIÓ DELS PARTERRES DE FLOR DE
TEMPORADA EN ELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DE SALOU
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FETS
1. El mes de gener de 2012, l’enginyer agrònom Sr. J. M. R. i S. redacta el projecte d’obres
de renovació del substrat de plantació dels parterres de flor de temporada en els espais
verds públics de Salou, per un pressupost d’execució per contracte de 28.048,24 € i un
termini previst de realització d’1 mes.
2. El 23 d’octubre de 2013, el Ple aprova inicialment el projecte d’obres esmentat.
3. En el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 254, de 5 de novembre de 2013,
es publica l’anunci d’exposició pública del projecte indicat.
4. El 13 de desembre de 2013, el secretari general certifica que durant el termini
d’exposició pública no s’han formulat allegacions o reclamacions al projecte d’obres
aprovat inicialment.
5. Aquesta obra està finançada pel Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2013.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 235.2 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 (TRLMRLC), regula el
procediment al qual s’ha d’ajustar l’aprovació dels projectes d’obres:

b) Redacció del projecte a càrrec del personal tècnic de la mateixa
corporació o bé d'altres facultatius.
b) Acord d'aprovació inicial del projecte.
d) Informació pública del projecte per un període de trenta dies com a mínim,
durant el qual es poden formular reclamacions i allegacions.
e) Aprovació definitiva del projecte per l'òrgan corresponent de l'ens local.
2. Els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), completen la regulació
del TRLMRLC i afegeixen el següent:

37.5. El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a
comptar de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini
comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els
trenta dies següents a l’acabament d’aquell.
38.1 L'aprovació dels projectes d'obres ordinàries correspon als diferents
òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències en matèria de
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contractació que estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti l'expropiació forçosa;
en aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació.
38.2: L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat i al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la
corporació.
3. L’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que:

(…) L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que
aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una
norma jurídica.
Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona - Normes específiques de contractació
a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern municipals (alcalde
i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del contracte.
4. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local
i l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya estableixen que es
competència del ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan encara no
estiguin previstos als pressupostos, és a dir, quan es tracti d’obres de nova
planificació.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar definitivament el projecte d’obres de renovació del substrat de plantació dels
parterres de flor de temporada en els espais verds públics de Salou, per un
pressupost d’execució per contracte de 28.048,24 € i un termini previst de realització
d’1 mes.
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari
Oficial de la Generalitat, així com inserir-lo al tauler d’anuncis de la corporació.
3. Donar trasllat d’aquest acord als S.T.M. d’Arquitectura.
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4. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, com a part interessada en el
procediment.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

303.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTUALITZACIÓ DE
CORRESPONENTS AL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A L'ANY 2014

LES

TARIFES

FETS
1. En data 14 de gener de 2014 (RE: 312), el senyor J. T. R., actuant en representació de la
Federació Empresarial d’Auto-Transport de Tarragona (FEAT) i com a mandatari verbal
dels taxistes de Salou, presenta escrit en el qual després d’exposar els antecedents i
fonaments de dret d’aplicació sollicita a l’Ajuntament de Salou que aprovi la nova
estructura de tarifes per al servei d’autotaxi del municipi per a l’any 2014, en un
percentatge igual a l’increment mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya i
d’acord amb el procediment simplificat per a l’actualització de les tarifes del servei
d’autotaxi establert al Decret 339/2001, de 18 de desembre.
2. En l’estructura de tarifes que es sotmet a aprovació municipal, el sollicitant proposa que
s’inclogui un nou suplement per import d’1.53 € / plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places.
3. El 20 de gener de 2014, l’economista municipal emet informe sobre la sollicitud
formulada.
4. El 20 de gener de 2014, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i
Mobilitat requereix a la FEAT que aporti la documentació preceptiva per poder tramitar el
procediment de creació d’una nova tarifa en el servei urbà de taxi del municipi de Salou
(decret núm. 290/2014).
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FONAMENTS DE DRET
1. La Generalitat de Catalunya, a la vista del que preveu la disposició addicional 1ª del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, ha dictat el decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents, entre
d’altres, al servei d’autotaxi.
2. L’article 2 d’aquest decret 339/2001 disposa que la Comissió de Preus aprovarà
anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per a autotaxis per a
l’exercici corresponent, amb l’aplicació de les fórmules polinòmiques, actualitzades
anualment, que el propi decret conté en el seu annex. Fruit d’aquesta previsió normativa,
la Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de data 19 de desembre de 2013, va
aprovar l’increment mitjà del 2% de les tarifes dels serveis d’autotaxis per a l’any 2014.
Es podran acollir al procediment simplificat totes les empreses prestadores d’aquests
serveis per a les quals en l’exercici corresponent (2013) sigui suficient un increment de
tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic del servei
de taxi.
3. En relació a la petició de la F.E.A.T. d’implantar una nova tarifa en el servei urbà de taxi
consistent en un suplement per import d’1.53 € / plaça, a partir de la cinquena, per a
aquells vehicles amb una capacitat autoritzada superior a les cinc places, la mateixa ha
de ser objecte d’un procediment diferenciat del de l’actualització de les tarifes ja
existents, tal i com així es justifica en la fonamentació jurídica del Decret 727/2013, de 7
de febrer, del regidor delegat de mobilitat ja referenciat en els antecedents d’aquest
acord, el qual s’ha procedit a notificar a la peticionària i a la Comissió de Preus de
Catalunya.
4. D’acord amb l’indicat article 2 del Decret 339/2001, en relació a l’article 3 del Decret
149/1988, la competència per a aquesta aprovació correspon al Ple municipal, el qual
haurà de comunicar l’acord adoptat a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva
constància.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Promoció Econòmica, el Ple
de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei urbà de taxi a Salou per a l’any
2014, que recull un increment mitjà del 2% respecte de les vigents en l’any 2013, així
com els seus horaris d’aplicació:
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TARIFES
Baixada bandera
Km recorregut
Hora d'espera

Normal (T2)
3,62
1,12
18,21

Nocturna / Festius (T1)
4,37
1,36
21,87

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Equipatge
Sortida estació F.C.

Normal (T2)

Nocturna / Festius (T1)
1,76
1,08
1,08

0,87

Tarifa Normal (T2): Dies laborables de les 8 hores fins a les 20 hores.
Tarifa Nocturna/Festiu (T1): Dies laborables de les 20 hores fins a les 8 hores.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 0 a 24 hores.
2. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
3. Notificar aquest acord a la F.E.A.T. i a les associacions de taxis del municipi, amb
l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra i donar-ne trasllat a la
Policia Local als efectes del control i verificació.

Contra aquesta resolució, 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.

304.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES ALLEGACIONS
PRESENTADES A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L'ANY 2014

Identificació de l’expedient
De l’aprovació, si s’escau, de la plantilla que acompanya el pressupost i la relació de llocs de
treball per a l’any 2014.
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Tràmit: Acord del Ple
Fets
1.

Per acord de Ple, de data 27 de novembre de 2013, es resolt aprovar la Relació de Llocs
de Treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2014.

2.

Per edicte de l’Ajuntament de Salou es publica aquesta aprovació inicial al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, de data 19 de desembre de 2013, amb número 291, i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de data 20 de desembre de 2013 i amb
número 6526.

3.

El 13 de desembre de 2013 té entrada al Registre General de la Corporació (RE núm.
12.723), escrit del funcionari, senyor R. V. S., en el qual manifesta tot un seguit de
qüestions relatives a un canvi d’adscripció del lloc de treball que ocupa com a
conseqüència de la nova RLLT.

4.

Per acta de reunió de la mesa de negociació amb els representants sindicals, de data 21
de gener de 2014, s’exposa l’allegació presentada pel senyor R. V., a la que els
representants sindicals manifesten que no tenen res a dir al respecte i que la Corporació
faci el que cregui convenient en virtut de la seva potestat organitzativa.

5.

Per informe del Cap de Servei de RRHH, de data 23 de gener de 2013, es conclou que
s’haurien de desestimar les allegacions presentades pel senyor R. V., sobre l’aprovació
inicial de la RLLT de l’any 2014.

Fonaments de dret
1.

Vist el que disposa l’article 37 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), en quant a la matèria objecte de negociació amb els
representants sindicals.

2.

Vist el que disposa l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, en quant a l’ordenació dels llocs de treball.

3.

Atesa la potestat d’autoorganització establerta a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

4.

Atès el que disposa l’article 90.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
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5.

Atès que és d’aplicació supletòria per les entitats locals el que es preveu en l’Ordre
Ministerial de 2 de desembre de 1988, que desenvolupa l’article 15.1 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

6.

Considerant que l’escrit que presenta el senyor R. V. S., en data 13 de desembre de
2013, no aporta cap element que impedeixi o limiti la modificació en el lloc de treball
prevista en l’aprovació inicial de la RLLT de 2014, ja que no hi ha cap dependència
orgànica ni funcional del lloc d’auxiliar de gestió que aquest ocupa i el regidor de l’àrea.

7.

Atès el que disposa l’article 22 lletra i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
i l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la
Relació de Llocs de Treball.

8.

Atès el que estableix l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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, 4 del PP, 1 de UTPS i 1 de RDS) i 8
abstencions (5 del PSC, 2 de UMdC i 1 de UTPS), el següent:
1.

Desestimar les allegacions a l’aprovació inicial de la RLLT per a l’any 2014 presentades
per escrit, de data 13 de desembre de 2013, pel funcionari senyor R. V. S.

2.

Aprovar definitivament, si s’escau, la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Salou per a l’any 2014, aprovada inicialment per acord plenari de data 27 de novembre
de 2013.

3.

Publicar l’esmentada Relació de Llocs de Treball en el tauler d’anuncis de la Corporació,
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

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

Sr. Henar:
-Gràcies Sr. Granados. Bé, nosaltres, d’entrada, entenem les allegacions presentades per un
funcionari de l’ajuntament, en el sentit de demanar ser destinat a una altra regidoria
diferent de la d’Acció Social degut a què l’any 2010, a proposta del Sr. Lavilla, titular de dita
Àrea, li va ser obert un expedient disciplinari que va acabar en un contenciós administratiu a
Tarragona. Nosaltres ho entenem però tampoc no posem en dubte la potestat
autorganitzativa de la corporació, si bé, ens sembla que hi ha prou llocs de treball a
l’ajuntament, si hi hagués hagut voluntat política s’hauria pogut resoldre aquest problema
escoltant la demanda del funcionari sense menystenir, en absolut, el funcionament de
l’organització municipal. Tot i així, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, gràcies.

Sr. Garcia:
-Simplement Sr. Henar, a veure, això ja els hi vaig explicar a la Comissió, evidentment, però
no tinc cap tipus d’inconvenient de tornar a reiterar-ho en aquesta sessió plenària. Aquí el
que ha passat és que el funcionari al qual fem referència, doncs com vostè ha dit, és cert
que va passar per un tràmit d’expedient disciplinari que finalment el Jutjat Contenciós
Administratiu va desestimar aquesta presumpta falta comesa per aquest funcionari i, en
primer lloc, dir-li que, en aquest cas, aquesta persona torna a una regidoria que està
presidida pel Sr. Lavilla, que és la persona que estava en aquell moment però que el regidor
afectat, que és el Sr. Lavilla, no té cap tipus d’inconvenient en què aquest funcionari torni a
prestar serveis, com no podia ser d’una altra manera, en el seu departament, això per una
banda.
I, per una altra banda, sí que és veritat que hi ha molts llocs de treball a l’Ajuntament de
Salou però també és veritat que en el moment en el qual es va procedir a fer aquest canvi
amb la modificació de la RLLT doncs obeeix a un argument, quin argument? L’argument és
que el departament al qual ell estava doncs tenim informes que deien que, en principi, no
tenien tasques suficients per a un auxiliar administratiu i al poc temps vam rebre un altre
informe per part d’un altre departament, en aquest cas per part del Departament de Serveis
Socials, el qual requerien de les tasques d’un auxiliar administratiu. Llavors, evidentment,
nosaltres si hem d’aplicar els criteris d’eficàcia i d’eficiència el que hem de fer és que si d’una
àrea ens diuen doncs que no tenen feina per a una categoria determinada, i aquí no ho fem
per persones sinó que ho fem per categories, i des d’una altra àrea ens diuen que
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requereixen de les funcions d’aquesta categoria doncs el normal és fer aquest canvi que és
el que s’ha fet en aquest moment Sr. Zacarias. Només volia donar aquesta explicació.

Sr. Henar:
-Sí, és veritat que ja ens ho va explicar a la Comissió però és veritat que jo entenc que el Sr.
Lavilla no tingui cap inconvenient però és que justament no és el Sr. Lavilla el qui manifesta
l’inconvenient, Sr. Garcia, tinguem sentit comú. El qui manifesta l’inconvenient és el
funcionari i és raonable, i és absolutament raonable, sense menystenir, insisteixo, ni entrar
en qui tenia raó, la veritat és que aquest funcionari, a proposta del Sr. Lavilla, se li va obrir
un expedient disciplinari que després es va sobreseure per una resolució judicial, és a dir, no
hi havia arguments, no hi havia raó, es va doncs, obrir expedient disciplinari sense raó. Per
tant, no em digui que no és absolutament raonable que un funcionari que ha tingut aquesta
experiència demani el canvi, em sembla perfectament legítim, raonable i de sentit comú.
L’argument que vostè em diu que una regidoria demana un auxiliar i aquí n’hi ha una altra
que diu que li sobra doncs faig l’intercanvi. Escolti, hi ha ponts entremig, hi ha mecanismes
que si hi hagués hagut voluntat política, insisteixo, s’hauria pogut resoldre d’una manera
adequada per a tothom, tant pel regidor com pel funcionari, entenc jo, s’han fet moltes
altres modificacions, moltíssimes i nosaltres, en aquest cas, creiem que es podia haver fet un
cert esforç per facilitar a aquest funcionari el canvi. Res més. Una vegada dit això i reiterat,
vostès tenen la potestat autorganitzativa de l’ajuntament, per això no votarem a favor però
tampoc votarem en contra. Ens sembla que s’hauria pogut fer d’una altra manera i això
sempre pensat des d’aquesta perspectiva i des d’aquesta visió segur que sempre redunda en
benefici del funcionament de l’ajuntament i del benestar dels seus treballadors. Gràcies.

Sr. Garcia:
-Per acabar, perdó Sr. Alcalde, evidentment entenem que és raonable, nosaltres no diem que
sigui o no raonable, entenc perfectament que nosaltres com a Corporació hem d’actuar d’una
manera objectiva, sense entrar en subjectivitats perquè si no, com vostè comprendrà i vostè
ha sigut regidor també de l’àrea que jo presideixo, seria molt complicat organitzar
l’Ajuntament de Salou, funcionarialment parlant, és a dir, amb les persones que tenim a
cadascuna de les àrees. I, simplement per acabar, també dir-li que evidentment aquesta
qüestió s’ha pactat amb els propis representants dels treballadors, amb el Comité d’Empresa
i amb la pròpia Junta de Personal i ells no hi han trobat cap tipus d’impediment per
desestimar aquestes allegacions fetes pel treballador afectat perquè entenem que s’ha
actuat d’una manera totalment objectiva i no podem entrar en les subjectivitats que tenen
tots i cadascun dels funcionaris i del personal laboral de la Casa a l’hora de fer canvis a la
RLLT.

Sr. Henar:
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-Escolti, Sr. Garcia, l’objectiu és tenir en compte el context en què es donen determinades
circumstàncies, dels tres-cents i pico funcionaris o treballadors que hi ha en aquest
ajuntament, escolti, estem parlant d’un cas, estem parlant d’un cas, i perfectament es pot
escoltar aquest cas, que no es pot generalitzar, estem parlant, insisteixo, d’un expedient
disciplinari que després el Jutjat Contenciós Administratiu considera que no hi ha motius, és
purament objectiu, és un element de tranquilitat dels treballadors. Escolti, la gent treballa
més a gust quan està en el lloc més còmode, és a dir, en funció del seu context personal,
professional, etc. Simplement vostès no ho han tingut en compte, hi tenen tot el dret,
nosaltres no hi podem estar d’acord i respectant el seu dret d’autorganització ens
abstindrem.

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT AMBIENTAL

401.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT APROVANT DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM REFERENT A L'ÀMBIT DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PAU CS-14 ESGLÉSIA
SANT JORDI. CAP SALOU
Vista la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 9 de desembre de 2013,
aprovant definitivament a l’efecte de l’article 98.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, la Modificació Puntual del POUM referent a l'àmbit del polígon d'actuació PAU CS-14
Església Sant Jordi. Cap Salou, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Salou.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió del Territori i Qualitat Ambiental, el Ple
de l’Ajuntament en resta assabentat.

500.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

501.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA VUITENA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2013
Vist el decret d’alcaldia núm. 23, de data 3 de gener de 2014, que es transcriu tot seguit:

“Identificació de l’expedient:
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Tràmit: Aprovació de la vuitena modificació de crèdit del Pressupost 2013.
Fets:
A final d’any, i havent ja tingut lloc el darrer Ple municipal, existeix la necessitat de
redistribuir diversos crèdits pressupostaris entre les aplicacions més idònies, així com
l’ampliació corresponent a la tercera aportació de la Generalitat (3er trimestre 2013) del fons
de foment del turisme.
Fonaments de dret:
−
−
−
−
−

Arts. 172, 173, 179 ,180 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals
Arts. 40, ,41 i 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d’hisendes locals, en matèria de pressupostos
Art. 12 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigent.
RD 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP)
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei d’estabilitat pressupostària

Atès tot l’anterior, i vist també que es tracta d’aplicacions incloses dins d’un mateix grup de
funció, RESOLC:
Aprovar la següent modificació de crèdits, que serà executiva des d’aquest mateix moment,
d’acord amb l’ establert en les Bases del pressupost vigent.
Ingressos
Aplicació
45003

Nom
Aportació Generalitat Impost Turístic
TOTAL

Majors
ingressos

Consignació
definitiva

433.591,34
433.591,34 €

739.252,66

Proposta de
baixa
-49.499,58

Consignació
definitiva
783.691,03

Despeses
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Aplicació
21 132 12007

Nom
Retribucions bàsiques Policia
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Retribucions bàsiques Urbanisme
Retribucions labor temporal Ocupació
Publicitat i comun postals medi ambient
Despeses diverses Participació Ciutadana
Fons de contingència
Productivitat Adm General
TOTAL

-5.971,90
-2.712,39
-4.000,00
-2.000,00
-20.566,22
-7.674,52
92.424,61 €

410.704,89
120.461,32
3.800,00
50.881,39
85.641,77
103.389,33

Proposta
d’alta
1.552,06
7.674,52
2.712,39
49.499,58
4.419,84
6.000,00
20.566,22
433.591,34
526.015,95 €

Consignació
definitiva
34.311,64
634.536,47
284.547,53
49.499,58
4.419,84
103.213,00
181.638,54
739.252,66

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Aplicació
03 170 12102
07 930 12102
13 230 13000
15 340 15000
20 169 15000
09 912 22200
10 920 22604
07 432 41001

Nom
Retribucions comp Medi Ambient
Retribucions comp Adm Financera
Retribucions laboral fix Serveis Socials
Productivitat Esports
Productivitat Brigada
Comunicació institucional
Despeses jurídiques Serveis Interns
Aportació impost turístic Patronat
TOTAL

Peu de recurs
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.”

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

502.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL 4RT TRIMESTRE DEL 2013 RELATIU AL
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT DELS PROVEÏDORS SEGONS
ESTABLEIX LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL
En compliment de l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
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comercials, la intervenció municipal emet el següent informe de les obligacions de pagament als
proveïdors (4t trimestre de 2013):

“INTRODUCCIÓ
Aquest informe és preceptiu i té una periodicitat trimestral, donant-se compte al Ple municipal,
introduint-hi la informació en l’aplicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de
manera que les xifres d’aquest document són les remeses al Ministeri.
La informació està treta directament de l’aplicació comptable per un programa que l’obté per
aquesta finalitat específica.
La informació s’estructura en quatre apartats, els quals s’adjunten en el document annex:
a) Pagaments realitzats en el trimestre.
b) Interessos de demora pagats en el període.
c) Factures pendents a final de trimestre.
d) Factures respecte a les quals, a final de trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos
sense que s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
A continuació, els comento breument:
PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE Y FACTURES PENDENTS A FINAL DE
TRIMESTRE.
El període mitjà de pagament ha baixat de 91,68 dies a 81,75 dies.
El termini excedeix del previst per la normativa, tanmateix es mantenen els compromisos de
pagament assolits per la Tresoreria en els darrers anys, segons el qual les factures ordinàries es
paguen aproximadament en un termini de dos mesos des de la seva tramitació.
La introducció del sistema descentralitzat de centres gestors va requerir a començament d’any un
període d’ajust, però, poc a poc ha anat millorant i la tramitació de les despeses s’ha accelerat,
amb la conseqüent reducció del període de pagament.
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PERÍODE.
No s’han pagat interessos de demora.
Com s’ha dit en el paràgraf anterior, el ritme de pagaments ha estat l’habitual en l’Ajuntament i,
en la meva opinió, actualment no hi ha problema amb la despesa tramitada d’acord a la
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normativa. De fet, qui subscriu no té coneixement de cap reclamació d’interessos de demora per
part dels proveïdors.
FACTURES RESPECTE A LES QUALS, A FINAL DE TRIMESTRE, HAGIN
TRANSCORREGUT MÉS DE TRES MESOS SENSE QUE S’HAGIN TRAMITAT ELS
CORRESPONENTS EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ.
No hi ha cap factura o són d’un import insignificants durant aquest període.
CONCLUSIÓ
Cal reduir el període mig de pagament i l’import de factures sense tramitar expedient de
reconeixement de la obligació. Una forma obvia de millorar els ratis és la de continuar avançant
en la implantació dels centres gestors. En la meva opinió, altre punt de millora important és el de
l’obertura d’expedients contradictoris per a cada incidència que afecti a les concessions
administratives, unificant totes les modificacions de cada contracte, en lloc de tramitar
pressupostos aïllats de forma desordenada. Crec que aplicant aquest sistema normal previst per
la llei evitaríem retards i ineficiències, com ara les esmentades en l’apartat anterior de les
darreres empreses concessionàries, tal com suggereix el Cap de la Unitat Econòmica, Comptable i
pressupostària en el seu informe CEPXI08L del 13/06/2013 i el complementari esmentat del
20/09/2013; assumpte al qual de moment no se li està donant la importància que li pertoca.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament en
resta assabentat.

503.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'INTERVENTOR RELATIU AL
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE I DEL RESUM
ANUAL
Es dóna compte al Ple del següent informe de la Intervenció:

“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
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PRIMER.- Antecedents i context de la redacció del present informe
En el ple municipal del 29/10/2012, l’Ajuntament de Salou va aprovar un pla de sanejament
econòmic financer que, a l’hora, constitueix el Pla d’ajust requerit per ampliar de 60 a120
mensualitats la devolució de la liquidació negativa de la Participació en els tributs de l’Estat.
L’esmentat pla compren el període 2013-2016 i ha estat informant-se trimestralment, sent la
darrera vegada en el ple d’octubre de 2013, on va coincidir amb la aprovació en el mateix
ple del marc pressupostari pel període 2014-2016. En el ple següent de novembre es va
aprovar el Pressupost municipal per 2014, el 23/10/2013 en el que es va donar compte del
meu informe del 15/10/2013.
Així, donat que l’exercici 2014 acaba de començar i no està liquidat l’anterior, la major part
de la informació del present informe s’extraurà dels tres documents esmentats: seguiment
del pla d’ajust del darrer trimestre, marc pressupostari 2013-2016 i pressupost 2014, donantse 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
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
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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 el 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.

504.- DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA CONTRA EL PRESSUPOST
GENERAL DE L'EXERCICI 2014, APROVAT INICIALMENT EL 27 DE NOVEMBRE DE
2013, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX

Vista la reclamació formulada per ANSAMAR, SA en data 3 de gener de 2014 contra el
Pressupost General de l’Ajuntament de Salou aprovat inicialment en sessió plenària del 27 de
novembre de 2013.
Vistos els informes de la Cap del Servei Administratiu d’Urbanisme del 10 de gener de 2014 i
de l’Interventor de data 21/01/2014.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 8 vots en contra (5 del PSC, 2
de UMdC i 1 de UTPS) i 1 abstenció de RDS, el següent:

PRIMER.- Desestimar la reclamació a l’haver-se tramitat el Pressupost General 2014
correctament d’acord a la informació disponible i no mancar en el mateix crèdit pressupostari
per a les obligacions econòmiques legalment exigibles.
SEGON.- Un cop resolta la única reclamació formulada en el termini legal previst, donar per
aprovat definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Salou 2014.
TECER.- Publicar el Pressupost en el butlletí de la corporació i en el BOP de la província de
Tarragona, entrant en vigor en la data de la seva publicació.

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

Sr. Otal:
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-Sí, una de molt breu. El meu grup tindrà una doble abstenció. Per un costat, respecte a la
resolució de les allegacions de l’empresa ANSAMAR contra l’aprovació definitiva del
pressupost, entenem que hi ha dos informes de tècnics que diuen que no hi ha cap obligació
de recollir-ho econòmicament, no tenim res a dir respecte això. I la segona abstenció vindria
motivada en la mateixa línia del dia 27 de novembre de l’aprovació del pressupost quan el
meu grup es va abstenir.

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

Sr. Pellicé:
-Sí. El nostre vot serà en contra pel fet, en primer lloc, que aquí s’està fent l’aprovació
definitiva del pressupost i, per tant, en el seu moment el nostre vot va ser en contra
d’aquest pressupost. I, en segon lloc, també per entendre que en aquest procés i amb
aquestes allegacions queda clar que vostès tenen coneixement de la sentència que ha
esdevingut ferma, que per tant al nostre entendre l’ajuntament té l’obligació de consignar i,
per tant, de preveure al pressupost perquè és la part qui té l’obligació o qui haurà de fer
front a aquesta indemnització i, per tant, té l’obligació de preveure-ho al pressupost, que
tenen les eines suficients i així ho estableix la sentència per quantificar i establir la quantia
d’aquesta indemnització, que evidentment entre 0 i 10, per dir alguna xifra, doncs si hi
hagués hagut voluntat es podria haver establert ja una previsió en aquest pressupost, que
en algun dels informes es parla de que no els hi consta que s’hagi instat incident d’execució
de sentència i, evidentment, aquesta instància d’execució de sentència vindrà quan es
determini doncs que l’ajuntament no ha fet els deures i això m’imagino que serà després
d’aquesta desestimació de les allegacions, per tant, com que l’ajuntament no ho haurà fet
doncs serà a instància de part qui haurà de demanar aquesta execució de sentència.
Per una altra banda, veig que en un altre informe es recomana que quan hi hagi una sèrie
d’ingressos, que quantifica sobre uns 2.600.000 €, d’ingressos urbanístics, que hi hagi
aquesta previsió de ja tenir en compte de reservar una part d’aquests diners, si no tots, per
la possible execució que hi hagi en el seu moment. Això hauria de ser així. Que després hi ha
un acord, que vostès arriben a un acord, el qual desitjaríem perquè si no al final si no és així
ho acabarem pagant tots els ciutadans, doncs que es tingui aquesta previsió, si després
resulta que no cal doncs tot això que tindran les arques de més a l’ajuntament. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Zacarias.
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Pren la paraula el Sr. Henar:
-Gràcies. Bé, com ja s’ha dit, al Ple del dia 27 de novembre de 2013 ja vàrem fer el debat
sobre els pressupostos i el nostre grup va votar en contra. És evident que ara no
reproduirem aquell debat en aquest punt de la seva aprovació definitiva però també és
evident que la nostra posició és la mateixa que en aquell moment. A més a més, volem
destacar la referència que en el debat vàrem fer sobre la voluntat de l’empresa ANSAMAR de
demanar l’execució de sentència que havia tingut entrada a l’ajuntament a primers de
novembre, ara s’ha concretat en la presentació d’allegacions per considerar que els
pressupostos del 2014 no contemplen la indemnització compensatòria a l’empresa ANSAMAR
dictada en sentència ferma.
Bé, nosaltres en aquest cas no entrarem en un debat jurídic sobre la qüestió, discrepem en
aquest cas de determinats plantejaments que es fan des de l’ajuntament i el nostre vot serà
contrari a l’aprovació definitiva dels pressupostos del 2014, bàsicament per les mateixes
raons presentades en el debat sobre l’aprovació inicial. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies. Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Gràcies alcalde. En primer lloc, la proposta de desestimació de la reclamació és precisament
perquè s’entén segons els informes tècnics que obren a l’expedient, de l’interventor i de la
cap de servei del SAT, que diuen que s’ha tramitat el pressupost correctament, el Pressupost
General del 2014. Jo ja contestant una mica també a les preguntes que feia el Sr. Pellicé,
voldria deixar clars tres punts. Respecte a la possible obligació econòmica que diu vostè que
l’Ajuntament de Salou pugui tenir amb Ansamar, cal tenir en compte:
A ) Que encara no es sap ni la quantitat a pagar ni quan s’haurà de pagar. La fixació
d’aquest quan i aquest quant pot anar per llarg perquè l’ajuntament, òbviament, defensarà
els seus interessos davant dels tribunals. A més a més, encara no es pot descartar un acord
entre les dues parts que faci innecessari el pagament de la indemnització.
B) Que en tot cas, si finalment s’hagués de pagar aquesta indemnització, la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa permet el pagament de la indemnització en diversos
anys. En aquest cas, es modificaria el Pla d’Ajustament per encabir el pagament de la
indemnització en diversos pressupostos. No sabem quan serà això.
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C) També vull destacar que seria irresponsable que aquesta Corporació paralitzés les
inversions al municipi d’aquest any i altres per una possible indemnització futura que encara
està per quantificar, que no es sap quan s’haurà de pagar, si s’ha de pagar finalment, i que,
a més a més, es podria pagar al llarg de diferents anys.

Sr. Pellicé:
-Si em permet, només dir que jo no li he fet cap pregunta, jo només he manifestat el meu
punt de vista respecte a aquest tema i sí que es pot, en la mesura del possible, en la mesura
de la disponibilitat, començar a preveure doncs aquest moment. Que després arriben a un
acord, tan de bo, tan de bo que vostès puguin arribar a un acord i això ens ho puguem
estalviar tots els ciutadans.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Esperem que hi hagi un acord, jo a la Junta de Portaveus vaig
manifestar que crec que al final tot aquest tema acabarà amb un acord. Primerament perquè
el posicionament de l’Ajuntament de Salou és de diàleg, estem oberts al diàleg i n’estic
convençut que les circumstàncies que han portat a l’empresa ara de decidir no tirar cap
endavant el seu projecte, perquè és el seu projecte, són circumstàncies que en el temps van
i venen i jo estic convençut que en un futur doncs l’empresa farà un nou plantejament i
arribarem a un bon acord, que serà un acord interessant per la ciutat també. I de moment el
que no podem fer és consignar allò al qual no hi estem obligats perquè qualsevol
consignació de diners que tu facis, i menys no estan obligat a fer-ho, tu els detreus d’un
altre servei o d’una altra qüestió. Per tant, com no hi ha l’obligació entenem que no cal ferho perquè, insisteixo, que això significaria neutralitzar una sèrie de diners que podrien servir
per a d’altres serveis o per a d’altres qüestions pròpies del dia a dia del municipi de Salou.
Arribat el moment, si és que s’arriba al moment en què es quantifica el deute i, per tant, el
deute es converteix en quelcom líquid i es coneix doncs, evidentment, ja es consignarà la
quantitat. Però de moment crec que no és adient com molt bé avalen els informes. Però
insisteixo en el fet que el diàleg està obert i que jo n’estic convençut que en un futur això
acabarà amb un bon acord, és qüestió de temps. Moltes gràcies.

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-N’hi ha cap?

Sr. Henar:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Digui Sr. Zacarias.

Sr. Henar:
-Gràcies. En primer lloc voldríem reclamar la seva atenció, Sr. Alcalde, en relació a
determinades irregularitats que, malgrat la nostra insistència, es continuen produint i que,
entenem, que haurien de ser eradicades del funcionament ordinari d’aquest ajuntament, en
l’àmbit econòmic em refereixo.
La primera és la relativa a un pagament a l’empresa Mut-sonic de 4.120 € per la contractació
de treballs d’assessorament i consultoria per l’elaboració de l’ordenança municipal de sorolls.
Dels informes del Cap de Servei de Suport Intern es dedueix que en el procediment de
contractació d’aquest servei no s’ha observat el procediment de contractes menors regulats
pel Decret d’alcaldia de 25 de març de 2010 i nosaltres, després de la que va caure amb el
tema dels Contes de l’àvia de Salou, creiem que això no s’hauria de tornar a produir.

Sr. Alcalde:
-Bé, passo la paraula, si em permet, aquesta pregunta està finalitzada?

Sr. Henar:
-Bé, hi ha dues parts.
La segona és relativa al conveni entre l’Ajuntament de Salou i la Fundació URV.
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Sr. Alcalde:
-Però perdó, si li sembla com que és un altre tema crec que és millor respondre. Passo la
paraula el regidor competent.

Sr. Montagut:
-Bon dia regidors, alcalde, jo el que puc dir en relació a aquest aspecte és que es va
reclamar el contingut d’aquesta factura i jo vaig signar una carta, no sé si han rebut ja el
document, i en principi, diguéssim, el fet que va motivar aquests treballs extres està
explicitat en aquesta carta i pel que fa al procediment sí que no conec com ha anat aquest
tema del procediment, en tot cas, el que sí que és cert és que hi havia unes necessitats de
contractació d’un servei i es van cobrir, no sé exactament el procediment.

Sr. Alcalde:
-Bé, de totes maneres Sr. Zacarias donat que vostè té una informació que no la té el propi
regidor delegat el que faria seria demanar-li al regidor que s’estudiï bé aquest expedient i
aquest tema i que es contesti.

Sr. Henar:
-Sí, sí, doncs miri, em refereixo a l’informe del Cap de Servei de Suport Intern, el Sr. Carlos
Beunza, de 20/12/2013, a les 12:04 h, on es para d’irregularitats. I un informe, en aquest
cas de l’arquitecte municipal on es diu que s’ha de fer, en fi, és un informe justificatiu de la
factura de 28/11/2013. Per tant, l’informe del cap de Serveis Interns en parla i li llegeixo
textualment “en definitiva, no s’ha observat el procediment dels contractes menors (i aquest
ho és) regulat pel Decret d’alcaldia de 25/03/2010…”, del Carlos Beunza del 20 de desembre
de 2013. Per tant, a veure, la quantia són quatre mil euros i pico, és a dir, evidentment
estem en les mateixes, però sí que és un toc d’atenció per ser especialment curosos amb
aquests procediments, insisteixo, que si no poden donar lloc a pensar que no s’està actuant
amb la deguda transparència i correcció administrativa.

Sr. Montagut:
-Sí que és cert que l’informe que vostè em reclama sí que es va produir amb posterioritat i,
en tot cas, és veritat que possiblement hi hagi hagut aquest problema, això em consta que
després s’ha subsanat, en tot cas.
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Sr. Alcalde.
-Bé, moltes gràcies.

Sr. Henar:
-La segona qüestió és relativa al Conveni entre l’Ajuntament de Salou i la Fundació URV per
a la realització d’una “Anàlisi del teixit urbà del carrer Carles Buigas”, signat el dia 12
desembre del 2013, que té un termini de duració de 3 mesos des de la data de signatura del
contracte. I que, curiosament, 8 dies després de la signatura del conveni, i, evidentment,
sense temps material per poder haver fet l’anàlisi del teixit urbà al voltant del carrer Carles
Buigas, la Fundació URV presenta la factura al cobrament sense que, per suposat, es disposi
de l’estudi a hores d’ara. Em penso que existeix algun material posterior que jo desconec
però ahir, concretament, no el tenia. En tot cas, no deixa de ser curiós que un conveni que
es signa el dia 12 de desembre per l’aplicació i desenvolupament durant 3 mesos d’un estudi
sobre el teixit urbà i 8 dies després ja es presenti la factura.
Nosaltres, Sr. Granados, reclamem la seva atenció per tal que es vetlli d’una manera especial
per aquestes irregularitats que es puguin produir, que en moments de dificultat econòmica,
encara que sigui per petits imports, i de l’aplicació d’un Pla d’ajust a l’ajuntament entenem
que l’ortodòxia en el funcionament de les nostres finances adquireix una rellevància especial.

Sr. Alcalde:
-Bé, a veure Sr. Zacarias, jo me n’alegro molt que vostè faci aquest control tan exhaustiu.

Sr. Henar:
-És la nostra obligació.

Sr. Alcalde:
-Sí, sí, que jo dic que me n’alegro molt però no es preocupi perquè està arribant a unes
conclusions que ara el regidor li explicarà. És una qüestió no d’irregularitat, com vostè està
aquí afirmant sinó que és una qüestió d’aprofitament dels recursos de l’any anterior i ara li
explicarà el regidor perquè es va fer això, perquè és una manera de no perdre els diners que
hi havia en exercicis anteriors segons m’està manifestant el propi regidor.
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Sr. Montagut:
-A la Comissió d’Urbanisme última el tècnic, el L. S., va comentar el perquè s’havia fet
d’aquesta manera, hi havia una necessitat de fer aquesta contractació que es va creure
convenient de tirar endavant i hi havia disponibilitat que es va fer al 2013, s’ha treballat ja al
2013 i, efectivament, no obstant, s’acabaran els treballs definitus al 2014. El que passa és
que es va signar el contracte al 2013.

Sr. Henar:
-Sí, sí, si jo no li nego tot això, no li nego que el conveni, miri jo ho tinc aquí en aquests
moments a la mà, i llavors aquest conveni es signa el dia 20 de desembre, molt bé, el que
sembla sorprenent és que la factura estigui emesa el mateix dia, el mateix dia. O sigui,
escolti, no és normal, és a dir, jo crec que l’ajuntament ha de tenir cura d’aquestes
qüestions. Si l’ajuntament encarrega a una institució, la que sigui, uns determinats treballs,
home, és a dir, el pagament d’aquests treballs s’ha de fer contra presentació del treball. Per
tant, que si s’emet una factura abans d’haver-se fet el treball, escolti, no és un procediment
massa ortodox. És en aquest sentit que creiem que s’haurien de fer les coses d’una altra
manera.

Sr. Alcalde:
-Bé, ja li ha contestat el regidor, crec que els arguments són suficientment clars. Alguna
qüestió més Sr. Zacarias? Digui.

Sr. Henar:
-Dit això, Sr. Granados voldríem plantejar una darrera qüestió. Als mitjans de comunicació,
ahir ja vaig parlar d’aquest tema a la Junta de Portaveus, ha aparegut la notícia de que
l’Autoritat del Transport Metropolità de Tarragona havia acordat per unanimitat la supressió
de la tarja T-10, la més utilitzada del Camp, durant els mesos de temporada alta, pels
municipis de Salou, Tarragona i Cambrils. A l’organisme que va prendre aquesta decisió,
l’Ajuntament de Salou té representació en els seus òrgans de govern. D’aquí la sorpresa de
molts ciutadans de Salou que els nostres representants haguessin votat que sí a l’esmentada
supressió de la T-10, amb l’enorme perjudici que això comportarà per la ciutadania resident
al nostre municipi, pels treballadors del Camp de Tarragona que treballen a Salou en els
mesos d’estiu, per la població en general que vulgui venir a visitar-nos en aquests mesos i
amb l’agravi comparatiu que significa que dita tarja no es suprimeix en d’altres municipis del
nord de la ciutat de Tarragona com pot ser Torredembarra per posar un exemple.
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Amb posterioritat a aquesta informació hem tingut coneixement de que, de Salou, a la reunió
del Consell d’Administració de l’ATM que va prendre la decisió no es va presentar cap dels
nostres representants, no hi va anar ningú, malgrat tenir dret a representació, i nosaltres
creiem que això és molt greu, ja que les ordres del dia es coneixen amb antelació i, en
aquest tema hagués calgut la participació, ben documentada, dels nostres representants i la
defensa decidida i aferrissada dels interessos de Salou per tal que no es prengués un acord
d’aquestes característiques que ha posat en peu de guerra tant a la ciutadania com als
sectors productius del comerç i l’hosteleria de la Costa Daurada.
Nosaltres tenim coneixement que davant de l’escàndol que ha generat aquest acord hi ha
certa voluntat, per part, en aquest cas, de l’administració de l’ATM de voler modificar-ho,
però la pregunta, Sr. Alcalde, és què pensa fer per tal que es modifiqui l’acord del Consell
d’Administració de l’ATM de Tarragona, en benefici no només de la ciutadania sinó també del
turisme de Salou? I en quins termes considera vostè que s’ha de modificar?

Sr. Alcalde:
-Bé, la primera qüestió, com ja li vaig avançar, el propi Consell ja ha manifestat en aquest
cas a través del seus representants que es paralitza el tema de la supressió de la T-10, que
els ciutadanas no patiran aquestes conseqüències i imagino que les altres qüestions, com ja
li vaig explicar ahir, aniran per una altra via que és la qüestió de quin ús es fa per part
d’algunes empreses relacionades amb el món del turisme en relació a aquestes targetes que
estan subvencionades amb diners públics i no és ètic, per dir-ho d’alguna manera, el seu ús
de forma empresarial. Per tant, què farem nosaltres? Continuar parlant amb aquest òrgan
per tal que això es confirmi definitivament en una aprovació.

Sr. Henar:
-I què em diu Sr. Granados del fet que no hi va anar ningú en representació d’aquest
ajuntament?

Sr. Alcalde:
-Miri, jo li puc dir que l’alcalde no és Déu, per tant, no pot assistir a tot arreu, jo tenia un
problema d’agenda i el que vaig fer va ser demanar-li al regidor delegat al Consorci del
Transport Públic del Camp de Tarragona que hi anés ell i em va contestar doncs que, “yo no
puedo asistir al Consell d’Administració”. Per tant, com no podia tampoc ell assistir-hi el que
no podem fer és anar quan no podem.

Sr. Henar:
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-Sr. Granados, si em permet, jo crec que amb aquesta resposta que vostè em dóna es posa
de manifest, una vegada més, com la manca d’entesa i de coordinació de l’equip de govern
de l’ajuntament està perjudicant greument els interessos dels salouencs i les salouenques. Jo
crec que per responsabilitat política, davant de tota la ciutadania és hora de que acabin amb
aquesta situació que no fa si no perjudicar els interessos generals.

Sr. Alcalde:
-A veure Sr. Zacarias jo crec que vostè arriba a una conclusió que no és així. Potser vostè
sàpiga alguna cosa més però jo li estic dient que el regidor em contesta i em diu textualment
“yo no puedo asistir al Consell d’Administració”. Escolti, a vegades no podem assistir-hi, i
això és tan greu? Pregunto.

Sr. Henar:
-Sr. Granados en aquesta ocasió vostè ha de coincidir amb mi que és molt greu que
l’Ajuntament de Salou no pogués defensar els interessos de la ciutadania, els interessos
generals, en aquest organisme. I el fet, insisteixo, el fet que no es posin d’acord vostès
sobre qui ha d’anar o com ha d’anar o de quina manera s’ha d’anar jo crec que és un
problema de vostè.

Sr. Alcalde:
-Ho diu vostè que no ens posem d’acord. Jo vaig dir-li, escolti, regidor, li vaig enviar un email, dient que hi havia això i que jo no podia anar-hi per raons d’agenda, si us plau vagi
vostè i la resposta va ser “yo tampoco puedo ir”.

Sr. Henar:
-Molt bé, i aquí s’ha acabat i els interessos de la ciutadania de Salou no es van poder
defensar.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias, els interessos de l’Ajuntament de Salou no es posen en perill per no assistir a
una reunió, per favor.
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Sr. Henar:
-Perdoni, és molt diferent Sr. Granados, jo vull tenir la tranquilitat, i els ciutadans de Salou la
volen tenir de que quan els nostres representants municipals van als llocs defensen els
interessos generals. Però, en primer lloc, el que volem és que hi vagin.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, quan no es pot no es pot.

Sr. Henar:
-No, perdoni, quan es tracta de temes on l’ordre del dia es coneix i de temes tan importants
com aquest, a mi em sembla una manca de responsabilitat, Sr. Granados, no aconseguir que
hi hagi representació de l’Ajuntament de Salou en l’organisme de l’ATM.

Sr. Alcalde:
-Quan no es pot, no es pot. Jo és el que dic aquí.

Sr. Henar:
-Molt bé, insisteixo, jo crec que s’ha de poder, per això, per això són els nostres
representants els qui estan allà i que representen a la ciutadania i a l’interès general.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Alguna qüestió més?

Sr. Henar:
-Res més.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias.
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Sr. Henar:
-Perdoni, m’acaben de recordar els companys que hem de felicitar a tots i a totes per la
Festa Major d’Hivern.

Sr. Alcalde:
-Ja ho farà l’alcalde, no es preocupi.

Sr. Henar:
-Com que vostè també s’aixecava pensava que no ho volia dir i per això, si em permet,
felicitar la Festa Major d’Hivern i desitjar un bon Cós Blanc a tots els ciutadans.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies Sr. Zacarias. Això també ho fa l’alcalde en nom de tots, si m’ho
permeteu. Que hi hagi una bona Festa Major i tranquil que està en bones mans Sr. Zacarias.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:11 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 senyor alcalde.

L’ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
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